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Vattenfall Heat Poland S.A. (tzw. VHP), spó³ka koncernu energetycznego Vattenfall, wytwarzaj¹ca energiê ciepln¹ i elektryczn¹ w Warszawie, wykorzystuje biomasê w procesach produkcji od
roku 2007. Wspó³spalanie biomasy w elektrociep³owni (EC) ¯erañ w kot³ach fluidalnych ma ponad trzyletni¹ historiê. W roku 2009 wdro¿ona zosta³a instalacja przystosowana do wspó³spalania granulatu (tzw. pellets) z biomasy leœnej oraz suchych surowców rolniczych w kot³ach blokowych w elektrociep³owni Siekierki. Uruchomienie instalacji nast¹pi³o na pocz¹tku 2010 roku.

Doœwiadczenia w kontraktacji plantacji
roœlin energetycznych przez spó³ki Vattenfall
Pierwsze doœwiadczenia w zastosowaniu
biomasy
Kilkuletni okres zastosowania biomasy pozwoli³ na zdobycie doœwiadczeñ technicznych w spalaniu biomasy oraz
w zakresie dostaw biomasy i rynku biomasy w kraju. Obie
instalacje wspó³spalania biomasy w Warszawie pozwalaj¹
na przeciêtne wykorzystanie ok. 70 tys. ton rocznie, czyli
70 tys. ton w EC ¯erañ (g³ównie zrêbków) oraz 70 tys. ton
pelet i agropelet w EC Siekierki. W kolejnych latach VHP

EC ¯erañ – widok budynku kot³owni, sk³adu paliw z 2009 r.

przygotowuje mo¿liwoœæ budowy blokowych kot³ów dedykowanych w elektrociep³owniach w Warszawie. Wykorzystanie biomasy prognozujemy na dodatkowym poziomie
200–300 tys. jednostek ponad aktualne zu¿ycie biomasy
w instalacjach wspó³spalania.

Próby zastosowania biomasy z plantacji
energetycznych
Od 2007 r. w elektrociep³owni ¯erañ wykorzystano kilka
tysiêcy ton zrêbków wierzby energetycznej, pozyskanej
w ramach bie¿¹cych zakupów biomasy lub w ramach dostaw w oparciu o roczne umowy z dostawcami. Biomasa
wierzby dostarczana by³a z kilkunastu plantacji. Niektóre
oddalone s¹ do 250 km od Warszawy. Nawi¹zaliœmy pozytywn¹ wspó³pracê z w³aœcicielami plantacji wierzby oraz dostawcami biomasy wierzby. Wspólnie rozwijamy doœwiadczenia w produkcji wierzby na plantacjach i jej efektywnym
wykorzystywaniu na cele energetyczne. Przeprowadziliœmy
tak¿e testy spalania biomasy innych roœlin energetycznych
np. œlazowca, granulatu z wierzby energetycznej. Kilku producentów i dostawców biomasy wspó³pracuj¹cych z VHP
jest zadowolonych z dotychczasowych wyników ekonomicznych uprawy plantacji wierzby energetycznej i dostaw
do du¿ego przedsiêbiorstwa energetycznego prowadzonych
od kilku lat.

