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S t r e s z c z e n i e 

W skali globalnej i krajowej są podejmowane na szeroko zakrojoną skalę działania, mające na 
celu uprawę roślin przeznaczanych na biopaliwo. Stanowi to poważne zagrożenie ograniczenia pro-
dukcji żywności, co będzie powodować zmniejszenie jej podaży oraz podwyższenie ceny. Spowoduje 
jeszcze większe zagrożenie środowiska, zwłaszcza w wyniku przeznaczania gleb naturalnych ekosys-
temów i lasów pod uprawę roślin energetycznych. Często pozyskiwanie plonów roślin energetycz-
nych będzie odbywać się kosztem zanikania zasobu węgla organicznego w glebie. Innym zagadnie-
niem jest towarzyszące tym uprawom zwiększone rozpraszanie związanego azotu do środowiska 
wskutek niezbędnego nawożenia roślin tym składnikiem oraz ulatniania się do atmosfery tlenków 
azotu, powstających w czasie spalania biopaliwa, zawsze bogatego w ten składnik. 

Słowa kluczowe: biopaliwo, glebowa materia organiczna, ograniczenie produkcji żywności, rozpra-
szanie azotu, zagrożenie środowiska 

WSTĘP 

Materiały pochodzenia roślinnego wykorzystuje się, zwłaszcza drewna, do 
otrzymywanie ciepła od zarania rozwoju cywilizacji. Dopiero z początkiem 
XVIII w. rozpoczęto w Anglii wydobycie i stosowanie do celów grzewczych wę-
gla, a ropy naftowej od połowy XIX w. Złoża węgla kopalnego i ropy naftowej są 
ograniczone i stanowią zasób energii nieodnawialnej, co zwiększa zainteresowanie 
poszukiwaniem źródeł energii odnawialnej. Obecnie spalanie biomasy, głównie 
w rozwijających się krajach stanowi ok. 15% światowego zużycia energii [YU i in. 
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2007]. W ramach inicjatyw ekologicznych, zmierzających do ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla, proponuje się szersze stosowanie uprawy roślin energetycznych 
w celu pozyskiwania biomasy przeznaczanej na biopaliwo, które ma ograniczyć 
spalanie nieodnawialnego paliwa kopalnego. 

Powstawanie zjawiska, zwanego „ocieplaniem klimatu”, przypisuje się zwięk-
szonej emisji do atmosfery gazów wyróżnionych jako cieplarniane, zwłaszcza 
dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu. W celu ograniczenia narastania tego 
zjawiska skupiono się przede wszystkim na zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla 
ze spalania zasobów nieodnawialnych, zawartych w kopalnych surowcach energe-
tycznych. Zmniejszenie to ma również nastąpić w wyniku zwiększeniu udziału 
niekonwencjonalnych źródeł energii, a jednym z nich ma być energia, zawarta 
w odnawialnej biomasie, którą nazwano biopaliwem. Spalaną biomasą mogą być 
wprawdzie organiczne odpady bytowe lub komunalne oraz produkty wtórne 
z przemysłu spożywczego, lecz wszystkie one stanowią tylko niewielki zasób. 
Główną zatem ilość biomasy zamierza się pozyskiwać z uprawy jedno- lub wielo-
letnich roślin energetycznych, miejscowych lub egzotycznych. Pod uprawę mają 
być przeznaczone użytki rolne. Wykorzystywane mają być w tym celu również 
gleby nieużytków, często nawet cennych ekosystemów naturalnych. Gleby pod 
uprawę roślin energetycznych muszą być nawożone i utrzymywane w odpowied-
niej kulturze. Plon biomasy, po wysuszeniu, może służyć do spalenia w całości lub 
jako dodatek do paliw tradycyjnych, a w wyniku odpowiedniej obróbki może być 
surowcem wyjściowym do pozyskiwania oleju pędnego oraz alkoholi lub estrów, 
dodawanych do paliw płynnych lub je zastępujących. Masa roślinna ma być rów-
nież wykorzystywana do wytwarzania biogazu. Do tego celu mają być również sto-
sowane gnojowica, obornik i pomiot drobiu, które w tym ujęciu są uważane za ma-
teriał odpadowy, a nie nawozy naturalne.  

Światowy przyrost nowej energii, zawartej w biomasie, jest większy od zapo-
trzebowania ludności świata na energię, większy aż czterokrotnie lub tylko cztero-
krotnie. Ponadto, sama uprawa, zbiór i wykorzystanie roślin energetycznych wy-
magają także znacznego nakładu energii [ERISMAN i in. 2010]. 

