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•• Wykorzystanie (odzysk) odpadWykorzystanie (odzysk) odpadóóww (osady ściekowe, odpady z 
przetwórstwa rolno-spożywczego,  biomasa zielona,….) poprzez 
ich zagospodarowanie  na gruntach gruntach zdegradowanych i glebach  zdegradowanych i glebach  
o so słłabej wartoabej wartośści rolniczeci rolniczej,j,

•• Redukcja  skRedukcja  skłładowania odpadadowania odpadóóww, zwłaszcza organicznychorganicznych, 
które  są źródłem emisji ogromnej ilości gazów (CO

2
i CH

4
),

•• OkreOkreśślenie i doblenie i dobóór odpowiednich gatunkr odpowiednich gatunkóóww roślin oraz 
określenie ich produktywności z przeznaczeniem na cele cele 
energetyczne (biogaz, spalanie).energetyczne (biogaz, spalanie).



Struktura gleb GO i TUZ Polski 
w % według bonitacji

100,0
Razem

42,6V-VIz gleby bardzo słabe i słabe

42,4IV gleby średnie

15,0I-III gleby bardzo dobre i dobre

TrwaTrwa łłe ue użżytki zieloneytki zielone
100,0Razem

32,3VV--VIzVIz gleby bardzo sgleby bardzo słłabe i sabe i słłabeabe

39,1IVa+IVbIVa+IVb gleby gleby śśrednierednie

28,6II--IIIbIIIb gleby dobre i bardzo dobregleby dobre i bardzo dobre

Grunty orneGrunty orne

%Klasy bonitacyjne (grupy klasKlasy bonitacyjne (grupy klas ))



Kategoria Powierzchnia 
tys. ha

nieużytki 481,7

grunty zdewastowane i wymagajgrunty zdewastowane i wymagająące ce 

rekultywacjirekultywacji 62,162,1

odłogi i ugory 498,4

razem grunty niezagospodarowane 1042,2

grunty klasy V grunty klasy V -- VIVI 871,0871,0

łącznie 1913,21913,2

Powierzchnia gruntPowierzchnia grunt óów  w  o so s łłabej wartoabej warto śści rolniczejci rolniczej
w Polsce, (wg. GUS, 2014).



ZawartoZawartośćść materii organicznejmaterii organicznej w glebach u żytków rolnych  (%)

 

zachodniopomorskie 

pomorskie 
warmińsko-mazurskie 

lubuskie 
wielkopolskie 

kujawsko-pomorskie 

mazowieckie 

podlaskie 

dolnośląskie 

łódzkie 

lubelskie 

świętokrzyskie 

podkarpackie małopolskie 

śląskie 

opolskie 3,04 

1,85 

2,02 

2,11 

2,12 

2,25 

2,33 

2,39 

2,06 

2,65 

2,59 

1,83 

2,22 

1,99 

2,29 

1,94 

Polska – 2,20 %



Klimatyczny bilans wody IV- I
(IUNG Doroszewski)



Spadek zawartoSpadek zawartośści materii organicznejci materii organicznej w glebie 

wynika z:

•• uproszczeniem uproszczeniem zmianowazmianowańń,,

•• zaniechaniem uprawy rozaniechaniem uprawy rośślin wieloletnich (traw lub ich lin wieloletnich (traw lub ich 

mieszanek  z romieszanek  z rośślinami motylkowatymilinami motylkowatymi pozostawiajpozostawiająących ducych dużążą iloilośćść

biomasy w formie resztek robiomasy w formie resztek rośślinnych), linnych), 

•• zaniechaniem zaniechaniem uprawy miuprawy mięędzyplondzyplonóóww z przeznaczeniem z przeznaczeniem na zielony na zielony 

nawnawóózz,,

•• brakiem stosowania obornikabrakiem stosowania obornika w gospodarstwach w gospodarstwach bezinwentarzowychbezinwentarzowych,,

•• zmianzmianąą stosunkstosunkóów wodnych gleb spowodowanw wodnych gleb spowodowanąą odwodnieniami odwodnieniami 

melioracyjnymi.melioracyjnymi.
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Ze wzgl ędu na miejsce powstawaniana miejsce powstawania odpady mo żemy 
podzieli ć na:
• Odpady komunalne (bytowe) , czyli takie które powstają w 
gospodarstwach domowych.

• Odpady przemysłowe , czyli nieużyteczne substancje powstające w 
procesach produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu.

