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Wstęp
Energetyka we współczesnym świecie rozwija się wielokie-

runkowo, szczególną uwagę zwraca się na ograniczenie po-
zyskiwania energii ze źródeł konwencjonalnych. W 2001 roku 
została zatwierdzona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” promująca rozwój 
i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. 
Wg w/w dokumentu zakłada się zwiększenie udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym 
kraju do 14% w 2020r [1]. Jednym ze źródeł energii odnawial-
nej jest biomasa, która pochodzić może m.in. z upraw roślin 
energetycznych. Ta gałąź rolnictwa pomimo cofnięcia dopłat 
do upraw roślin energetycznych rozwija się w naszym kraju 
dość intensywnie. 

Do roślin energetycznych możemy zaliczyć m.in.:
 – jednoroczne rośliny (np. rzepak, rzepik, żyto, kukurydza, 

len włóknisty);
 – buraki cukrowe 
 – soja 
 – rośliny wieloletnie (np. róża bezkolcowa, ślazowiec pen-

sylwański, miskant, topinambur, rdest sachaliński, mozga 
trzcinowata, perz wydłużony);

 – zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierz-
ba energetyczna, topola, robinia akacjowa).
Rośliny energetyczne powinny charakteryzować się dużym 

przyrostem rocznym, wysoką wartością opałową, znaczną 
odpornością na choroby i szkodniki oraz stosunkowo niewiel-
kimi wymaganiami glebowymi. Zarówno wieloletnie jak i jed-
noroczne plantacje roślin uprawianych na cele energetyczne 
posiadają swoje zalety jak i wady. Dla gatunków wieloletnich 
zaletami będą: wysoka wartość energetyczna plonu czy niskie 
koszty prowadzenia plantacji jednak wysokie koszty założenia 
i likwidacji uprawy są już niewątpliwie wadami. Przy uprawach 
jednorocznych wadą jest niższa wartość energetyczna plonu i 
wyższe koszty prowadzenia plantacji, natomiast do zalet moż-
na zaliczyć możliwość utrzymania płodozmianu oraz dostoso-
wanie się do trendów rynkowych[2, s. 47; 3, s. 77].

Rysunek 1 przedstawia możliwości wykorzystania surow-
ców roślinnych na cele energetyczne.

1. Charakterystyka wybranych roślin 
energetycznych

Najpopularniejszą obecnie w naszym kraju rośliną energe-
tyczną jest wierzba (Salix Viminalis) i jej liczne klony. Wzrasta 
ona w cyklu dwu- lub trzyletnim. Najwyższy plon uzyskuje się 
przy zbiorze co 3 lata i dochodzi on do około 22 t/ha na rok. 