W licznych ośrodkach naukowych i opiniotwórczych zgłaszane są poważne 
i różnorakie zastrzeżenia odnośnie do korzyści, wynikających z wykorzystywania 
zasobów rolnictwa do ograniczania emisji dwutlenku węgla.  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i omówienie owych wąt-
pliwości, dotyczących zarówno zagadnień społecznych, ekonomicznych, jak 
i ochrony środowiska. W opracowaniu postawiono zasadnicze pytanie: czy uprawa 
roślin energetycznych jest pożytkiem, czy zagrożeniem dla społeczeństwa i środo-
wiska? 
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ARGUMENTY OGÓLNE  
PRZECIW UPRAWIE ROŚLIN ENERGETYCZNYCH  

Poniżej zestawiono najważniejsze zastrzeżenia, dotyczące ujemnego wpływu 
na gospodarkę żywnościową i rolnictwo oraz na jakość środowiska, wpływu wyni-
kającego z rozwoju upraw roślin energetycznych i stosowania ich jako biopaliwa.  
 Pod uprawy energetyczne są i będą przeznaczone aktualne użytki rolne oraz 

nowe powierzchnie gruntów, umiejscowione zwłaszcza na glebach marginal-
nych i nieużytkach, szczególnie przeznaczonych pod zalesienie. Spowoduje to 
zubożenie przyrody i krajobrazu oraz ograniczanie różnorodności biologicznej. 

 Podobne tendencje, zwłaszcza do zamiany lasów na uprawy roślin energetycz-
nych, spotyka się często w obszarach tropikalnych, czego przykładem jest nisz-
czenie przyrody na wielkich obszarach torfowisk w Indonezji oraz w dorzeczu 
Amazonki.  

 Uprawa roślin energetycznych będzie przyczyniać się do zmniejszenia po-
wierzchni tradycyjnych upraw rolniczych i skieruje zainteresowania rolników 
ku bardziej opłacalnym i łatwiejszym uprawom roślin energetycznych, co może 
ograniczyć wytwarzanie żywności oraz sprawić zmniejszenie jej podaży oraz 
znaczne podniesienie jej ceny.  

 

Dziennik "The New York Times" opisuje ostatnio, jak to biopaliwowe szaleń-
stwo gwałtownie winduje ceny żywności. ONZ alarmuje, że indeks cen żywności na 
świecie jest najwyższy od 20 lat. W okresie od października do stycznia 2011 ceny 

te wzrosły przeciętnie o 15 procent. W zależności od przyjmowanych modeli ocenia 
się, że za 20–40% tego wzrostu odpowiada popyt, związany z produkcją biopaliw. 

 
 W sytuacji, kiedy istniejące użytki rolne będą zagospodarowywane pod uprawę 

roślin energetycznych, produkcja rolna na inne cele musi zostać przesunięta 
w inne miejsca, aby zaspokoić wciąż rosnące zapotrzebowanie na żywność. Ta-
kie przesunięcie odbywa się często kosztem lasów, użytków zielonych, torfo-
wisk i innych ekosystemów magazynujących w glebie duże ilości węgla orga-
nicznego. Zmiany w użytkowaniu gruntów na taką skalę mogą przyczynić się 
do jeszcze większego spadku liczebności ptaków w krajobrazie rolniczym. Jest 
to grupa zwierząt w Europie najbardziej zagrożona wyginięciem. 

 Do produkcji biopaliwa mają być wykorzystywane tradycyjne rośliny, przezna-
czone do wytwarzania żywności, lecz w stosunku do nich zostaną postawione 
inne wymagania, co będzie osiągane przez hodowlę odpowiednich odmian, 
a w przypadku wprowadzania roślin genetycznie modyfikowanych zanikną 
wszelkie opory, wynikające z potrzeby ochrony zdrowia człowieka, a także do-
brostanu zwierząt i czystości genetycznej roślin naturalnych i uprawnych.  
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Eksperci Banku Światowego sugerują, że trzeba wprowadzić zasadę pierwszeń-
stwa produkcji żywności nad wytwarzaniem biopaliw. Czy jednak w czasach, kiedy 
ceny ropy naftowej idą w górę, ktokolwiek będzie chciał tego słuchać? Kukurydza, 
olej palmowy, rzepak, trzcina cukrowa wskutek niedawnych i wyraźnie nie do koń-
ca przemyślanych decyzji stały się towarami przemysłowymi. Zbudowano fabryki, 
które je przetwarzają, ktoś na nich zarabia i nie będzie chciał z tego zrezygnować. 

 
 Oprócz upraw miejscowych przewiduje się wprowadzanie różnych roślin egzo-

tycznych w danym kraju, których zaletą ma być wielki plon suchej masy. Może 
to się skończyć niechcianą inwazją nie tylko owych roślin, lecz również ich 
szkodników. 

 Ukierunkowanie upraw na maksymalne wytwarzanie biomasy zwiększy zapo-
trzebowanie na wodę, co może zmniejszyć jej zasób w rolnictwie i w całym kra-
ju, głównie w wyniku obniżania poziomu wód gruntowych oraz poboru wody 
do nawodnień.  

 Plon roślin energetycznych będzie w całości wynoszony z gospodarstwa rolne-
go, być może nazwanego teraz gospodarstwem biopaliwowym. Spowoduje to 
ograniczenie powrotu materii organicznej do gleby na skutek usuwania z go-
spodarstwa plonów, poplonów i wszelkich resztek pożniwnych, a także zmniej-
szenie ilości nawozów naturalnych pozostawianych w gospodarstwie. Spowo-
duje to zanikanie materii organicznej w glebie, z której węgiel będzie zamienia-
ny w biopaliwo.  