W trakcie naszych doœwiadczeñ zaobserwowaliœmy kilka problemów organizacyjnych, agrotechnicznych i jakoœciowych z dostawami biomasy z plantacji wierzby za³o¿onych w latach 90-tych. W przypadku niektórych plantacji
dzia³ki upraw wierzby s¹ ma³e tzn. kilkuhektarowe i po³o¿one w rozdrobnieniu. Na czêœci z plantacji, rzêdy wierzby
nasadzane by³y gêsto tj. stosowano powy¿ej 25-30 tys.
sztuk sadzonek na hektar, bez przerwy technologicznej
miêdzyrzêdami umo¿liwiaj¹cymi przejazd ci¹gników
z osprzêtem. Naszym zdaniem nie jest to efektywny sposób. Przy gêstych nasadzeniach k³¹cza konkuruj¹ miêdzy
sob¹, czêœæ z nich wysycha. Brak przerw miêdzy rzêdami
utrudnia efektywne zmechanizowane zastosowanie œrodków ochrony roœlin, wykonanie mechanicznej likwidacji
chwastów, wykonanie nawo¿enia po w pierwszym lub drugim roku w okresie wzrostu.
Czêœæ z plantatorów mia³a problemy ze zbiorem kombajnowym gêsto nasadzonych plantacji lub wjazdem maszyn na plantacje na gruntach podmok³ych i zawadnianych zim¹ lub wiosn¹. Zbiór rêczny wierzby z plantacji z
rozdrobnieniem przy pomocy najprostszych rozdrabniaczy, który obserwowaliœmy na plantacjach jest obarczony
wy¿szymi kosztami wynagrodzenia pracowników i zastosowania kilku maszyn. Zastosowanie rêbarek bez sit
umo¿liwiaj¹cych domielenie, powoduje, ¿e w masie zrêbków pozostaj¹ d³u¿sze k³¹cza i kawa³ki tzw. niedorêby. Powoduj¹ one utrudnienia w instalacjach podawania biomasy do wspó³spalania oraz mog¹ powodowaæ utrudnienia
procesu spalania tj. zawieszanie, blokownie podajników,
sit lub przesypów kot³a, niedopalenie w palenisku, blokowanie instalacji usuwania ¿u¿la z kot³ów. W zakupach
zrêbków drzewnych ze Ÿróde³ leœnych oraz biomasy z
upraw energetycznych stosujemy specyfikacje parametrów i jakoœci w dostawach, aby unikaæ zagro¿eñ technologicznych.

Kontraktacja plantacji roœlin energetycznych
przez Vattenfall Heat Poland
Spó³ka VHP przygotowa³a kompleksow¹ ofertê wspó³pracy dla rolników chc¹cych podj¹æ produkcjê upraw energetycznych na plantacjach. Zawieramy wieloletnie umowy
kontraktacji produkcji wraz dostaw¹ biomasy z plantacji
wierzby do elektrociep³owni w Warszawie. Warunki umowy
obejmuj¹ szereg elementów m.in. warunki przygotowania
gruntu, warunki uprawy i pielêgnacji plantacji, zasady zbioru
biomasy, transportu i rozliczenia dostawy do elektrociep³owni na zasadzie wspó³pracy z Operatorem. Rozwiniêto wspó³pracê z wyspecjalizowanym gospodarstwem rolnym Salix
sp. z.o.o., wieloletnim partnerem koncernu Lantmannen
Agroenergii AB, dysponuj¹cym sprawdzonymi odmianami
wierzby i wieloletnim doœwiadczeniem w jej uprawie. W roku 2010 za³o¿yliœmy na nasze potrzeby ok. 100 ha plantacji
w oparciu o wieloletnie kontrakty na terenie Mazowsza.
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kres kontraktacji w kolejnych latach uzale¿niony jest od dynamiki rozwoju rynku, mechanizmów wsparcia upraw i produkcji rolnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2013
r. Nasz¹ ambicj¹ jest zainicjowanie do 2016 r. plantacji o ob-
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Nasadzenia plantacji wierzby przez VHP w 04.2010 r.

Wa¿nymi zabiegami pielêgnacji plantacji w pierwszych
tygodniach od posadzenia sadzonek (tj. miêdzy 1–15 tyg.)
jest prawid³owe przeprowadzenie blokowania wzrostu
chwastów oraz ich likwidacji po wschodach, poprzez opryski dobranymi herbicydami doglebowymi oraz nalistnymi
w celu likwidacji chwastów jednoliœciennych lub dwuliœciennych w pierwszych tygodniach wzrostu wierzby, jak
te¿ minimum 2-3 krotne w³aœciwe i dok³adne mechaniczne
pielenie miêdzyrzêdzi plantacji w celu mo¿liwie dok³adnego œciêcia, zniszczenia i przyorania chwastów w trakcie
wczesnej fazy ich wzrostu. Nasze doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e w roku o stosunkowo du¿ych i intensywnych opadach deszczu zabiegi dok³adnego mechanicznego zlikwidowania chwastów (najlepiej aktywnym pielnikiem przyoruj¹cym glebê do g³êbokoœci ok. 10cm) musi byæ powtórzony terminowo wiêcej ni¿ 2 razy. Intensywne opady wymywaj¹ herbicydy doglebowe i nalistne, os³abiaj¹ oczekiwane
efekty dzia³añ oprysków.

Plantacja VHP po wykonaniu zabiegu mechanicznej likwidacji chwastów
z 07.2010 r. w 7 tygodniu od nasadzenia.