Zbiorów dokonuje się po ustaniu wegetacji tj. między paź-
dziernikiem-listopadem, a marcem-kwietniem. W pierwszych 
dwóch latach pozyskuje się materiał nasadzeniowy, a w la-
tach następnych biomasę. W trzecim roku rośliny uzysku-
ją wysokość do 4,5 m i grubość około 20 mm. Wierzba jest 
najpopularniejszą rośliną energetyczną ze względu na takie 
cechy jak: bardzo szybki przyrost biomasy, zwiększona od-
porność na szkodniki i choroby, zwiększona mrozoodporność 
oraz dość wysoka wartość energetyczna drewna. Wierzba 
energetyczna jest odmianą mało wymagającą pod względem 
glebowym, Można ją uprawiać praktycznie na każdym typie 
gleby ale najbardziej korzystne warunki to III, IV, V klasa boni-
tacyjna. Plantacje wierzbowe dają zadowalające plony przez 
okres około 25 lat. Po tym okresie plonowanie zaczyna spa-
dać i konieczne staje się zlikwidowanie plantacji. Miskant ol-
brzymi (Miscanthus giganteus) obejmuje liczne gatunki wie-
loletnich traw pochodzących z południowo-wschodniej Azji. 
W strefi e subtropikalnej niektóre z nich dorastają nawet do 
10 m wysokości, natomiast w umiarkowanym klimacie Europy 
osiągają 3 do 4 m. Początkowo uprawiany był jako roślina 
ozdobna, jednak szybko został „odkryty” jako bogate źródło 
biomasy, coraz szerzej wykorzystywanej w wielu dziedzinach 
gospodarki. Wśród korzystnych cech należy wymienić: szyb-
ki wzrost, wydajne wiązanie dwutlenku węgla i azotu, rozwój 
głębokiego systemu korzeniowego i efektywne wykorzystanie 
wody, wieloletnie plonowanie na wysokim poziomie i zbiór za 
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Rys. 1. Możliwości wykorzystania surowców roślinnych na 
cele energetyczne [8, s.9]
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pomocą typowych maszyn rolniczych. Najważniejsza jest jed-
nak możliwość bezpośredniego wykorzystania słomy w proce-
sie współspalania z węglem bądź też do produkcji brykietów i 
peletów. Miskant ceniony jest bowiem ze względu na dosko-
nały „bilans energetyczny”, wyrażony jako stosunek energii 
pozyskiwanej w trakcie spalania biomasy do energii wydat-
kowanej na jej wytworzenie. Pozyskiwanie biomasy możliwe 
jest przez okres 15-20 lat. W roku założenia plantacji miskant 
osiąga wysokość około 2 metrów, a plon suchej masy z 1 ha 
wynosi 2-3 tony. W drugim roku uprawy rośliny wyrastają na 
ponad 3 m i plonują na poziomie 8-15 ton suchej masy z 1 ha. 
Maksymalny potencjał plonotwórczy plantacje miskanta ol-
brzymiego osiągają od trzeciego roku uprawy, kiedy rośliny 
wchodzą w okres najintensywniejszego wzrostu. Możliwy do 
uzyskania plon waha się w granicach 30-40 ton suchej masy 
z 1 ha. Posiada on niewielkie wymagania glebowe i może być 
uprawiany na IV i V klasie bonitacyjnej. Ślazowiec pensylwań-
ski (Sida hermaphrodita) wywodzi się z subtropikalnych stref 
klimatycznych. Rośnie w postaci kęp o silnym systemie korze-
niowym i wykształca od kilku do kilkunastu łodyg o średnicy od 
5-35 mm i wysokości ponad 3,5 m. Plantacje ślazowca mogą 
być eksploatowane przez okres 15-20 lat. Roślina ta może być 
uprawiana na glebach wszystkich klas z wyjątkiem VI i słabych 
klas V. Zbioru biomasy dokonuje się w zależności od regionu 
od lutego do kwietnia. Słonecznik bulwiasty (Helianthus tu-
berosus) pochodzi z Ameryki Północnej i jest blisko spokrew-
niony ze słonecznikiem zwyczajnym. Jego uprawa może być 
prowadzona na jednym stanowisku przez 15-20 lat. Słonecz-
nik bulwiasty rośnie w postaci pojedynczych łodyg i osiąga 
wysokość do 4 m. Zbiór dokonywany jest pod koniec zimy. 
Bulwy można przeznaczyć do produkcji etanolu lub biogazu. 
Natomiast zeschnięte na pniu części nadziemne, mogą służyć 
do bezpośredniego spalania, produkcji brykietów lub peletów. 
Termin jak i warunki pogodowe podczas pozyskiwania paliwa 
mają wpływ na wilgotność pozyskiwanej biomasy. Proces spa-
lania części nadziemnej roślin energetycznych w istotny spo-
sób zależy od wilgotności, zarówno pod względem przebie-
gu i kompletności spalania jak i uzyskiwanej ilości ciepła. Im 
wyższa jest zawartość wody w materiale roślinnym tym niższa 
jest jej wartość opałowa. Często jednak brak odpowiedniego 
surowca zmusza do używania dość zawilgoconego materiału 
[7, s. 521]. Topola (Populus sp.) – jest najszybciej rosnącym 
drzewem w naszych warunkach klimatycznych. Osiąga wyso-
kość 20-40 m budując prosty pień i konary. Posiada zbliżone 
znaczenie użytkowe oraz środowiskowe jak wierzba. Najwyż-
sze plony biomasy uzyskuje w warunkach zbliżonych do tych, 
które występują w dolinach rzek. Biomasa pozyskiwana jest 
w cyklu 4 letnim lub 6 letnim, a jej roczna wydajność wynosi 
około 6- 12 ton suchej masy z hektara. Mozga trzcinowata 
(Phalaris arundinacea) – jest wysokowydajną trawą. Dorasta 
do 3 m wysokości i daje plon do 12 ton suchej masy/ha. Za-
łożenie plantacji wymaga niewielkich kosztów, a zbiór odby-
wa się przy pomocy tradycyjnych maszyn rolniczych. Mozga 
trzcinowata, podobnie jak inne rodzime gatunki traw, może 
stanowić źródło biomasy na cele energetyczne na obszarach 
objętych ochroną, gdzie zabroniona jest uprawa gatunków 
obcych. Perz wydłużony (Agropyron elongatum) jest to nowa 
trawa energetyczna przydatna do bezpośredniego spalania 
jak i wykorzystania masy zielonej do produkcji biogazu. Perz 
ma niewielkie wymagania glebowe oraz małe potrzeby wodne, 
toleruje w uprawie gleby skażone i zasolone. Zaletą odmiany 
jest niewielki koszt założenia plantacji w porównaniu z innymi 
roślinami energetycznymi, wysoki plon suchej biomasy 12-
15 ton z ha (plonowanie począwszy od drugiego roku uprawy), 
o wysokiej wartości energetycznej (17–18 MJ/kg). 

Plantacja może być użytkowana przez 8 do 10 lat, a po 
okresie produkcyjnym następuje prosta jej likwidacja [5, 6, 9].

Podsumowanie
Świeża biomasa pozyskiwana bezpośrednio z pola jest 

z reguły paliwem wilgotnym i trudnym do zagospodarowania. 
Każdy rodzaj biomasy może zostać poddany zabiegom jej 
uszlachetniania, brykietowaniu, peletyzacji czy karbonizacji. 
W wyniku tych procesów możemy uzyskać paliwa o wyrów-
nanej wilgotności i stabilnych parametrach energetycznych. 
Wybór gatunku rośliny do uprawy na cele energetyczne oraz 
technologii pozyskania biomasy będzie zależał od zapotrze-
bowania rynku i warunków glebowych. 
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Tab. 1. Wartość opałowa wybranych surowców energetycz-
nych w stanie suchym w zestawieniu z olejem opałowym i wę-
glem kamiennym [4, s. 402, 8, s.11]

Surowiec Wartość opałowa [MJ/kg]
Wierzba 17,6-18,4
Miskant olbrzymi 18,3
Topinambur 16,6
Rdest sochalijski 15,5
Róża wielokwiatowa 18,7
Perz wydłużony 17,3
Węgiel kamienny 23-26
Olej opałowy 43
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Growing selected energy crops

Energy crops are those which are grown on agricultural land to convert to biofuels and bio-components, heat or electricity. Plant 
species suitable for energy purposes should be characterized by high productivity of biomass that is favorable energy balance (the 
difference between the energy contained in the biomass and the energy needed to produce it). Among the many power plants the 
most important factor in our climatic conditions are: willow, Miscanthus giganteus, Virginia mallow and poplar. Quite interesting 
seem to be the Jerusalem artichokes and newly acclimated to our terms of grass - Energy quackgrass.
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