 Nieopłacalne będzie produkowanie jakichkolwiek kompostów.  
 Uprawy energetyczne są na ogół monokulturami, co nie tylko będzie przyczy-

niać się do dalszego zanikania glebowej materii organicznej, lecz sprzyjać bę-
dzie także wszelkim plagom szkodników, do których unieszkodliwiania trzeba 
będzie stosować środki ochrony roślin. Rośliny te nie są przeznaczone do spo-
życia, dlatego można się spodziewać łagodniejszych wymagań odnośnie do ich 
jakości i okresu karencyjnego po zastosowaniu środków chemicznych.  

 Szczególnie groźne w skutkach może się okazać przeznaczanie na biopaliwo 
odchodów zwierzęcych w postaci gnojowicy i obornika. Owe nawozy naturalne 
są od kilku tysięcy lat stosowane w rolnictwie do utrzymywania gleb upraw-
nych w kulturze.  

 Produkcja dużej masy biopaliwa będzie wymagała stosowania proporcjonalnie 
większych dawek nawozów mineralnych, do których produkcji jest potrzebna 
wcale niemała ilość energii, a rozpraszanie azotu i fosforu stanowi wiele więk-
sze zagrożenie w środowisku niż domniemane ocieplenie klimatu, mające być 
skutkiem nadmiernej emisji dwutlenku węgla.  
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ARGUMENTY SZCZEGÓŁOWE 

Bliżej zostaną omówione zagadnienia, wiążące się z wiedzą i doświadczeniem 
autorów, które nabyli w trakcie swoich wieloletnich prac na rzecz ochrony środo-
wiska i rozwoju chemii rolnej, a szczególnie dotyczących ochrony zasobów gle-
bowej materii organicznej oraz przeciwdziałania rozpraszaniu się składników na-
wozowych do środowiska. Obejmują one trzy poniższe zagadnienia. 

Zmniejszanie zasobów węgla zawartego w glebowej materii organicznej. 
Gleba jest siedliskiem żywych organizmów, kształtuje krajobraz oraz jest dziedzic-
twem działalności człowieka. Jest nieodnawialnym zasobem przyrody, wymagają-
cym ochrony. Grupy robocze Komisji UE ustaliły strategię ochrony gleby, skupia-
jącą się przede wszystkim na ochronie materii organicznej gleby. Opracowały one 
i wyznaczyły w tym celu sposoby przeciwdziałania zanikaniu zasobów węgla or-
ganicznego w glebie [CAMP i in. 2004]. 

Materia organiczna (MO) stanowi, w głównej mierze, o fizycznych, chemicz-
nych oraz biologicznych właściwościach gleby i o jej kluczowej funkcji w środo-
wisku. Źródłem węgla w glebie jest wnoszona doń nadziemna i podziemna bioma-
sa roślin oraz masa organiczna, wprowadzana w różnej postaci nawozów organicz-
nych (obornika, gnojówki, gnojowicy, kompostów, osadów ściekowych itp.) [PRU-

SINKIEWICZ 1999]. 
Gleby świata stanowią jeden z pięciu największych globalnych zasobów węgla. 

Według LALA [2000], największy zasób węgla znajduje się w oceanach – 38 bln t 
C, kolejny w pokładach geologicznych – 5000 mld t C w postaci węgla kamienne-
go, 500 mld t C w postaci gazu ziemnego i tyle samo w postaci oleju ziemnego. 
Trzeci co do wielkości zasób, wynoszący 2300 mld t C, znajduje się w glebach, 
czwarty atmosferze – 720 mld t C. Najmniejszy z tych pięciu zasobów zawiera się 
w żywych organizmach – 560 mln t C. Węgiel zawarty w glebie jest nieodnawial-
nym zasobem. 

Węgiel w glebach występuje pod dwiema postaciami:  
– glebowy węgiel organiczny – ok. 1550 mld t C, 
– glebowy węgiel nieorganiczny (węgiel drzewny – pozostałość po pożarach 

w przyrodzie) – ok. 750 mld t C. 
Glebowy węgiel organiczny zwany jest również glebową materią organiczną 
i składa się z: 
– substancji zawartej w biomasie mikroorganizmów, pozostałościach świeżego 

materiału roślinnego oraz materiałów organicznych dodawanych z zewnątrz, jak 
nawozy organiczne, komposty, osady ściekowe itp., które ulegają rozkładowi 
w ciągu kilku lat, a częściowo przemianom do substancji bardziej trwałych – 
humusowych;  

–  substancji humusowych, zwanych także próchnicznymi lub humusem, bardziej 
odpornych na rozkład, co umożliwia ich pozostawanie w glebie przez dziesiątki, 
setki, a nawet tysiące lat. 
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Żyzność i zdolność produkcyjna gleby zależą od właściwości i ilości zawartej 
w niej materii organicznej, szczególnie w postaci substancji humusowych. Materia 
organiczna w glebie zwiększa jej: 
– pojemność wodną,  
– porowatość,  
– natlenienie,  
– pojemność wiązania lub sorbowania składników nawozowych. 

Podstawowymi składnikami glebowej materii organicznej są: węgiel, wodór 
i tlen oraz azot i siarka. Azot stanowi od 3 do 5% suchej masy glebowej materii 
organicznej, w której krytyczny stosunek wagowej zawartości węgla do azotu 
(C:N) wynosi 20. Globalny zasób organicznie związanego azotu w glebach wynosi 
ok. 80 mld t N. Masa azotu w rocznej produkcji nawozów mineralnych stanowi 
tylko 1,2% tego zasobu.  