• Odpady organiczne (Odpady organiczne ( rolniczerolnicze ) inaczej zwane biodopadamibiodopadami
i nieorganiczne (sztuczne) pozostałości powstałe w wyniku działalności 
rolniczej. 

We wszystkich grupach odpadów wyróżnia się dodatkowo odpady dodatkowo odpady 
niebezpieczneniebezpieczne , czyli takie które ze względu na swoje właściwości stanowią
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska.

ODPADY ODPADY są to substancje, produkty uboczne z przetworstwa



ZagospodarowanieZagospodarowanie
wszelkich odpadów może odbywać się na drodze ich:

� ponownego gospodarczego wykorzystania (recykling)
� bądź spalenia
� albo składowania w okre ślonych warunkach terenu

Jedną z form utylizacji jest recykling,recykling, tzn. odzyskiwanie surowców  z 
materiałów odpadowych i wykorzystanie ich do produkcji (m.in. szklane 
opakowania, makulatura, przedmioty z tworzyw sztucznych, metale,
odpady żywnościowe)

SpalanieSpalanie – najbardziej radykalna metod unieszkodliwiania odpadów, 
zarówno przemysłowych jak i komunalnych. Odbywa się w specjalnie 
przeznaczonych piecach o rożnej pojemności. 



Kompostowanie
to kontrolowany tlenowy, biotermiczny proces, w którym odpady organiczne

zostają rozłożone na kompost, będące cennym nawozem organicznymcennym nawozem organicznym . 

Do produkcji kompostu nadajDo produkcji kompostu nadająą sisięę wszystkie wszystkie łłatwo rozkatwo rozkłładajadająące sice sięę czczęśęści ci 
pochodzenia ropochodzenia rośślinnegolinnego i zwierzi zwierzęęcego, osady cego, osady śściekowewciekowew, odchody, trociny, kora , odchody, trociny, kora 
itp. itp. 



Metody zagospodarowania odpadów w krajach UE- 27 wg danych 2010



Metody zagospodarowania odpadów w Polsce 



System gospodarki bioodpadami przede wszystkim, powinien opierać się na 
zapobieganiu zapobieganiu ii minimalizacjiminimalizacji ich wytwarzaniaich wytwarzania ,, w dalszej kolejności 
bioodpady powinny zostać powtpowt óórnie wykorzystanernie wykorzystane , poddane recyklingowi poddane recyklingowi 
lub innym metodom odzyskulub innym metodom odzysku npnp.. odzysk energii, na samym za ś końcu 
procesom unieszkodliwiania. Hierarchia postHierarchia postęępowaniapowania zz odpadamiodpadami powinna powinna 
miemiećć zastosowania zastosowania jako kolejnojako kolejnośćść priorytetpriorytetóów w ww przepisachprzepisach prawa prawa ii politycepolityce
dotyczdotycząących zarcych zaróówno wno zapobiegania powstawaniu bioodpadzapobiegania powstawaniu bioodpad óów jak w jak ii ichich
gospodarowania.gospodarowania.





Każdy odpad mo że być potencjalnym surowcem.



Segregacja



Na wysypiskach i nie segregowane odpady



BIODPADYBIODPADY są to odpady ulegajulegająące biodegradacjice biodegradacji uznaje się wszelkie 
odpady, które podlegają rozkrozkłładowi tlenowemuadowi tlenowemu lub beztlenowemubeztlenowemu
przy udziale mikroorganizmów.



Do odpad ów organicznych ulegających  
biodegradacji zalicza się

�� z z przemysprzemysłłu u rolnorolno --spospo żżywczego ywczego (pochodzenia(pochodzenia
rorośślinnego i zwierzlinnego i zwierzęęcegocego),),

�� kkomunalnomunalne (bytowoe (bytowo--gospodarcze) gospodarcze) łąłącznie z cznie z 
frakcjami gromadzonymi selektywnie,frakcjami gromadzonymi selektywnie,

�� osady osady śściekoweciekowe ustabilizowane,ustabilizowane,

�� nawozy utworzone z biomasy profermentunawozy utworzone z biomasy profermentu
biogazownibiogazowni



Gospodarcze wykorzystanie odpadów  to 
najskuteczniejsza metoda ich zagospodarowania. 

Odpady po przeróbce mogą być wykorzystane m.in.
- w rolnictwie  jako substancje do nawo żenia  

ubogich gleb 
- i do rekultywacji gleb zdegradowanych ……….



