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WPŁYW CZYNNIKÓW AGROTECHNICZNYCH  
  NA WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNE SŁOMY1 

 
 

Streszczenie  
 
Badania wpływu czynników agrotechnicznych na właściwości ener-
getyczne słomy przeprowadzono w 42 gospodarstwach i na 8 polet-
kach doświadczalnych. Ciepło spalania i wartość opałowa zostały 
wyznaczone wg normy PN-ISO1928. Analiza wariancji wykazała, że 
na ciepło spalania i wartość opałową słomy istotny statystycznie 
wpływ ma gatunek uprawianej rośliny. Nie stwierdzono statystycznie 
istotnego wpływu stosowania środków ochrony roślin na wartość 
energetyczną słomy. Średnia wartość opałowa i ciepło spalania słomy 
w stanie suchym wynoszą odpowiednio 17,0 i 18,3 MJ·kg–1 z odchy-
leniem standardowym obu wielkości na poziomie 0,4 MJ·kg–1.  
 
Słowa kluczowe: słoma, wartość opałowa, biomasa, energia 

 
 
Wstęp 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i redukcja emisji gazów cie-
plarnianych leżą u podstaw energetycznego wykorzystania biomasy i rozwo-
ju rynku biopaliw. Elementem stymulującym wykorzystanie biomasy na cele 
energetyczne jest baza surowcowa.  
 
W zależności od pochodzenia zasoby energetyczne biomasy można podzie-
lić na następujące grupy: 
− biomasa pochodzenia leśnego, 
− biomasa pochodzenia rolnego, 
− odpady organiczne. 
 
Obecnie biomasa pochodzenia rolnego to głównie słoma, której nadwyżka 
po wykorzystaniu rolniczym może być przeznaczona na cele energetyczne. 
Stanowi ona wartościowe paliwo, na które zapotrzebowanie ciągle się 
zwiększa. Jednocześnie słoma jest paliwem trudnym ze względu na niejed-
norodny skład chemiczny oraz zmienną wartość opałową, zależną od wil-
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gotności. Niejednorodność słomy wynika również z odmiennych warunków 
uprawy zbóż, w tym stosowania środków ochrony roślin. Słoma może po-
chodzić z różnych zbóż, uprawianych na różnych klasach bonitacyjnych gle-
by. W najbliższym czasie przewiduje się dalsze zwiększenie energetycznego 
wykorzystania słomy w związku z brakiem na rynku innych rodzajów bioma-
sy pochodzenia rolnego (brak plantacji energetycznych), na którą ustawo-
dawca zwraca szczególną uwagę [Rozporządzenie... 2008]. Dlatego celem 
pracy były badania wpływu gatunku uprawianej rośliny oraz klasy bonitacyj-
nej gleby i stosowanych środków ochrony roślin na wartość energetyczną 
słomy. 
 
Materiał i metody badań 
 
Na podstawie literatury oraz własnych doświadczeń w zakresie badania 
upraw roślin zbożowych została przygotowana karta technologiczna, która 
zawierała następujące dane: rodzaj uprawy, klasę bonitacyjną gleby, nawo-
żenie, stosowaną ochronę chemiczną, rodzaj zabiegów agrotechnicznych  
i plony zbóż. Badania prowadzono metodą ankietową w różnych gospodar-
stwach, zajmujących się uprawą roślin zbożowych na terenie całej Polski. 
Założono poletka doświadczalne z określoną technologią uprawy. Ogółem 
badaniami objęto 50 obiektów, z czego 42 ankiety dotyczyły upraw prowa-
dzonych w gospodarstwach rolnych, natomiast 8 – upraw na poletkach do-
świadczalnych. Na podstawie przyjętych kryteriów wybrano grupę 22 obiek-
tów (w tym 8 poletek doświadczalnych), z których zebrana słoma posłużyła 
do dalszych badań laboratoryjnych. Próbki słomy pobierano do 2 dni po 
omłocie zboża, a słoma użyta do badań była pozostawiona luzem na polu  
w postaci pokosów lub rozrzuconej sieczki. Miejsca pobrania próbek pier-
wotnych wytypowano losowo, a ich liczbę określono na podstawie ilości 
słomy. W wyborze miejsca uwzględniono zarówno wielkość powierzchni, jak 
i głębokość warstwy słomy w pokosie tak, aby wszystkie części miały równe 
szanse znalezienia się w pobranej próbce. Połączone próbki pierwotne do-
kładnie wymieszano, a następnie przygotowano próbki laboratoryjne przez 
dzielenie na cztery części aż do uzyskania masy pojedynczej próbki 0,5 kg. 
Tak uzyskane próbki poddano badaniom wartości opałowej i ciepła spalania. 
Ciepło spalania oraz wartość opałowa zostały wyznaczone na podstawie 
normy PN-ISO1928. Badania przeprowadzono, wykorzystując kalorymetr 
Mikado KL-11. Wyniki badań poddano analizie statystycznej za pomocą 
programu Statgraphics 5.1 plus. 
 
