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PGNIG TERMIKA SA Wydz. Gospodarki Biomasowej 03.2014

Doświadczenia firmy PGNIG TERMIKA
w kontraktacji plantacji wierzby energetycznej 

(w celu dostaw biomasy do EC w Warszawie)
Propozycja dla gospodarstw rolniczych z Mazowsza i okolic

Współspalanie biomasy w PGNIG
(EC Żerań, EC Siekierki)

• W 2007 roku uruchomiono instalację do współspalania biomasy z węglem w 

Elektrociepłowni Żerań (zrębki, pelety, formy luzem)

• W latach 2009 i 2010 zostały zrealizowane:

• rozbudowa instalacji EC Żerań < 100 tys. ton, zrębki, pelet, formy luzem (8≤P≤45 mm)

• budowa instalacji EC Siekierki <  70 tys. ton pelet ∅6,8,10 +/-1mm

• Przetargi coroczne, Zakupy SPOT, Umowy wieloletnie, min. partia 400ton w 1 miesiąc

Źródło: PGNIG TERMIKA Rok 2009 (Instalacja w rozruchu) Źródło: PGNIG TERMIKA 11.2009 (Instalacja w budowie) 

EC  Żerań w kotłach OFz 450 EC Siekierki w kotłach OP



Projekt - kocioł dedykowany K1 (100% 
na biomasę) w EC Siekierki 137MWt
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i magazynowania 

biomasy suchej

Magazyn 

biomasy mokrej

Punkt rozładunku 

kolejowo-samochodowy 

biomasy mokrej

Zakupy biomasy z plantacji od 2007r.

Źródło: PGNING TERMIKA, Wizytacja producenta 01.2010

• Dotychczas zakup <4000 ton (EC Żerań), <250km w latach 2007-2011

• Do roku 2009 - małe zainteresowanie dostawami, rozdrobnienie pól, nieudane zbiory

• Plantacje w różnych koncepcjach (>30 tys./ha, brak miedzyrzędzia, zbiór ręczny, topienie 

kombajnów/ciągników) → ? Efektywność

• Z reguły Umowa Dostawy na min.300ton pojedynczej dostawy w 1 miesiąc

Plantacja gęsta Plantacja do 15.000 szt./ha

Źródło: PGNING TERMIKA, Monitoring zakontraktowanej 

plantacji w 07.2011



IUNG Puławy, 20 ha
RZD Sadłowice
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Program kontraktacji od 2010 r.
Lokalizacja, umowy i plantacje z lat 2010-13

120 ha

35
ha

Bez kontraktu

2011 r.

Założone w 2010 r.

2012-13, w trakcie

10 ha30-50 ha

100 ha

Stan 2013: Zakontraktowane 
ok. 400ha, 1 matecznik

Kryteria wyboru – na rzecz wysokich 
plonów, oczekiwanych przychodów 

• Odległość od Warszawy <100-150km

• Ziemia w dobrej kulturze rolnej (grunty rolne, ugory) 

• Klasa ziemi z wyłączeniem najlepszej i najgorszej (IIIb –

V), VI w przypadku pozytywnych badań

• Plantacja powyżej 15-20 ha, z dogodnymi dojazdami na 

operowanie ciężkim sprzętem

• Pozytywne wyniki badań pod kątem przydatności do 

hodowli wierzby i określenia niezbędnych do wykonania 

zabiegów na rzecz dobrego plonowania

(zwykle pokrywamy koszty badań, ekspertyz)

• Bierzemy pod uwagę Zasady produkcji zrównoważonej 

(Art17 Dyrektywy 2009/WE/28)

Foto: PGNIG TERMIKA 06.2009 Plantacja 

badawcza IUNG-PIB Puławy



Kryteria – selekcji terenów i gruntów
(Rozważane, badane przez  PGNIG TERMIKA z Producentami)

Kryteria strategiczne – Bardzo ważne:

• Brak specyficznej specjalizacji w gminie/rejonie, która determinuje strategię rolnictwa 

w gminie (np. specjalizacje: zboża, warzywa, sadownictwo, inne)

• lub specjalizacja która może strategicznie zostać ograniczona, „upadająca ?”