Produkcja roProdukcja ro śślinna na cele linna na cele 
energetyczne energetyczne ……

…… tylkotylko w oparciu o gleby sw oparciu o gleby s łłabej wartoabej warto śści ci 
rolniczejrolniczej



Rzepak na estryestry (1,5 mln ton)        - 500 tys.

Zboża na bioetanolbioetanol (2,4 mln ton)   - 600 tys.

Surowce do produkcji biogazubiogazu - 200-300 tys. 

Biomasa stasta łłaa - 400-500 tys. 

Razem 1,7 1,7 -- 1,9 1,9 mlnmln haha

.

Prognoza zapotrzebowania gruntów (ha) 
pod produkcj ę cele energetyczne do 2020 r .



Jakie gatunki ?  Jakie gatunki ?  ……

TRAWYTRAWY
• Miscanthus, Spartina, proso rózgowe; (C4)

• Stokłosa bezostna i uniolowta, mozga trzcinowata, kostrzewa 
trzcinowa, inne gatunki łąkowe, perz wydwydłłuużżony ,ony ,BAMARBAMAR’’ –– pierwsza pierwsza 
krajowa (druga  europejska) odmiana trawy wieloletniej dedykowankrajowa (druga  europejska) odmiana trawy wieloletniej dedykowana a 
na cele energetycznena cele energetyczne (C3)

INNE ROŚLINY
• sorgo, kukurydza, rożnik przerośnięty…
• Wierzba, topola….



WYKORZYSTANIE  BIOMASY WYKORZYSTANIE  BIOMASY 

� BIOGAZBIOGAZ
Biomasa  (wegetatywna):    
zielonka, kiszonka

� SPALANIA SPALANIA 
oraz do do produkcji produkcji peletpelet , brykiet, brykiet óóww

Biomasa generatywna lignocelulozowa (słoma)  



Rożnik przero śnięty  (Sylfia)
‘DANMAR’

• kępiasta bylina z rodziny astrowatych, wysoka do 3 m
• niewielkie wymagania pokarmowe, 
• roślina pionierska przy rekultywacji terenów 
zdegradowanych
• wysoki plon do 20 ton s. m.  z 1 ha  (podsuszonej  do 
40 ton z ha). 
• wytwarza nasiona, żywotne. 

Walory:Walory:
- dekoracyjne,
- surowiec cenny dla przemyscenny dla przemysłłu farmaceutycznegou farmaceutycznego
(saponiny w liściach, kłączach)
- roślina miododajna miododajna (550 kg miodu z ha)
- na biogazbiogaz (krotki okres ferment. 4 dni 

wysoka wydajność metanu 61,5 % CH4)

Fot. D. Martyniak .



Sorgo zwyczajne ((SorghumSorghum bicolorbicolor)) ‘‘MARMARMARMAR’
alternatywa na susz ę
-roślina tropikalna, szlaku fotosyntezy C4, 
- duże wymagania termiczne. 
- małe wymagania glebowe (lekkie, piaszczyste).
- rośliny mogą osiągać około 3 m wysokości.
- biomasa świetna do zakiszania, w połączeniu z  kukurydzą, 
zbiór  dojrzałość woskowa IX – X, plon  zielonej masy do 
100 t z 1 ha, suchej masy do 12-25 ton. Skoszone zawierają
70% wody, dlatego przed zakiszeniem wymagają
podsuszenia.

Pierwsza w Polsce forma hodowlana wytwarzająca  
nasiona, żywotne !!!!! . z przeznaczeniem na biogazbiogaz .

Fot. D. Martyniak

Fot. D. Martyniak.



Stokłosa uniolowata (obiedkowata) 
Bromus unioloides

• gatunek południowo-amerykański,  nowo 
wprowadzony do uprawy (w latach 70. XX) 
• odznacza się dobry przezimowaniem
• wieloletni (co najmniej 3 lata użytkowania)
• nadaje się na gleby mineralne, suche

(nie znosi gleb mokrych)
• wykazuje się b. dobrb. dobr ąą żżywotnoywotno śściciąą

i dui du żążą energienergi ąą odrastaniaodrastania ciągu całego 
okresu wegetacji

• po skoszeniu dobrze odrasta, zwłaszcza 
latem oraz wyrównaną krzywą plonowania
• formy o wysokim plonie biomasy wysokim plonie biomasy 
wegetatywnej do produkcji biogazuwegetatywnej do produkcji biogazu



Kostrzewa trzcinowa
(Festuca arundinacea)