Węgiel organiczny w glebie jest silnie reaktywnym składnikiem, pozostającym 
w dynamicznej równowadze ze środowiskiem, która może być łatwo naruszona na 
skutek działalności człowieka, zwłaszcza w wyniku zmiany użytkowania terenu 
lub niezrównoważonej działalności rolniczej. Nieprzemyślane i zbędne wylesianie 
terenów, a także zamiana naturalnych ekosystemów na rolnicze powoduje zanika-
nie węgla organicznego w glebie, co sprzyja nasileniu erozji wodnej i wietrznej. 
Utlenienie glebowego węgla organicznego skutkuje emisją dwutlenku węgla do 
atmosfery. Reakcji tej sprzyjają wszystkie zabiegi uprawowe, zwiększające dostęp 
tlenu do gleby, zwłaszcza orka, pozostawianie gleby bez okrywy roślinnej, miesza-
nie różnego rodzaju biomasy z powierzchniową warstwą gleby lub usuwanie z niej 
nadmiaru wody. Gleby trwałych użytków zielonych są znacznie mniej wydajnym 
źródłem emisji tego gazu z uwagi na ograniczone zabiegi uprawowe. Zabiegi agro-
chemiczne, takie jak nawożenie i wapnowanie, sprzyjają mineralizacji materii or-
ganicznej i emisji CO2. Zwłaszcza nawożenie gleby azotem powoduje zwiększenie 
tej emisji CO2 [CORRÉ i in. 2000]. Zmiana użytkowania łąkowego na orne, zago-
spodarowanie nieużytków ekologicznych oraz wylesianie powodują ciągły przyrost 
emisji CO2 z zasobów gleby. Źródła te szacuje się na ok. 23% całkowitej emisji 
tego gazu do atmosfery [SAPEK 2000].  

Zawartość węgla organicznego w powierzchniowej, 20-centymetrowej war-
stwie ornej gleb mineralnych wynosi najczęściej od 10 do 20 g C·kg–1 gleby, co 
średnio odpowiada ok. 45 t C na ha i jest równoważne 250 t CO2·ha–1. Zmniejsze-
nie o 0,1 g C·kg–1 zawartości węgla w glebie, które może nastąpić nawet w ciągu 
jednego sezonu wegetacyjnego, spowoduje emisję od 2,5 t CO2 z ha, co odpowiada 
ilości, która znajdzie się w gazach spalinowych po przejechaniu ponad 3000 km 
samochodem, spalającym 5 dm3 benzyny na km.  

Zawartość węgla organicznego w powierzchniowych warstwach gleb łąkowych 
jest zawsze około dwa razy większa niż w mineralnych glebach ornych, a glebach 
torfowych 300 t C·ha–1. Zmiana użytkowania gleb łąkowych, zarówno mineralnych 
jak i organicznych, zwłaszcza na użytkowanie orne, powoduje gwałtowne wręcz 
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utlenianie węgla organicznego i odpowiednio dużą emisję CO2. W przypadku gleb 
torfowych nasilone utlenienie węgla następuje w wyniku ich odwodnienia na po-
trzeby melioracji wodnych lub górnictwa odkrywkowego. Wraz z utlenianiem wę-
gla w glebowej materii organicznej następuje uwalnianie zawartego w niej azotu, 
w skrajnych przypadkach do 800 kg N·ha–1·r–1. 

Plon upraw roślin energetycznych może być w całości wykorzystany bezpo-
średnio jako biopaliwo lub wsad do biogazowni, może także być tylko częściowo 
przeznaczany do produkcji płynnego biopaliwa. Rośliny drzewiaste są zbierane po 
skończonej wegetacji i opadnięciu liści, które pozostają na powierzchni gleby. Ro-
śliny zielne są zbierane na ogół po wysuszeniu na pniu. W obydwóch postępowa-
niach główna masa węgla jest wynoszona z pola, w glebie pozostają tylko pod-
ziemne części roślin, które w przypadku roślin wieloletnich mogą częściowo uzu-
pełniać ubytki węgla w glebie. Ze zbiorem roślin jednorocznych wynosi się z pola 
cały węgiel, zawarty w częściach naziemnych rośliny, co może powodować zuba-
żanie gleby w próchnicę, jak w uprawie roślin zbożowych przeznaczonych do pro-
dukcji alkoholu, a jeszcze bardziej bobowatych przeznaczonych do produkcji oleju 
pędnego.  

Zwiększenie zużycia nawozów mineralnych. Rośliny energetyczne wiążą 
dwutlenek węgla z atmosfery, lecz nie samym dwutlenkiem węgla się one żywią. 
Do rozwoju roślin potrzebne są także składniki mineralne, które pochodzą z gleby. 
Zasobność gleby w te składniki jest ograniczona i powinna być uzupełniana nawo-
zami w ilościach proporcjonalnych do wynoszonych z plonem. Pod rośliny energe-
tyczne będą stosowane przede wszystkim nawozy mineralne, do których produkcji 
potrzebna jest wcale nie mała ilość energii.  