Kryteria techniczne:

• Odległość <100-150 km (jak najbliżej od instalacji)

• Ziemia w dobrej kulturze (grunty rolne, ugory), klasy z wyłączeniem najlepszej IIIb – V, 

VI w przypadku pozytywnych badań i rokowań

• Grunty mineralne (wysoka retencja wodna), ale NIE b.ciężkie

• NIE – podmokłe trwale lub istotnie okresowo, NIE – wysokotorfowe łąki

• Kompleksy rekomendowane: 3,5,6,8,9, TUZ: 2z, 3z, RN? o ile rokują

Kryteria organizacyjne:

• Plantacja 15-20 ha min. (kwestie organizacyjne, kilka działek ew. możliwe)

• Dogodne dojazdy na operowanie ciężkim sprzętem; skład biomasy i wywóz biomasy 

możliwy (drogi szutrowe do 40t DMC transportu ciężkiego?)

Umowa kontraktacji dla rolników

• Długoterminowa umowa kontraktacji na 15-17 lat (odpowiednio 5 zbiorów)

• Dofinansowanie założenia plantacji

• 1. Pokrywamy koszty sadzonek i nasadzeń

• 2. Dofinansowanie dla Rolnika: (2 raty po ∼1200 PLN/ha)

• Pokrycie kosztów zbioru z rozdrobnieniem w oparciu

o umowę z Operatorem

• Gwarancja odbioru całej wyprodukowanej biomasy

• Wykonanie nasadzeń; zbioru biomasy przez Operatora

• 13.000 – 14.000 sadzonek/ha (dwurzędzie co 150cm)

• Sprawdzone, zarejestrowane w COBORU/CPVO odmiany wierzby (licencjonowane)

• 5 zbiorów (co 3-4 lata, dopuszczone co 2gi rok)

• Zbiór wierzby zmechanizowany (zrębki L<35mm)

• Ustalona w zależności od odległości transportu stała cena biomasy PLN/GJ (zł/t) 

indeksowana wskaźnikiem inflacji corocznie w okresie 17 lat, zapewniająca 

opłacalność



Agrotechnika, sadzenie mechaniczne

• 2-rzędowy system, obsada 13.000 – 14.000 szt./ha, 150cm x 75cm x 150cm

• Umożliwia przejazdy ciągnikiem (opryski, przejazd pielnikiem, nawożenie w 1-2 roku)

• Umożliwia zbiór zmechanizowany (sieczkarniami, specjalistycznymi prasami)

Rola Producenta (właściciela gruntu)

• Przygotowanie (uprawa gruntu jesienna, uprawa wiosenna)

• Pielęgnacja plantacji:

• zastosowanie herbicydów, likwidacja chwastów mechaniczna

• Nawożenie N, P, K, Mg, wapnowanie o ile niezbędne

• pokos pielęgnacyjny (okres 1’szej zimy)

• Transport polowy i transport drogowy do elektrociepłowni

Źródło: PGNING TERMIKA SA, Przygotowanie gruntów do nasadzeń 04.2010



Rola Operatora plantacji

• Licencjonowane, wysokiej jakości sadzonki, zarejestrowanych odmian

• Produkcja sadzonek, skład w chłodni -40C

• Efektywne sadzenie sadzarkami (0,5 - 1 ha/godź.)

• Maszynowy zbiór biomasy (z jednoczesnym zrębkowaniem lub 2-etapowy)

• Nadzór prowadzenia plantacji

Źródło: PGNING TERMIKA, Certyfikat dla Plantacji 20ha z  07.2010

Przechowanie w chłodni (-40C)

• Sadzonki 180-230cm w kartonach (ok. 2ha)

• Przechowanie w chłodni, lekko zmrożone (styczeń/luty – kwiecień/maj)

• Odpowiednia wilgotność do startu wegetacji

• Transport 1-2 dni przed sadzeniem, skład w zacienionym miejscu

Źródło: PGNIG TERMIKA, 2010 Przechowanie sadzonek w chłodni.



Agrotechnika, sadzenie mechaniczne

Źródło: PGNIG TERMIKA, 04.2011 Nasadzenia zakontraktowanej plantacji.