• ttrawa wieloletnia, o rawa wieloletnia, o bardzo silnie rozwini ętym
systemie korzeniowym (do 1,5 m)(do 1,5 m)
•• ddłługi okres wegetacji, ugi okres wegetacji, szybko odrasta po 
skoszeniu
•• ggatunek atunek odporny na wszelkie stresy na wszelkie stresy npnp. termiczne . termiczne 
(mrozy), susze
•• mmaałło wymagajo wymagająąca w stosunku do siedliska (roca w stosunku do siedliska (rośśnie  nie  
zarzaróówno na wno na glebach kwaglebach kwa śśnych, zasadowychnych, zasadowych , nawet , nawet 
toleruje zasolenietoleruje zasolenie ))
•• Zawiera duZawiera dużża iloa ilośćść zwizwiąązkzkóów strukturalnych w strukturalnych 

(lignina, celuloza)
•• Wykorzystywana biomasWykorzystywana biomasaa dodo spalania i produkcji spalania i produkcji 
biogazubiogazu



Perzu wydPerzu wyd łłuużżonyony ‘‘Bamar’

• wysoka ok. 2 m,  zbitokzbitok ęępowapowa , bez rozbez roz łłogowaogowa
nie inwazyjna!   nie inwazyjna!   

•• bogaty system korzeniowybogaty system korzeniowy , nie wysusza gleb, wr, nie wysusza gleb, wręęcz cz 
odwrotnie  odwrotnie  wzbogaca w maswzbogaca w mas ęę organicznorganiczn ąą ubogie glebyubogie gleby

• wieloletnia (6-8 lat)
• wytrzymała na suszę i mrozy (nawet do -20 oC)
• b. wcześnie rusza  wiosną
• znosi gleby suche, piaszczyste,  kl.  IV–VI , 

skażone,  zasolone  i   alkaliczne)
• przeciwerozyjna i rekultywacyjna (silny, głęboki 

system korzeniowy)
• w miarę odporna na   wyleganie i choroby
• doskonale  rozmnarozmna żżanie za pomocanie za pomoc ąą nasionnasion



Fot. D. Martyniak

Fot. D. Martyniak



Szacunkowe koszty założenia, użytkowania i likwidacji 
1 ha plantacji perzu kępowego na tle innych gatunków roślin 

energetycznych

Wyszczególnienie
Nakłady (w zł)

PerzPerz
kkęępowypowy

Wierzba Miskant

Przygotowanie pola  

Materiał (nasiona, sadzonki)

Razem koszt

2000

700700

27002700

2000

6000

72007200

2000

1616 000000

18 00018 000

Zbiór

Wymagany
sprzęt,  maszyny

kosiarka,kosiarka,
prasaprasa

rębarki, 
rozdrabniacze, 
kombajn  (duży 

areał)

kosiarka, 
prasa  

wysokiego 
zgniotu

Likwidacji plantacji

narzędzia, maszyny ppłługug karczownik
rozdrabniacz karp 

(rototiler)

chemicznie, 
rozdrabniac
z, pług, 

Przywrócenie właściwości gleb

czasokres 1 rok1 rok 4-5 ??? 2-3 ??



Biomasa perzu „Bamar’ w ko ńcu
kwietnia

BiogazBiogaz

Fot. D. Martyniak

Fot. D. Martyniak
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Odpad organiczny 50
t/ha

Osad ustabilizowany
58 t/ha

Nawożenie NPK 
(60:80:100)

  Dynamika przyrostu plonów  biomasy zielonej (ton  z ha)  w  
kolejnych latach uprawy, zale żnie  od sposobu nawo żenia. 

I rok zbioru II rok zbioru III rok zbioru



SM – sucha masa,  

SMO sucha masa organiczna

Parametry energetyczne kiszonki wybranych gatunkParametry energetyczne kiszonki wybranych gatunkóów w 
traw energetycznych traw energetycznych na biogaz.na biogaz.

54,854,8

51,051,0

51,051,0

53,553,5

612612

485485

520520

519519

86,086,0

81,081,0

83,083,0

84,684,6

14,614,6

19,119,1

17,017,0

18,618,6

ŻŻycica trwaycica trwa łła 4n a 4n 

StokStok łłosa osa uniolowatauniolowata

StokStok łłosa bezostna osa bezostna 

Perz wydPerz wyd łłuużżony ony ‘‘BamarBamar’’

KiszonkaKiszonka

Metan (CHMetan (CH 44 ))
%%

BiogazBiogaz
MM33/t  /t  

s.m.os.m.o ..

