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Plan prezentacji 

• Warunki do produkcji rolniczej w Polsce 

• Zagadnienie Obszarów Problemowych 
Rolnictwa 

• Analiza możliwych scenariuszy 
zagospodarowania tych obszarów 

• Uprawy na terenach OPR … 



Obszary rolnicze w Polsce 

(wg Banski, 2010) 



Czynniki mające wpływ na poziom i jakość 
produkcji rolniczej na obszarach 

problemowych: 

1. Położenie w strefie Obszarów o Niekorzystnych Warunkach 
Gospodarowania (ONW), wg wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej (> 52 pkt.), oraz strefa górska i specyficzna; 

2. Niska zawartość próchnicy (< 1,3%); 

3. Silne zakwaszenie gleby (pH < 4,5); 

4. Zagrożenie erozją wodną w stopniu średnim i silnym; 

5. Zanieczyszczenie metalami ciężkimi (zgodnie z kryteriami Rozp. MŚ z 
9.09.2002 r). 

6. Rozdrobniona struktura przestrzenna (średnia gospodarstwa w gminie 1 
– 10 ha, liczba działek ponad 4, śr. powierzchnia działki poniżej 2,5 ha).  

 

 



Skala natężenia czynników ograniczających na 
OPR 

Liczba czynników 
ograniczających: 

0 
1 
2 
3 i więcej 
obszary 
zurbanizowane 

(wg. Jadczyszyn 2009) 66,2% wszystkich gmin wiejskich - OPR 



Wpływ OPR na produkcję 
rolniczą 



Obszary OPR w kraju i produkcja rolnicza 

Województwo 

Udział najsłabszych Plony Bydło Owce i kozy Zużycie Udział (%) 

gleb zbóż sztuki / 100 ha gruntów nawozów min. obszarów 

ha % t / ha  ornych t/ha OPR 

Polska 6 312 108,00 34,1 3,5 17,2 0,6 9,8 38 

Małopolskie 272 374,0 30,4 3,6 18,4 2,3 22,1 75 

Świętokrzyskie 264 409,0 35,6 2,9 15 1,2 15,7 65 

Podkarpackie 260 600,0 27,5 3,5 11,1 1,6 25,5 61 

Podlaskie 568 255,0 47,1 2,9 43,7 0,4 11,2 52 

Mazowieckie 1 083 169,0 45 2,9 25,6 0,3 11,2 50 

Lubelskie 138 794,0 8 3,2 12,7 0,6 10 44 

Łódzkie 587 053,0 46,2 3,1 20,6 0,5 10,3 44 

Śląskie 229 796,0 35,9 3,7 13,5 1,2 13,5 42 

Pomorskie 315 172,0 34,6 3,4 10,7 0,4 8,8 33 

Dolnośląskie 251 917,0 21,7 4,4 4,6 0,7 8 23 

Wielkopolskie 794 545,0 41,8 3,8 15,6 0,4 6,5 20 

Opolskie 127 505,0 21,8 5,5 9,7 0,3 5,9 10 

Warmińsko-mazurskie 334 953,0 25,5 3,7 21,1 0,6 12 10 

Kujawsko-pomorskie 285 187,0 24,6 3,8 16,1 0,3 6,8 9 

Lubuskie 235 964,0 42,8 3,5 6 0,6 10,8 9 

Zachodniopomorskie 303 721,0 27,1 3,7 4,8 0,3 9,1 4 

(wg. GUS, 2013, 2014) 



Wpływ OPR na średnie plony zbóż w regionie 

y = -0,0158x + 4,1533 
R² = 0,31 
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Udział OPR w regionie i nawożenie 

y = 0,1731x + 5,7547 
R² = 0,54 
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Zwierzęta inwentarskie na terenach OPR 

y = 0,0173x + 0,136 
R² = 0,48 
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owce i kozy (sztuki /100ha) 

y = 0,1701x + 9,7187 
R² = 0,16 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 20 40 60 80

bydło 
(sztuki/100 

ha) 

udział OPR w areale regionu (%) 



Aktywności alternatywne 
dla typowej działalności 

rolniczej na terenach OPR 



Rozkład odpowiedzi (%) respondentów na pytanie o poziom 
rozwoju działalności alternatywnej wobec rolnictwa na 

obszarach OPR (100%=778) 
(wg Jadczyszyn, Rosner 2014) 