Podstawowym składnikiem mineralnym, niezbędnym do rozwoju roślin, jest 
azot, którego jednak zasób w glebie jest niewielki i konieczne jest systematyczne 
nim nawożenie. Tylko niektóre rośliny, wiążące symbiotycznie azot atmosferycz-
ny, nie wymagają nawożenia tym składnikiem.  

Wszystkie rośliny wymagają nawożenia potasem i fosforem zgodnie z wyma-
ganiami danej uprawy. Wobec oczekiwanych dużych plonów masy należy spo-
dziewać się zubażania gleby także w wapń i magnez, a być może także w siarkę 
i pierwiastki śladowe.  

Opłacalny plon suchej masy przeznaczonej na biopaliwo powinien wynosić co 
najmniej 12 t·s.m. ha–1·r–1, z którym zostanie wyniesiona z gleby i gospodarstwa 
odpowiednia masa składników nawozowych, mniejsza z suchymi roślinami prze-
znaczonymi do bezpośredniego spalenia i dużą z przeznaczonymi do pozyskiwania 
alkoholu lub oleju. Uprawy niektórych roślin wieloletnich, których sucha masa za-
wiera mało azotu (tab. 1) i służy bezpośrednio jako paliwo, wymagają stosowania 
często tylko niewielkich dawek nawozów azotowych, gdyż ich zapotrzebowanie na 
ten składnik może być pokryte z opadu atmosferycznego lub mineralizacji glebo-
wej materii organicznej. Nawożenie pozostałymi składnikami należy stosować 
w ilościach równoważących  ich wynoszenie z plonem.  Większe  natomiast  dawki  
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Tabela 1. Przeciętna zawartość wybranych składników w biopaliwach i ich wartość opałowa  

Table 1. Mean components content in biofuels and its caloric value  

Biopaliwo 
Biofuel 

Zawartość składnika, % s.m. 
Content of component, % DM 

Wartość opałowa 
Caloric value 

MJ·kg–1 C N popiół   ash 

Brzoza   Birch 49,0 0,1 0,4 19,3 
Wiklina   Salix 48,1 0,4 1,6 19,2 
Miskant   Miscanthus 47,9 0,7 2,9 17,0 
Trzcina   Reed 44,2 0,8 8,8 17,6 

Źródło: SAMUELSSON [2006].   Source: SAMUELSSON [2006]. 

nawozów trzeba stosować pod rośliny, służące do produkcji paliw płynnych: pod 
zboża średnio odpowiednio 100 kg N, 25 kg P i 60 kg K na hektar rocznie, a pod 
rzepak odpowiednio 220 kg N, 30 kg P i 80 kg K [CZUBA 1996]. Powyższe dawki 
nawozów są większe od przeciętnie stosowanych w Polsce. Znane są drogi i skutki 
rozpraszania tych składników do środowiska.  

Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 8–9 marca 
2007 r., dotyczącymi Dyrektywy 2003/30/WE z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie 
wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, zakłada 
się 5,75-procentowy udział biokomponentów w rynku paliw transportowych 
w 2010 r. oraz ich 10-procentowy udział w 2020 r. Minister Gospodarki [2007] 
przewiduje, że minimalny udział biokomponentów w rynku paliw transportowych 
w Polsce będzie wynosił 6,65% w 2012 r. i 7,55% w 2014 r. Wprawdzie nie ujaw-
niono, jak wielkie będą rynek tych paliw i masa towarowa owych biokomponen-
tów, można jednak przypuszczać, że do ich uprawy trzeba będzie przeznaczyć co 
najmniej 2 mln ha gruntów ornych, co stanowi 13% areału użytków rolnych w Pol-
sce, nie licząc areału pod uprawy roślin energetycznych, przeznaczonych do bez-
pośredniego spalania. Wyłączenie takiej powierzchni spod tradycyjnych upraw bę-
dzie skutkowało podwyższonym poziomem nawożenia pozostałych gruntów w ce-
lu zapewnienia samowystarczalności żywnościowej państwa i utrzymania cen 
żywności na niekonfliktowym poziomie. Artykuł ten ukaże się w połowie 2012 r., 
a dotychczas nie opracowano żadnego scenariusza i nie podjęto odpowiednich kon-
sultacji.  

Ilości rozpraszanych składników nawozowych w uprawie roślin energetycz-
nych będą większe niż w przypadku upraw rolniczych w wyniku zmniejszania się 
zdolności gleby do ich wiązania z uwagi na zubażanie jej w materię organiczną. 
Wraz ze zwiększaniem powierzchni uprawy roślin energetycznych należy się li-
czyć z większą niż dotychczas eutrofizacją zasobów wody powierzchniowej, 
a w licznych przypadkach – także pogarszaniem jakości wody czerpanej do picia.  

Oprócz eutrofizacji środowiska, wynikającej ze stosowania nawozów mineral-
nych, istotne znaczenie ma również duże zużycie energii zastosowanej do ich pro-
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dukcji, zwłaszcza nawozów azotowych. Do produkcji 1 kg N w nawozie mineral-
nym zużywa się ok. 2,2 kg gazu ziemnego lub innego odpowiednika energetyczne-
go. Do wyprodukowania 220 kg N w nawozie mineralnym trzeba zużyć ok. 440 kg 
ropy naftowej, co jest równoważne z ok. 40% oleju wytłoczonego z przeciętnego 
plonu 3,5 t ziarna rzepaku. 