SMO SMO 
% % s.ms.m ..

SMSM
%%

GatunekGatunek
odmiana /genotypodmiana /genotyp



Uzysk biogazu Nl/kg s.m.o.  z kiszonki po 4 tyg. 
u wybranych  gatunków ro ślin .

9
66

10
7

13
44

518
612612
485
518
511
433

Perz wydłużony ‘Bamar’
ŻŻycica trwaycica trwa łłaa
Stokłosa uniolowata
Stokłosa bezostna
Kostrzewa trzcinowa
SylfiaSylfia

Efektywny czas 
fermentacji powyżej 80%

(liczna dni)
Uzysk biogazu 

Nl /kg.s.m.o
Gatunek / substrat

Badania przeprowadzona na w ITP., oddział w Poznaniu





0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

perz kępowy

kukurydza cukrowa

stokłosa bez.

sorgo

sylfia

kostrzewa trzcin. 'W'

Metan Biogaz m3

Wydajno ść metanu (CH 4) i biogazu w m 3 z ha 
wybranych ro ślin energetycznych. (Radzików ).

m3 /ha



Optymalne fazy fenologiczne
pozyskiwania biomasy z gatunków

Substrat – kiszonka 
/ stadium rozwoju ro ślin

Uzysk biogazu biogazu 
m3/ z ha

Trawy
- faza kwitnieniafaza kwitnienia (prawa polowa)
- wszystkich pokosów (ruń łąkowa)

45004500-- 55005500
4000 - 4835

Kukurydza
- dojrzadojrza łłoośćść woskowawoskowa - wysoki udział ziarna
- dojrzałość woskowa – średni udział ziarna
- faza dojrzałości mlecznej 

8000
6098
5677

Sylfia ‘Danmar’

- faza po kwitnieniupo kwitnieniu 7500

Sorgo ‘Marmar’

- faza mleczna ziarnamleczna ziarna 6700



Uzysk Uzysk biogazubiogazu i % udziai % udziałł metanumetanu

u u wybranych  gatunkach trawwybranych  gatunkach traw

życica 
trwa ła

stok łosa 
uniol.

stok łosa 
bezostna

perz 
wyd łużony *

Biogaz 

m3 z 1 t. s.m.o.
- rozdrobiona

-- zmikronizowanazmikronizowana

611611 485 518 518
550550

Metan (CH 4)  w %
- rozdrobniona

- zmikronizowanazmikronizowana
54,854,8 50,2 50,4 53,0

57,557,5

**Czas retencji materiaCzas retencji materia łłu  u  ((fermentacjafermentacja)) 90% obj90% objęętotośści metanu jest ci metanu jest 
wytwarzane w ciwytwarzane w ciąągu 12gu 12--14 dni procesu14 dni procesu.!!!.!!!



„Zielona ta śma”
(opracowanie własne)

Rodzaj uprawy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Żyto i mieszanki zbo żowe

trawy w uprawie polowej
mieszanki traw z 
motylkowatymi

trawy z ł ąk wieloko śnych

sylfia

sorgo

kukurydza

topinambur, ślazowiec

okopowe (burak, ziemniak), kapusta past.

Miesi ące w roku:



WykorzystanieWykorzystanie biomasy roślinnej i substratów 
w Niemczech ((ok.8 tys.ok.8 tys. biogazownibiogazowni ) = 70% światowego potencjału

- biomasa robiomasa rośślinna  w linna  w 45%45%

- gnojowica  24%24%

- odpady pochodzące z przerobu  roślinnego na żywność 15%

Najbardziej popularne s ą kiszonki wytworzone z: 

• całych roślin kukurydzykukurydzy (96%)96%)

• ziarna zbziarna zbóóżż (nadwyżki i słabej jakości) 50%50%

• traw 40%traw 40% i innych roślin (buraki, słonecznik, ziemniaki) 1%
• oraz gnojowica  w mieszaninie z kiszonkami.

• Należy unika ć monokultur !!!!!! (Niemcy – kukurydza)



Wykorzystanie biomasa generatywnej (słoma) o 
dużej zawartości lignoceleulozy do:

�� spalanie, spalanie, 
�� produkcji produkcji peletpelet , brykiet, brykiet óóww



Zbiór biomasy (słomy) perzu energetycznego  ‘Bamar’

Radzików, 2013r.  I dekada  września

Stan plantacji perzu wydłu żonego, 
Radzików, 2013 III r. zbioru

Fot. D. MartyniakFot. D. Martyniak Fot. D. Martyniak



Wartośc opałowa  biomasy ro ślin energetycznych od  wilgotno ści
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Sucha biomasa słoma przerobiona na  brykiet i pelet.