Nazwa działalności 
Poziom rozwoju 

brak słaby średni dobry b. dobry 

uprawa roślin na cele energetyczne i sprzedaż biomasy 65,4 29,1 3,7 1,8 0,0 

sprzedaż lub promocja produktów rolnych przez Internet 61,7 30,2 6,0 1,8 0,3 

magazynowanie i przechowywanie towarów 39,5 37,3 17,7 5,1 0,4 

przetwórstwo produktów rolnych i leśnych 39,1 40,7 16,3 3,5 0,4 

skup, magazynowanie, przetwarzanie płodów rolnych 36,8 39,2 18,1 5,0 0,9 

rzemiosło i rękodzieło 27,5 47,3 18,3 5,9 1,0 

agroturystyka 20,6 40,7 21,7 13,0 3,1 

usługi dla agroturystyki 20,4 39,5 23,0 13,9 3,2 

rachunkowość, doradztwo, usługi IT 16,6 37,3 28,8 15,3 2,0 

sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa 13,1 44,1 30,0 11,3 1,5 

usługi komunalne 8,4 26,1 32,5 29,0 4,0 

usługi dla rolnictwa i leśnictwa 6,4 35,6 38,6 18,0 1,4 

usługi transportowe 2,7 20,4 35,2 35,1 6,6 

handel, drobne usługi dla mieszkańców 2,6 20,7 40,1 31,6 5,0 

roboty i usługi budowlane, instalacje 1,8 13,8 36,9 38,7 8,8 



Największe szanse dla 
rozwoju na obszarach OPR:  

Produkcja i sprzedaż biomasy na cele 
energetyczne 

 

Internet jako medium dla sprzedaży i promocji 
produktów rolnych 



Produkcja i sprzedaż 
biomasy na cele 

energetyczne 
 



Energetyka konwencjonalna … 

1. Dokładnie zidentyfikowane i eksploatowane na 
wielką skalę źródła energii (węgiel kamienny, 
brunatny, ropa naftowa, gaz etc.) … 

2. Opracowane, wdrożone i doskonalone metody 
pozyskiwania energii … 

3. Znaczne zaangażowanie wielkiego kapitału … 

4. Tysiące miejsc pracy, silne lobby producentów … 



Realne „korzyści” dla środowiska … 

1. Opady pyłów i kwaśnych deszczy … 

2. Emisja szkodliwych składników spalin (CO, CO2, NOx, 
metali ciężkich) … 

3. Emisja freonów … 

4. Produkcja ścieków … 

5. Obniżenie poziomu wód (kopalnie odkrywkowe) … 

6. Odpady radioaktywne … 

7. Silne uzależnienie grup odbiorców od monopoli 
dostarczających energię (od poziomu kraju po układy 
międzynarodowe) … 



Przykłady ? 

 Szacunkowe koszty zewnętrzne szkód spowodowanych 

zanieczyszczeniem powietrza w Niemczech  

(wg. Lewandowskiego 2007) … 

Szkody w zakresie: mln DEM rocznie 

zdrowia człowieka 
wartości materialnych 
fauny 
flory 

2300 – 5800 
2300 
1000 

6500 - 9800 

Razem 12100 - 18900 



Alternatywa ? 

Energia ze źródeł 
odnawialnych 



Techniczny potencjał energii 
odnawialnej … 

Energia odnawialna 
17,245 TW  

Pływy morskie 
0,045 TW 

woda 

En.mechaniczna 
2,86 TW 

En.chemiczna 
0,14 TW 

En.słońca 
małej mocy 
2,2 TW 

En.geotermalna 
2,0 TW 

En.termiczna 
oceanów 
1,0 TW 

Biomasa 
6 TW 

Wiatr 
3 TW 

wg. Lewandowskiego, 2007 
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Cele nadrzędne energetycznego wykorzystania 
produktów rolnych … 

1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2 
(przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu) ... 

2. Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii (w oczekiwaniu 
na wyczerpanie się zasobów paliw kopalnych) … 

3. Ograniczenie udziału importu w rynku surowców 
energetycznych (poprawa niezależności energetycznej) … 



Realne korzyści wynikające z rozwoju tzw. 
zielonej energetyki … 

• Nowe miejsca pracy … 

• Rozwój regionalny … 

• Podwyższenie konkurencyjności gospodarki … 

• Realnie niższe koszty np. ogrzewania pomieszczeń …  

• Efektywne wykorzystanie nadwyżek produkcyjnych, 
resztek, odpadów oraz gruntów nieprzydatnych do 
tradycyjnej produkcji rolniczej … 

 



Analiza kosztów ogrzewania domu o 
pow. mieszkalnej ok. 120 m2 

Rodzaj nośnika energii Sprawność  
kotła (%) 

Koszt roczny 
(PLN) 

Zmiana 

Energia elektryczna (taryfa całodobowa) 
Gaz płynny 
Olej opałowy 
Gaz przesyłowy 
Pelety + transport 
Drewno suche 

100 
90 
90 
90 
90 
70 

5216 
3424 
2928 
2398 
1530 
1125 

3,41 
2,23 
1,91 
1,56 
1,00 
0,73 

Wg. Eko Energetyka, 2006 



Jakie gatunki roślin …? 