Wyniki badań i dyskusja 
 
Badano ciepło spalania i wartość opałową słomy suchej. Uzyskane wyniki 
przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Wyniki badań ankietowych i laboratoryjnych 
Table 1. Results of the inquiry and laboratory tests 

Ciepło  
spalania  
Heat of 

combustion 

Wartość 
opałowa   
Calorific 

value 
Rodzaj uprawy 

Kind of crop 
Klasa gleby 

Class  
of soil 

Czy stosowano 
ochronę roślin? 
Whether plant 
protection was 

applied? [MJ·kg–1] 
Rzepak  Rape III tak  yes 17,3 15,9 
Rzepak  Rape V tak  yes 18,5 17,1 
Żyto  Rye VI nie  no 18,2 16,8 
Żyto  Rye VI tak  yes 18,4 17,1 
Żyto  Rye VI nie  no 18,3 16,9 
Żyto  Rye IV tak  yes 18,4 17,0 
Żyto  Rye V nie  no 19,2 17,9 
Żyto  Rye VI tak  yes 18,4 17,1 
Żyto  Rye V tak  yes 18,7 17,4 
Pszenica  Wheat III tak  yes 18,3 17,0 
Pszenica  Wheat IV tak  yes 18,4 17,1 
Pszenica  Wheat III tak  yes 18,0 16,7 
Pszenica  Wheat III tak  yes 18,6 17,2 
Pszenica  Wheat IV tak  yes 18,8 17,5 
Pszenica  Wheat IV tak  yes 18,2 16,8 
Pszenżyto  Triticale III nie  no 18,0 16,7 
Pszenżyto  Triticale III tak  yes 18,3 16,9 
Pszenżyto  Triticale IV nie  no 17,8 16,5 
Pszenżyto  Triticale IV tak  yes 18,0 16,6 
Pszenżyto  Triticale V nie  no 18,6 17,2 
Pszenżyto  Triticale V tak  yes 18,5 17,1 
Pszenżyto  Triticale III tak  yes 18,2 17,1 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Badana słoma miała średnią wartość opałową na poziomie ok. 17,0 MJ·kg–1,  
a ciepło spalania – 18,3 MJ·kg–1. Odchylenie standardowe obu wartości wy-
nosiło ok. 0,4 MJ·kg–1 (tab. 2). 
 
Analiza wariancji wykazała, że na ciepło spalania słomy istotny statystycznie 
wpływ miały takie czynniki, jak gatunek uprawianej rośliny oraz klasa bonita-
cyjna gleby, z której pochodziła biomasa (wartość statystyk Fishera-Snede-
cora wynosiła odpowiednio 5,54 i 6,33 na poziomie istotności nie większym 
niż 0,05). Jakość gleby w wielu przypadkach jest skorelowana z gatunkiem 
uprawianych roślin, dlatego należałoby przeprowadzić badania z uwzględ-
nieniem gleb o różnych klasach bonitacyjnych obsianych jednym gatunkiem 
uprawianej rośliny. Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu stoso-
wania środków ochrony roślin na wartość opałową słomy. W tabeli 3. poda-
no grupy jednorodne wartości opałowej. 
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Tabela 2. Podstawowe parametry statystyczne wartości opałowej i ciepła spalania 
badanej słomy 

Table 2.  Basic statistical parameters concerning calorific value and heat of combus-
tion for the straw tested 

Wyszczególnienie 
Specification 

Wartość opałowa 
Calorific value 

Ciepło spalania 
Heat of combustion 

Liczba danych   
Number of data 22 22 

Średnia arytmetyczna [MJ·kg–1] 
Arithmetical mean [MJ·kg–1] 17,0 18,3 

Mediana [MJ·kg–1]   
Median [MJ·kg–1] 17,0 18,3 

Wariancja [MJ·kg–1]  
Variance [MJ·kg–1] 15,8 14,9 

Odchylenie standardowe [MJ·kg–1] 
Standard deviation [MJ·kg–1] 0,4 0,4 

Minimum [MJ·kg–1]   
Minimum [MJ·kg–1] 15,9 17,3 

Maksimum [MJ·kg–1]   
Maximum [MJ·kg–1] 17,9 19,2 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Tabela 3. Grupy jednorodne wartości opałowej słomy w zależności od klasy bonita-

cyjnej i gatunku rośliny 
Table 3. Uniform groups of calorific value for the straw depending on the soil quality 

class and plant species 

Klasa bonitacyjna gleby 
Soil quality class 

Gatunek uprawianej rośliny 
Species of plant grown 

grupa  
jednorodna 

uniform group

grupa  
jednorodna 

uniform group klasa 
class 

średnia  
wartość opałowa  

mean calorific 
value 

[MJ·kg–1] A B 

gatunek 
species 

średnia  
wartość opałowa 

mean calorific 
value 

[MJ·kg–1] A B C 

III 16,8 X  rzepak 
rape 16,3 X   

IV 16,7 X  pszenżyto
triticale 16,8  X  

V 17,4  X żyto  
rye 17,2  X X 

VI 16,7 X  pszenica 
wheat 17,2   X 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Na ciepło spalania słomy istotny statystycznie wpływ miały takie czynniki, jak 
gatunek uprawianej rośliny oraz klasa bonitacyjna gleby (tab. 4) (wartość 
statystyk Fishera-Snedecora wynosiła odpowiednio 6,14 i 8,06 na poziomie 
istotności nie większym niż 0,05). Nie stwierdzono statystycznie istotnego 
wpływu stosowania środków ochrony roślin na ciepło spalania słomy. 
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Tabela 4. Grupy jednorodne ciepła spalania słomy w zależności od klasy bonitacyj-
nej i gatunku rośliny 