• W praktyce wydajność sadzenia 0,5 – 1ha / godź.

• 4-5 osób obsady

• 20ha plantację obsadzano w 2 dni robocze

Agrotechnika, sadzenie mechaniczne

Źródło: PGNIG TERMIKA, 04.2010 Nasadzenia zakontraktowanej plantacji.

Źródło: PGNIG TERMIKA, 05.2009



Agrotechnika, – likwidacja chwastów

B. Plantacja z mechanicznym 
pieleniem - pozytywne efekty

A. Plantacja ze stosowaniem 
herbicydów doglebowych            

- pozytywne efekty

30.06.2011

9ty tydzień

15.06

10.08, 14ty tydzień

Pielenie 15.06, 7y tydzień

Agrotechnika – przeciwdziałanie 
chwastom, nawożenie

• Herbicydy doglebowe: 1-5 dni od 
sadzenia zalecane (o składzie 
chemicznym odpowiednio do 
występujących chwastów na działce)

• Herbicydy selektywne: na 1-
liścienne, perz (Agil, Leopard, Targa), 
2-liścienne (Lontrel, Cliophar, Galera)

• Pielenie mechaniczne (aktywnymi 
pielnikami do upraw rzędowych, 
gęsio-stopkami, kultywatorami 
rzędowymi)

• Nawożenie 1 w roku (N 30kg/ha, 10-20 kg P2O5 20-40 kg K2O)

• Nawożenie od 2 roku

• 80-100 kg N/ha (2 raty w sezonie, jeśli możliwy przejazd)

• 100 kg K2O oraz 30 kg P2O5 (P mniejsze znaczenie → 

badania wykazały niski wpływ na plon)

• Alternatywnie (osad ściekowy, 4 t suchej.m./ha po zbiorach)



Agrotechnika - likwidacja chwastów

Źródło: PGNIG TERMIKA, 06.2011 Pielenie aby zniszczyć chwasty między rzędami.

• W praktyce wydajność pielenia pielnikiem aktywnym 5-10ha / 1 dzień roboczy

• Ciągnik 60-80kM, prędkość <5 km/h, Uwaga na kamienie!

Agrotechnika – pokos po 1 sezonie

Źródło: PGNIG TERMIKA 03.2010 (Pokos pielęgnacyjny plantacji 20ha Puławy)

• Pokos wykonywany po 1szym sezonie pod koniec zimy 15luty – 15marca

• Ma na celu mocne ukorzenienie wierzby, uzyskanie kilku kłączy z karpy na początku 

2-giego sezonu wegetacyjnego

• Wykonanie możliwe: rozdrabniaczami nożowo-bębnowymi j/n, ścinaczami do 

zielonek, kosiarkami rotacyjnymi, mulczerami bębnowymi.



Agrotechnika – zbiór plantacji

• Zbiór jednoetapowy kombajnem-sieczkarnią z przystawką do zbioru wierzby z 

jednoczesnym zrębkowaniem

• Skład polowy, lub w gospodarstwie (wolnej powierzchni utwardzonej lub nie)

• Dla plantacji 20ha: 3-4 dni roboczych, przy dobrych war. gruntów – suche, mrozy

Źródło: PGNIG TERMIKA 02.2014 zbiory plantacji  3-letniej 20ha, woj. Mazowieckie

2014-03-18

2020

Transport do elektrociepłowni

Biomasa w postaci zrębków Wilgotność

50% 15%

80-90 m3 zrębki (25 - 50 mm)

300-350 kg mokrej masy na 1 m3
22-25 t 13,2 t

Samochód 80-90m3 masy 
netto dostawy, typu 
ruchoma podłoga, 

rozładunek 15-30 minut



2014-03-18

2121

Transport do elektrociepłowni

Samochód 80-90m3 (22-
25 ton) masy netto 

dostawy, typu ruchoma 
podłoga, rozładunek 15-

30 minut

Źródło: PGNIG TERMIKA ‘2008-2009 (Rozładunki i usypywanie biomasy drzewnej w EC Żerań)