• Trawy wieloletnie … 

• Drzewa szybko rosnące … 

• Rośliny dwuliścienne … 

• Konwencjonalne uprawy rolnicze (zboża, 
rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe) … 



Znaczna intensyfikacja produkcji energii z 
konwencjonalnych upraw rolniczych … 

   … może doprowadzić wkrótce do spotęgowania 
efektu szklarniowego na skutek podwyższenia 
stężenia N2O w atmosferze … 

(wg. Crutzen i wsp. 2008) 

(Paul Crutzen, laureat Nagrody Nobla z chemii w roku 1995) 



… szacunkowe wartości wpływu produkcji biopaliw na 
ocieplanie klimatu (wg. Crutzen. 2008; Faber 2008*) 
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Trawy wieloletnie – cechy decydujące o 
przydatności do produkcji energii 

• Wysoki plon energii z jednostki powierzchni; 

• Niskie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe; 

• Zdolność do adaptacji na możliwie rozległym 
terytorium oraz na obszarach marginalnych 
(zasolenie, zakwaszenie, susza, zalewy itp.) … 

• Zawartość celulozy oraz lignin zależna od charakteru 
przerobu, 

• Łatwa reprodukcja (cecha na poziomie wyboru 
gatunku); 

 

 

 



Trawy wieloletnie … 

• Gatunki rodzime: kostrzewa trzcinowa, 
mozga trzcinowata, gatunki łąkowe 

• Gatunki obce: gatunki miskantusa, proso 
rózgowe, palczatka Gerarda, spartina 
preriowa, perz wydłużony … 

 



Przykład jednego z najdokładniej opracowanych gatunków 
traw pod kątem przydatności na cele bioenergetyczne … 

Panicum virgatum – proso rózgowe (C4) 



Produkcja energii netto z prosa 
rózgowego … 

Roślina Plon s.m. 
(t/ha) 

Zawartość 
energii  
(GJ/t) 

Energia paliw 
kopalnych zużyta 
w procesie 
produkcji (GJ/ha) 

Energia  
słoneczna 
pochłonięta  
(GJ/ha) 

Produkcja 
energii netto  
(GJ/ha) 

Żyto  2,3 19 9 43,7 34,7 

Owies  2,4 19,1 10 45,8 35,8 

Jęczmień  2,8 19 11 53,2 42,2 

Pszenżyto 3,0 18,5 11 55,5 44,5 

Rzepak  3,0 25 11 75,0 64,0 

Pszenica ozima  4,2 18,7 12 78,5 66,5 

Kukurydza (na 
ziarno)  

5,7 18,8 18 107,2 89,2 

Panicum virgatum 9 19 7,2 171,0 163,8 



Porównanie efektywności energetycznej prosa 
rózgowego  … 

• Pellety z Panicum virgatum    14,6 

• biodiesel z rzepaku + spalenie słomy      2,74 

• biodiesel z rzepaku     1,47 

• brykiety z odpadów leśnych    1,24 

• brykiety lub pellety ze słomy odpadowej                    1,05 

• bioetanol z pszenicy     0,68 

         Rodzaj surowca                                        Efektywność energetyczna (Ee) 

 energia włożona w jego wytworzenie 

energia uzyskana z produktu  

Ee  =  



Miskantus (Miscanthus sp.) 

• W uprawie w Polsce dominuje miskant olbrzymi (M. x 
giganteus), możliwa jest również opłacalna eksploatacja 
plantacji m.cukrowego (M. sacchariflorus) i m. chińskiego 
(M. sinensis) … 



Miskant olbrzymi (Miscanthus x giganteus Greef et Deut.) 

Od momentu ruszenia 

wegetacji (II połowa  

kwietnia) – przyrosty  

dzienne od 250 – 320 

kg/s.m./ha !!! 