Table 4. Uniform groups of combustion heat for the straw depending on the soil 
quality class and plant species 

Klasa bonitacyjna gleby 
Soil quality class 

Gatunek uprawianej rośliny 
Species of plant grown 

grupa  
jednorodna

uniform 
group 

grupa  
jednorodna 

uniform  
group 

klasa 
class 

średnia wartość 
ciepła spalania 

mean value  
of combustion 

heat  
[MJ·kg–1] A B 

gatunek 
species 

średnia wartość 
ciepła spalania 

mean value  
of combustion 

heat  
[MJ·kg–1] A B C 

III 18,1 X  rzepak 
rape 17,7 X   

IV 18,1 X  pszenżyto
triticale 18,2  X  

V 18,7  X żyto   
rye 18,5  X X 

VI 18,1 X  pszenica 
wheat 18,5   X 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Średnie wartości badanych parametrów w zależności od klasy bonitacyjnej  
i gatunków roślin, z których pochodziła słoma, zestawiono w tabelach 3. i 4.  
 
Największą wartością opałową i ciepłem spalania charakteryzowała się słoma 
pszeniczna. Średnie wartości wynosiły odpowiednio 17,20 i 18,54 MJ·kg–1. 
Podobną wartość tych wielkości miała słoma żytnia, tworząca z poprzednią 
grupę homogeniczną. Jednocześnie ze słomą pszenżytnią tworzy także grupę 
jednorodną. Najmniejszą wartość opałową i ciepło spalania ma słoma rzepa-
kowa, odpowiednio 16,33 i 17,73 MJ·kg–1, tworząc oddzielną grupę homo-
geniczną. Zróżnicowanie wartości opałowej i ciepła spalania dotyczy jedynie 
słomy uprawianej na glebie klasy V. Słoma z tej klasy gleby charakteryzowa-
ła się lepszymi właściwościami energetycznymi od pozostałych próbek. 
 
Według Denisiuka [2009], wartość opałowa zależy od rodzaju i jakości słomy. 
Na jakość słomy wpływają zawartość wody i faza zbioru (słoma zbierana bez-
pośrednio za kombajnem – żółta, słoma zbierana po kilku dniach po omłocie 
ziarna – szara). Niedziółka i Zuchniarz [2006] wartość opałową słomy uza-
leżniają od gatunku rośliny, wilgotności oraz techniki przechowywania.  
 
Przedstawione badania potwierdzają zróżnicowanie wartości opałowej i ciepła 
spalania w zależności od gatunku rośliny, z jakiej pochodzi słoma, zwłaszcza 
że badania laboratoryjne tych wielkości były przeprowadzone na próbkach 
słomy całkowicie wysuszonej. Wyniki wpływu klasy gleby na wartość energe-
tyczną słomy są niejednoznaczne i wymagają dokładniejszych badań. 
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Wnioski 
 
1. Średnia wartość opałowa i ciepło spalania słomy w stanie suchym wyno-

szą odpowiednio 17,0 i 18,3 MJ·kg–1 z odchyleniem standardowym dla 
obu wartości na poziomie 0,4 MJ·kg–1.  

2. Na wartość energetyczną słomy istotny statystycznie wpływ ma gatunek 
uprawianej rośliny. Wartość statystyki Fishera-Snedecora wynosiła od-
powiednio 5,54 na poziomie istotności nie większym niż 0,05. 

3. Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu stosowania środków 
ochrony roślin na wartość energetyczną słomy. 

4. Wartość opałowa i ciepło spalania słomy rzepakowej są mniejsze niż z po-
zostałych roślin zbożowych o ok. 3–5%. 

5. Wpływ jakości gleby na wartość energetyczną słomy jest niejednoznacz-
ny i wymaga przeprowadzenia dalszych badań. 
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INFLUENCE OF AGROTECHNICAL FACTORS  

ON ENERGETIC PARAMETERS OF THE STRAW 
 

Summary 
 
The influence of agrotechnical factors on energy characteristics of the 
straw was investigated on 42 farms and 8 experimental plots. Heat of com-
bustion and the calorific value were determined according to PN-ISO 1928 
standard. Analysis of variance proved that both, the heat of combustion 
and calorific value of the straw, significantly depended on the species of 
cultivated crops. No significant effect of applied plant protection chemicals 
on energetic value of the straw was observed. Mean calorific value and the 
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heat of combustion for dry straw amounted to 17.0 and 18.3 MJ·kg–1, re-
spectively, at standard deviation on the level of 0.4 MJ·kg–1 for both deter-
mined values.  
 
Key words: straw, calorific value, biomass, energy 
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