Fot. D. Martyniak



Parametry u żytkowe wybranych gatunków traw 
do produkcji bioenergii

1,817,98 - 15nasionaPalczatka Gerarda

1,71,719,019,08 - 20nasionaProso rózgowate

kultury in vitro
2,018,218,215 - 25 (44)

podzia ł kęp, 
Miskantus olbrzymi

1,61,616,85 - 20kultury in vitroSpartina preriowa

3,118,618,610 - 15nasionaPerz wyd łużony

6,36,317,710 - 14nasionaMozga trzcinowata

7,07,017,08 - 15nasionaKostrzewa trzcinowa

popio łu [%][MJ/kg][t s.m. / ha]

Zawarto ść

Warto ść

kaloryczna
Szacunkowe 

plonySposób 
mno żeniaGatunek

Spalanie bezpoSpalanie bezpośśrednierednie



Rys.5. Warto ść opałowa i popiół w bezpo średnim spalaniu surowców 
z traw wieloletnich w porownaniu z w ęglem brunatnym i słoma 

zbożową. Zlecenie wykonane w Gliwicach Energopomiar.
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Wartość opałowa i skład chemiczny biomasy oraz 
wybranych paliw stałych

0,10,10,80,81616--181825-28Węgiel kamienny

0,50,052,0- 4,017-19Wierzba 

0,10,053-417 -18Perz wyd łużony

0,50,50,15 5,0-9,014-15Mozga trzcinowata

0,10,053,017-18Miskant olbrzymi

[%][%][%][MJ/kg]

Chlor SiarkaPopiół
Wartość

kalorycznaBiomasa
Surowiec



PorPoróównanie wartownanie wartośści opaci opałłowej owej 
biomsybiomsy perzu z wperzu z węęglem kamiennymglem kamiennym

KalorycznoKalorycznośćść 1 kg suchej masy:1 kg suchej masy:

Perz wydPerz wydłłuużżony:ony: 17,9 MJ / kg17,9 MJ / kg
Węgiel kamienny        28 MJ / kg

1 tona węgla równoważy 1,5 tony biomasy

Perz wydłużony:  z 1 ha  -12 000 kg x 17,9 MJ  = 21 4800 MJ
1 tona węgla kam. - 1000 kg x 28 MJ  = 28 000 MJ

Plon s. masy  perzu (10Plon s. masy  perzu (10--12 ton )12 ton ) z  z  1 ha1 ha równoważy 

okookołło o 5,0 ton węgla
(około 3000 PLN)

(cena węgla  600 PLN/ tona) 



Wprowadzenie zdrowych mechanizmów:

� Pod uprawuprawęę rorośślin energetycznychlin energetycznych przeznaczać grunty grunty ssłłabe, ubogieabe, ubogie o o 
niskiej klasie (IVniskiej klasie (IV --V) ugory,  odV) ugory,  od łłogiogi ,, zaś ogranicza ć wykorzystywanie gleb 
pszennopszenno --buraczanburaczan ychych

�� Maksymalny  odzysk odpadMaksymalny  odzysk odpadóóww organicznych poprzez ich zagospodarowanie  zagospodarowanie  

na gruntach na gruntach zdegradowanych i glebach zdegradowanych i glebach o so słłabej wartoabej wartośści rolniczeci rolniczejj,,

�� Redukcja  skRedukcja  skłładowania odpadadowania odpadóóww, zwłaszcza organicznych, które  są źródłem 

emisji ogromnej ilości gazów (CO
2

i CH
4
).

�� Energetyka rozproszonaEnergetyka rozproszona , , oparta na lokalnych zasobach biomasyna lokalnych zasobach biomasy
i ten rynek powinien dominowa ć w przyszło ści w kakażżdej gminie, rejoniedej gminie, rejonie

�� RozwiRozwi ąązanie logistykzanie logistyk i (transportu) i (transportu) - optymalna odległość przewozu biomasy 
do 30 km, powyżej 50-70 km , staje się na granicy opłacalności.

�� OgraniczyOgraniczy ćć upraw ę wielkoobszarowych monokultur ro ślin jednego 
gatunku (jak to ma miejsce w Niemczech  uprawa kukurydzy ).







Dziękuję za uwagę