CRUTZEN i in. [2007] uważają, że zwiększenie zużycia nawozów azotowych, 
niezbędne do produkcji biopaliw, wzmoże o 20% emisję podtlenku azotu (N2O), 
ważnego gazu cieplarnianego, co zamiast ochłodzenia klimatu może przyczynić się 
do jego ocieplenia.  

Rozpraszanie azotu i fosforu z wykorzystywanych roślin energetycznych. 
W biopaliwach jest zawarty azot i fosfor, każdy z tych cennych składników za-
chowuje się inaczej w czasie pozyskiwania energii w zależności od stosowanej 
technologii oraz składu chemicznego rośliny. Najprostszym sposobem pozyskania 
energii z biopaliwa jest jego spalanie jako jedynego wsadu lub jako dodatku do 
węgla kamiennego.  

Wszystkie biopaliwa zawierają związany azot, który jest uwalniany w trakcie 
procesu spalania. Gdy spalanie jest idealnie kompletne, to jego końcowymi pro-
duktami, zawierającymi azot, są tlenek azotu (NO) i azot cząsteczkowy (N2). Na 
ogół spalanie jest niepełne i w gazach spalinowych są również inne związki azotu, 
takie jak gazowy amoniak (NH3) i cyjanowodór (HCN), oraz zawarte w pyłach 
(PM) smół i zgorzelin, rozpraszanych do atmosfery [SAMUELSSON 2006]. Wszyst-
kie te substancje powracają na Ziemię z opadem atmosferycznym, powodując do-
brze opisane zakłócenia w środowisku.  

Azot w materiale roślinnym występuje przede wszystkim w postaci aminowej, 
która – podobnie jak amoniak – w trakcie spalania ulega utlenieniu do tlenku azotu, 
ulegającego w atmosferze utlenieniu w do wyżej wartościowych postaci azotu: 

4NH3 + 5O2 → 4N(II)O + 6H2O  

2NO + O2 → 2NO2  

Taki sam produkt powstaje także po spalaniu związanego azotu zawartego we 
wszystkich paliwach naturalnych. Tlenek azotu z gazów spalinowych ulega utle-
nieniu i ostatecznie powstaje kwas azotowy, który po powrocie na Ziemię z opa-
dem atmosferycznym uczestniczy w zakwaszaniu i eutrofizacji środowiska. O za-
grożeniu środowiska świadczy emisja tego tlenku w Polsce, powstająca ze spalania 
paliw naturalnych, oceniana na 340 tys. t N·r–1, co odpowiada 11 kg N·ha–1·r–1 
w całym kraju.  

Wprawdzie biopaliwo ma stanowić tylko od 10 do 20% wszystkich zużywa-
nych paliw, to jednak wartość kaloryczna jest dwukrotnie mniejsza w porównaniu 
z paliwami kopalnymi, a zawartość w nim azotu przeciętnie podobna (tab. 1). Fos-
for zawarty w popiele spalanego biopaliwa nie stwarza osobnego problemu środo-
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wiskowego, lecz jest składnikiem traconym z obiegu. Popiół z paliwa spalanego 
wraz z węglem nie może być wykorzystywany do nawożenia, a fosforany w popie-
le z samego spalonego biopaliwa mają postać szkliwa, z których składnik ten jest 
trudno przyswajalny przez rośliny. Lotne popioły powstające w czasie spalania 
biomasy mogą zawierać od 6 do 9 mg P·kg–1 s.m. 

Paliwa płynne – oleje, alkohole lub estry, wytwarzane z materiału roślinnego 
nie zawierają istotnych ilości azotu i fosforu, a losy tych składników zawartych 
w produkcie wtórnym zależą od sposobu ich wykorzystania. Wytłoki i pozostałości 
po fermentacji mogą być spasane przez zwierzęta, a słoma i inne pozostałości – 
spalane. 

W beztlenowym procesie pozyskiwania biogazu – metanu – większość azotu 
zawartego w substracie ulegnie redukcji do amoniaku, który jest gazem. Amoniak 
można oddzielić od produktu, lecz można go także w nim pozostawić, gdyż jest 
gazem palnym. W płynnej pozostałości znajdują się nierozłożone związki azotu 
i fosfor oraz inne składniki mineralne. Pozostałość ta może służyć jako nawóz zu-
bożony w azot, a wzbogacony w fosfor.  

Największe wątpliwości wynikają z realizowanych już propozycji przeznacze-
nia nawozów naturalnych – gnojowicy i obornika, a także pomiotu drobiu, do wy-
twarzania biogazu i to na skalę przemysłową w coraz liczniejszych w Polsce go-
spodarstwach wielkoobszarowych, ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą.  

Wykorzystanie materiału roślinnego i odchodów zwierzęcych nie jest najlep-
szym sposobem wykorzystania energii i węgla, zawartego w tych materiałach. 
Energia niezbędna do przebiegu procesu fermentacyjnego odbywa się kosztem 
utlenienia wsadu, a produkt tego utlenienia – CO2 – stanowi w otrzymywanym 
biogazie od 14 do 48% objętości. 