 



Sadzenie … 

• ok. 10 000  - 15 000 sadzonek na 1 ha …  



…plony zbiera się pod koniec zimy … 



… z 1 ha można zebrać 15 – 20 ton s.m., co równoważy 10 – 13.5 
ton węgla … 



Plonowanie miskanta olbrzymiego w latach 2008 – 2012, w 
zależności od nawożenia mineralnego … 

(plony technologiczne, zimowe , luty-marzec roku następnego) 
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Plonowanie miskanta olbrzymiego w zależności od nawożenia 
mineralnego … 

(wg. Chung i Kim, 2011) 



Struktura plonu biomasy miskantusa 
(w %, 100 = 37,2  t s.m. / ha) 

Łącznie – ok. 37.2 t sm / ha / rocznie 
(wg Dufosse i wsp. 2012) 

19,1 

8,3 

72,6 

części nadziemne (pędy +
liście)

mulcz (opadłe liście itp.)

części podziemne (rozłogi +
korzenie)



Przemieszczanie się składników pokarmowych z korzeni do 
części nadziemnej i z powrotem… 

  

Na 1 ha  
uprawy: 
101 kg N,  
9 kg P, 
81 kg K,  
8 kg Mg 
 

Na 1 ha  
uprawy: 
55 kg N, 
8 kg P, 
39 kg K, 
11 kg Mg 

(wzrost zawartości składników w 

korzeniach 

od września do marca) 

(spadek  zawartości składników w 

korzeniach 

od początku sezonu wegetacyjnego) 

(wg. Himken i wsp. 1997) 

Wrzesień – koniec wegetacji 

Marzec – początek wegetacji 



Surowiec Wartość energetyczna 

Węgiel kamienny 18,8 - 29,3 MJ/kg 

Olej opałowy 36,0 MJ/l 

Gaz LPG 25,0 MJ/l 

Gaz ziemny 9,0 MJ/m3 

Słoma zbożowa 14,0 - 15,0 MJ/kg 

Drewno 15,0 MJ/kg 

Zrębki drzewne 10,4 MJ/kg 

Wierzba krzewiasta 18,6 - 19,9 MJ/kg 

Malwa pensylwańska 14,5 MJ/kg 

Miskant olbrzymi 19,5 MJ/kg 

Spartina preriowa 16,8 MJ/kg 

 

Zawartość energii w biomasie … 

(wg Vitrogen sp. z o.o.) 



Drzewa szybko rosnące (wierzba, topola) – cechy 
decydujące o przydatności do produkcji energii: 

• Plon z jednostki powierzchni; 

• Ciężar właściwy (g/m3) drewna; 

• Wartość kaloryczna; 

• Zawartość węglowodanów i lignin; 

• Odporność na choroby i szkodniki; 

 



   Rośliny dwuliścienne – topinambur, 
ślazowiec (sida), sylfia (rożnik przerośnięty) 

… 

Inna grupa roślin: 



Cechy decydujące o przydatności do 
produkcji energii … 

• Wydajność energetyczna (MJ/ha) … 

• Względnie niskie wymagania nawozowe … 

• Trwałość (15 – 20 lat) … 

• Plon żywotnych nasion ew. bulw jako czynnik 
gwarantujący szybką propagację …  



Inne gatunki roślin 



Morwa biała (Morus alba L.) 

(wg. Łochyńska, Oleszak, 2010) 



Morwa biała (Morus alba L.) 

• Szybki wzrost (możliwość zbioru co roku) … 

• Stosunkowa wysoka odporność na choroby i szkodniki oraz 
niskie wymagania glebowe … 

• Możliwość uzyskania do 17 ton biomasy rocznie dla 
biogazowni … 

• Wiele zastosowań pozaenergetycznych … 

 

 



Morwa biała (Morus alba L.) 

(wg. Łochyńska, Oleszak, 2010) 



Plon energii z 1 ha … 
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Akacja, robinia akacjowa (Robinia pseudoaccacia sp.) 



• Gatunek szczególnie predysponowany do stanowisk 
trudnych (suchych, zdegradowanych, wyjałowionych itp.) … 

• Wysoka wartość energetyczna drewna (od 19 do 20 GJ/t) … 

 

• Specjalistyczny sprzęt niezbędny do zbioru … 

• Zbiór co 3 – 4 lata … 

 

 

 

Akacja, robinia akacjowa (Robinia pseudoaccacia sp.) 



Rośliny dwuliścienne 



Ślazówka turyngska (Lavathera thuringiaca L.) 