IUNG Puławy 20ha, nasadzenia w 
04.2010, okresowo podtopiona

21.06.2010 Zawodnienie do 6 
tygodni w czerwcu 2010

Plantacja w dniu 27.05.2011, po 
pokosie pielęgnacyjnym w marcu

Foto: PGNIG TERMIKA, Plantacja Puławy



IUNG Puławy 20ha, wzrost do 08.2011

• Bardzo dobre wzrosty do 300-350cm, wzorowe prowadzenie Producenta

27.07.2011

Foto: PGNIG TERMIKA, Plantacja Puławy

k. Grójca, 60ha, sadzenie w 05.2011

08.06   (20cm) 30.06   (60cm) 25.10,  koniec wegetacji 
>300cm

• Czynniki sukcesu: Przygotowanie gruntu b.dobre, zastosowanie herbicydów, 

mineralne podłoże, poziom wód gruntowych



Założenia ekonomiczne kontraktacji 
/*stan na lata 2013-14/ 

• Warunki ekonomiczne*, Plan upraw: 17 lat, 5 zbiorów co 3 lata

− Producent otrzymuje: 2400zł/ha (II raty) na przygotowanie gruntów, pielęgnację 

plantacji z nawożeniem w 1-2 roku

− Pokrywamy koszty: sadzonek i nasadzenia, wynajęcie maszyny do zbioru

− Cena biomasy 15-16zł/GJ (ok. 140-160 zł/t m.m.) 9GJ/tonę dla plantacji od 40-150km

− Cena indeksowana inflacyjnie (ok.2,5% rocznie)

• Dopłaty
− JPO przychodem Producenta przez okres umowy,  >800 PLN/ha w 2013r.

• Plony/przyrosty roczne: do 15 ton mokrej.masy na 1 ha

Warunki gruntów plantacji
Zbiór 1 – po 4 roku,

mokrej.m z 1ha
Zbiory nr. 2,3,4,5 (co 3 
lata), mokrej.m z 1ha

Gr. mineralne średniej klasy (IV) ~ 40 ton 50 ton

Gr. częściowo przepuszczalne, 

słabsze V-VI klasy bonitacyjnej
∼∼∼∼ 25 ton 35 ton

Matecznik produkcyjny sadzonek
(dla PGNIG TERMIKA od 2013 r.)

• Dysponujemy 5 odmianami wierzby (sadzonek) sprawdzonymi w warunkach Polski, 

Szwecji, Wlk. Brytanii, krajów Bałtyckich z pełną licencją wykorzystania

• Odmiany hodowców Szwedzkich, zaplecze-chłodnie, magazyn, <45 km od Warszawy



Pierwsze próby: plantacje topoli

01.09.2011 01.09.2011

• Przygotowanie do pierwszych plantacji w roku 2014

Przykłady plantacji, ok. Berlina: 1-roczne, w 2gim-roku

Zapraszamy na zakontraktowane Plantacje:

1. Instytut IUNG Puławy Sadłowice, 20ha

2. Okolice Piaseczna, 25ha

3. Okolice Grójca, 60ha

itd.

PGNIG TERMIKA zaprasza na 
Mazowieckie plantacje



Więcej informacji: 
www.termika.pgnig.pl/biomasa

MARCIN PISAREK

Region Mazowsze-Północ

Tel.: (0) 22 587 44 14

Kom: (0) 508 007 027

marcin.pisarek@termika.pgnig.pl

MAREK SZAŁAŃSKI

Region Mazowsze-Południe

Tel.: (0) 22 587 44 02

Kom: (0) 796 606 109

marek.szalanski@termika.pgnig.pl

JAN BOCIAN

Region Mazowsze-Zachód

Tel.: (0) 22 587 44 17

Kom: (0) 608 058 259

jan.bocian@termika.pgnig.pl

GRZEGORZ STOŻEK

Region Mazowsze-Wschód

Tel.: (0) 22 587 44 18

Kom: (0) 519 035 619

grzegorz.stozek@termika.pgnig.pl

PGNIG TERMIKA S.A.

Wydz. Gospodarki Biomasowej

03-216 Warszawa, Modlińska 15

Fax: (0) 22 587 44 30