W dostępnych pracach, omawiających zalety stosowania nawozów naturalnych 
do produkcji biogazu, nie natrafiono na ocenę skutków przyrodniczych, a nawet 
społecznych, jakie spowoduje ta drastyczna zmiana w sposobie gospodarowania 
węglem i składnikami nawozowymi w rolnictwie. Ograniczenie stosowania nawo-
zów naturalnych spowoduje między innymi: 
– zubożenie gleb użytków rolnych w materię organiczną, co będzie skutkować 

pogorszeniem pojemności sorpcyjnej gleby, także wobec wody; 
– wyłączeniem z obiegu liczących się ilości azotu, które trzeba będzie dodawać 

w postaci nawozów sztucznych.  

PODSUMOWANIE  

Propozycja wykorzystania uprawy roślin w celu pozyskiwania tzw. energii od-
nawialnej powstała na założeniu, jakoby współcześnie następowały zmiany klima-
tu, polegające na podwyższaniu się przeciętnej globalnej temperatury, nasileniu 
częstotliwości występowania zjawisk katastrofalnych, takich jak powodzie i hura-
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gany, a nawet trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów (sic!). Zwiększające się stęże-
nie dwutlenku węgla w atmosferze obarczono odpowiedzialnością za te katakli-
zmy. W konsekwencji uznano, że jedynym sposobem zmniejszenia tego stężenia 
jest zaniechanie lub co najmniej ograniczenie spalania zasobów kopalnych, zawie-
rających węgiel, co można osiągnąć, między innymi, przez wykorzystywanie tzw. 
energii odnawialnej, za którą uznano, między innymi, energię zawartą w roślinach. 
W ten sposób uprawa roślin przeznaczanych na biopaliwo staje się konkurencyjna 
wobec zaopatrzenia ludności w żywność, co z racji narodzin 7-miliardowego 
mieszkańca świata jest co najmniej dziwną propozycją, a ponadto konkurencja ta 
spowoduje niedostatek żywności wyrażany jej wyższą ceną. 

Nie jest zamiarem autorów dyskutowanie z różnymi stanowczo wyrażanymi 
poglądami na zjawisko ocieplenia klimatu, lecz próba zastanowienia się nad skut-
kami w środowisku przemysłowej uprawy roślin przeznaczonych na biopaliwo, 
zwanych często roślinami energetycznymi. Uprawa tych roślin może skutkować 
ograniczeniem, a nawet zniszczeniem areału gleb przeznaczonych do wytwarzania 
żywności, co może powodować jej niedostatek, a na pewno podwyższać cenę, 
a w sumie naruszyć zrównoważony rozwój ludzkości wskutek ubóstwa i głodu. 
Zagrożone są również zasoby przyrody w makroskali, jak na przykład przeznacza-
nie obecnie dziewiczych obszarów Amazonii i Indonezji pod uprawy roślin energe-
tycznych. W mikroskali mogą być zagrożone różne użytki ekologiczne i tereny 
przeznaczane pod zalesienie. Przeznaczenie tych obszarów pod uprawy monokul-
tur, najczęściej jednorocznych, przyczyni się do zniszczenia krajobrazu i zubożenia 
w nim fauny i flory. 

Intensywna uprawa tych roślin i wynoszenie z pól całej biomasy może powo-
dować zmniejszanie zasobu materii organicznej w glebie i w konsekwencji pogar-
szanie żyzności gleb. Szczególnie nieprzemyślana jest wizja wykorzystywania od-
chodów zwierząt do produkcji biogazu. Od kilku tysięcy lat odchody te w kulturze 
rolnej stanowiły podstawę zachowania żyzności i produktywności gleby, tak 
z uwagi na zawarty w nich węgiel, jak i składniki nawozowe. 

Celem upraw energetycznych jest pozyskiwanie jak największej biomasy, bez 
stawiania wymagań dotyczących jej jakości. W zależności więc od opłacalności 
produkcji będzie się stosować duże dawki nawozów mineralnych lub doprowadzać 
do ogołacania gleby ze składników nawozowych. W obydwu postępowaniach 
skutki w środowisku będą niekorzystne.  

Potwierdzenie występowania zmian klimatycznych, wywoływanych rzekomo 
przez zwiększające się stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, wymaga obserwa-
cji prowadzonych w czasie życia co najmniej kilku pokoleń. W czasie życia jedne-
go lub dwóch pokoleń stwierdzano natomiast zniszczenie erozją olbrzymich połaci 
gleb w Stanach Zjednoczonych i byłym ZSSR. Podobnie, od dwóch pokoleń ob-
serwuje się narastającą eutrofizację zasobów wód powierzchniowych oraz ogólno-
światowe zmniejszanie się dostępności wody do picia. Jedną z przyczyn i skutków 
erozji gleby oraz zanieczyszczania wody było zmniejszenie w glebie zasobów wę-
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gla organicznego, co ponadto przyczyniło się do eutrofizacji wody w wyniku uru-
chomiania zapasu azotu i fosforu, zawartego w glebowej materii organicznej.  