Fot. Z. Staszewski 



• Plony ok. 15 - 25 t s.m. / ha … 

• Roślina również pastewna oraz miododajna … 

• Dostępność nasion na krajowym rynku (odmiana Uleko) … 

 

• Ilość popiołu w biomasie – 6.5 – 7% …  

• Względnie niska wartość energetyczna – ok. 14.2 MJ/t … 

Ślazówka turyngska (Lavathera thuringiaca L.) 



Lianka, lnicznik siewny, rydz (Camelina sativa [L.] 
Crantz.) 



• … "lepszy rydz niż nic" dotyczy właśnie tej rośliny, gdyż uprawiano ją na ziemiach 
gorszych, piaszczystych lub po wymarzliskach i wymokliskach zimowych … 

• Tzw. olej rydzowy ze względu na niską temperaturę krzepnięcia i gęstość uważany 
jest za najlepszy surowiec do produkcji biopaliw płynnych … 

• Do niedawna dostępne były krajowe odmiany tego gatunku … 

• Plony do 2 – 2.5 t nasion z 1 ha … 

 

• Rośliny delikatne po wschodach – konieczność b.dobrego przygotowania 
stanowiska … 

• Skłonność do osypywania ‘na pniu’ … 

 

Lnianka, lnicznik siewny, rydz (Camelina sativa 

[L.] Crantz.) 



Parametr Lnicznik Rzepak 

Plon nasion (kg / ha) 1700 3400 

Koszty związane z przygotowaniem pola (USD) 198 455 

Zawartość oleju (%) 34 43 

Koszt produkcji 1 litra oleju brutto (USD) 0,04 0,104 

Lnianka, lnicznik siewny, rydz (Camelina sativa [L.] 

Crantz.) 



Wykorzystanie biomasy roślinnej zabranej 
na obszarach OPR: 

• Energia odnawialna (spalanie bezpośrednie, 
produkcja peletu bądź brykietu opałowego, 
biogaz itp.) 

• Biomasa na cele papiernicze, budowlane 
(dostawa do odpowiedniego zakładu); 



Pulpa ze słomy traw posiada parametry 
podobne lub lepsze od pulpy drzewnej … 

Słoma trawy (perz wydłużony) drewno (sosna) 

Włókna zawarte w pulpie z trawy oraz drewna (pow. 40 x) 

(wg. Danielewicz i wsp. 2015) 



Stan obecny bioenergetyki w 

Polsce: 

• Powierzchnia upraw wieloletnich roślin 

energetycznych – 7 300 ha … 

• Jest to 1,5% powierzchni, która byłaby 

potrzebna w roku 2020 dla zabezpieczenia 

zapotrzebowania na biomasę dla samych 

elektrowni … 



Stan obecny bioenergetyki w 

Polsce: 

• Większość instalacji technicznych bazuje 

na technologiach 1-szej generacji 

(spalanie, produkcja biogazu, bioetanol) … 

• Niewiele krajowych odmian roślin do 

produkcji energii (np. wierzba – 3 odmiany, 

ślazowiec – 1 odmiana, trawy – 1 

odmiana) … 



Wnioski 

• Obszary Problemowe Rolnictwa stanowią 
istotne zaplecze dla alternatywnych 
aktywności rolniczych 

• Tego typu aktywności mogą obejmować 
również działania produkcyjne jak np. uprawa 
roślina na cele energetyczne czy 
przemysłowe… 



• Według najnowszych badań korzystny efekt 
produkcji i wykorzystania biomasy roślinnej jako 
substytutu paliw kopalnych może być znacznie 
mniejszy niż wcześniej sądzono, zwłaszcza w 
odniesieniu do produkcji biopaliw 1-szej generacji z 
konwencjonalnych upraw rolniczych  … 

• Należy nastawić się na produkcję energii głównie z 
wieloletnich plantacji roślin lignino – celulozowych 
na gruntach ornych … 

Wnioski … 



Wnioski … 

• Należy intensywnie rozwijać badania nad  
technologiami 2-giej generacji w zakresie 
pozyskiwania energii z biomasy … 

• Równolegle należy intensywnie poszukiwać 
roślin (i to nie tylko na poziomie gatunków 
ale również odmian) do produkcji energii z 
uwzględnieniem wszystkich aspektów bilansu 
CO2 … 

 



• Bez promocji, uświadamiania i 
przybliżania zagadnień bioenergii 
nie uda się w pełni zrealizować 
przyjętych założeń … 

Wnioski: 

Prezentacja w ramach realizacji Programu Wieloletniego IHAR-PIB 2015 – 2020, zadanie 2.11 