Do niedawna istotnego zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt oraz jakości środo-
wiska dopatrywano się w narastającym rozpraszaniu się związanego azotu. Uprawa 
roślin energetycznych zwiększy to zagrożenie w wyniku [ERISMAN i in. 2010]: 
– uwalniania azotu związanego w glebowej materii organicznej, 
– zwiększonego zużycia mineralnych nawozów azotowych w celu zapewnienia 

opłacalnego plonu,  
– powstania nowego źródła azotu w atmosferze w wyniku rozpraszania związane-

go azotu zawartego w biopaliwach. 
Nie przeprowadzono dotychczas odpowiednich badań doświadczalnych ani 

prognostycznych nad skutkami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi 
wypierania z rolnictwa produkcji żywności na rzecz ograniczania tzw. zjawiska 
ocieplenia klimatu. Wątpliwe zyski z wykorzystania uprawy roślin przeznaczonych 
na biopaliwo zostały nie tyle wykazane, co nagłośnione i wprowadzone do kano-
nów działania w celu ratowania środowiska i ludzkości. Te niesprawdzone kanony 
zostały umocowane w licznych aktach prawnych i umowach międzynarodowych. 
Karawana ruszyła. Nie można jednak ratować środowiska działaniami to środowi-
sko niszczącymi.  

LITERATURA 

CAMP van L., BUJARRABAL B., GENTILE A.R., JONES R.J.A., MONTANARELLA L., OLAZABAL C., SEL-

VARADJOU S.K. 2004. Reports of the Technical Working Groups establish under the thematic 
strategy for soil protection. Vol. 3. Soil matter [online]. Luxembourg. European Environment 
Agency. EUR 21319 EN/3. [Dostęp 20.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.ec.europa. 
eu/environment/soil/pdf/vol3.pdf 

CORRÉ W.J., SAPEK B., SAPEK A. 2000. Concentration of oxygen, nitrous oxide and carbon dioxide in 
the soil as a function of soil pH and nitrogen fertilization. W: Effect of liming and nitrogen ferti-
lizer application on soil acidity and gaseous nitrogen oxide emissions in grassland systems. Pr. 
zbior. Red. O. Oenema, A. Sapek. Falenty. IMUZ Publisher s. 38–44. 

CRUTZEN P.J., MOSIER A.R., SMITH K.A., WINIWARTER W. 2007. N2O release from agro-biofuel pro-
duction negates global warming reduction by replacing fossil fuels. Atmospheric Chemistry and 
Physics Discussions. Vol. 7. No. 4 s. 11191–11205. 

CZUBA R. (red.). 1996. Nawożenie mineralne roślin uprawnych. Police. Zakłady Chemiczne “POLI-
CE”. ISBN 83-90656-00-0 ss. 413.  

Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania 
użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. Dz. Urz. UE L 123/42. 

ERISMAN J.W., GRINSVEN VAN H., LEIP A., MOSIER A., BLEEKER A. 2010. Nitrogen and biofuels; an 
overview of the current state of knowledge. Nutrient Cycling in Agroecosystem. Vol. 86 s. 211–
223. 

LAL R. 2000. Węgiel glebowy i nasilenie efektu cieplarnianego. Zeszyty Edukacyjne. 6. Falenty. Wy-
daw. IMUZ s. 22–36. 

Minister Gospodarki 2007. Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na 
lata 2008–2014. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 lipca 2007 r. [online]. Do-



 A. Sapek, B. Sapek: Znaczenie biopaliwa w pozyskiwaniu energii odnawialnej 151 

© ITP Woda Środ. Obsz. Wiej. 2012 (I–III), t. 12 z. 1 (37) 

stęp 25.11.2011]. Dostępny w Internecie: http://www.ekoinnowacjenamazowszu.pl/files/  
download/documents/13_prombiopaliw.pdf 

PRUSINKIEWICZ Z. 1999. Środowisko i gleby w definicjach. Toruń. Ofic. Wydaw. „Turpress”. ISBN 
83-86781-63-7 ss. 477. 

SAMUELSSON J.I. 2006. Conversion of nitrogen in a fixed burning biofuel bed [online]. Praca dyplo-
mowa. Göteborg. Chalmers University of Technology. [Dostęp 20.02.2012]. Dostępny w Inter-
necie: http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETf/Licenciate%20thesis%20Jessica%20 
samuelsson.pdf ss. 88. 

SAPEK B. 2000. Gleba jako źródło i „pułapka” na gazy cieplarniane. Zeszyty Edukacyjne. Z. 6. Falen-
ty. Wydaw. IMUZ s. 52–60. 

YU Q-Z., BRAGE C., CHEN G-X., SJÖSTRÖM K. 2007. The fate of fuel-nitrogen during gasification of 
biomass in a pressurised fluidised bed gasifier. Fuel. Vol. 86 s. 611–618. 

Andrzej SAPEK, Barbara SAPEK 

SIGNIFICANCY OF BIOFUEL IN USE OF RENEWABLE ENERGY  
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S u m m a r y 

Some attempts are undertaken at global and local scale to increase the use of some crops as bio-
fuel, that might create a great social and environmental risk. First, the turning of some agricultural 
lands from food to biofuel crop production may result in food shortage and its increasing price. Se-
cond, the intensive growing of biofuel crops could accelerate the oxidation of soil organic matter re-
sulting in the worsening of soil properties. Third, biofuel crops need high doses of mineral fertilizers, 
particularly of nitrogen. The biofuel plant material is rich in nitrogen, which during combustion will 
turn to nitrogen oxides, that would increase the risk of environmental eutrophication. 

 