W latach 2011–2012 kontynuujemy kontraktacjê kolejnych plantacji energetycznych. Prowadzimy negocjacje z kilkunastoma gospodarstwami. Zg³asza siê do nas coraz wiêcej rolników i przedsiêbiorstw zainteresowanych produkcj¹
biomasy na plantacjach roœlin energetycznych. W ofercie
kontraktacji, czêœciowo bierzemy na siebie wysi³ek organizacyjny. Celem kontraktacji wieloletniej jest chêæ zapewnienia
w przysz³oœci dostaw biomasy ze Ÿróde³ nieleœnych w nale¿ytych iloœciach, o w³aœciwych parametrach, po oczekiwanej i przewidywalnej cenie. Chcemy, aby cena wynika³a
z realnych kosztów produkcji, a nie by³a konsekwencj¹ spekulacji na rynku szybkich transakcji.
Planujemy zawarcie kolejnych umów kontraktacji plantacji wierzby krzewiastej na terenie Mazowsza, Mazur, bliskiego Podlasia w latach 2010–11 na zasadzie promocyjnej. Za-

Zbiór plantacji wierzby w Szwecji z roku 2007.

szarze kilku tysiêcy ha, co pozwoli na pozyskanie do 100
tys. ton biomasy rocznie.
Podstawowe warunki umów kontraktacji dla plantacji
wierzby energetycznej, wg aktualnej propozycji VHP, s¹ nastêpuj¹ce:
– wieloletnia umowa kontraktacji z u¿ytkownikiem gruntu
na okres 17 lat,
– piêæ cyklów rotacji (piêæ zbiorów) w tym zbiory biomasy co trzeci rok, dopuszczone s¹ elastycznie zbiory miêdzy
2–4 rokiem,
– nasadzenia o gêstoœci 13000–15000 sadzonek na
1 ha, w dwurzêdzie – ze wzglêdu na wymogi pielêgnacji
plantacji oraz zmechanizowany zbiór biomasy wierzby (kombajnowy),
– nasadzenia sadzarkami wielosekcyjnymi mechanicznymi lub pneumatycznymi o wydajnoœciach 0,5–1 ha/godz.
(raczej unika siê nasadzeñ rêcznych),
– wykorzystanie sprawdzonych sadzonek odmian wierzby, zarejestrowanych i dopuszczonych do produkcji rolnej
oraz obrotu w Polsce i UE (zarejestrowanych w COBORU
z siedzib¹ w S³upi Wielkiej lub wspólnotowych katalogach
rejestracji odmian roœlin uprawnych, tj. CPVO z siedzib¹ we
Francji),
– podzia³ zasad i prac: rolnik – likwidacja wieloletnich
chwastów, uprawa przedsiewna, pielêgnacja i nawo¿enie,
transport, sk³ad polowy i dostawa (opcjonalnie ró¿ne warianty), operator – dostawa sadzonek i wykonanie nasadzeñ
plantacji oraz zbiór kombajnowy lub zmechanizowany (z wytworzeniem zrêbków),
– czêœciowe dofinansowanie nak³adów plantacji (w roku
0 i 1), czyli w okresach nasadzeñ i pielêgnacji (opcjonalnie
ró¿ne warianty) ze œrodków VHP.
– VHP pokrywa te¿ koszty zakupu sadzonek, wykonania
nasadzeñ oraz w modelu mo¿emy pokryæ tak¿e koszty
zmechanizowanego zbioru biomasy.
W VHP bierzemy pod uwagê uprawê ró¿nych odmian roœlin, które mog¹ byæ przeznaczone dla energetyki. Zaobserwujemy zainteresowanie rynkowe przede wszystkim wierzb¹ krzewiasta, topola, miskantem. Pracujemy nad ofert¹
kontraktacji plantacji topoli energetycznej oraz innych roœlin
energetycznych.

Doœwiadczenia w kontraktacji plantacji
energetycznych przez koncern Vattenfall
w Niemczech
W Niemczech w roku 2010 spó³ka Vattenfall Europe New
Energy GmbH (tzw. VC-ZNEW) koncernu, zaopatruj¹ca

➡

rolnictwo

44

Gazeta So³ecka

w paliwo elektrociep³ownie grupy Vattenfall Europe AG rozpoczê³a kontraktacjê i nasadzenia plantacji topoli energetycznej. W roku 2010 program kontraktacji nie przekroczy³
200ha. W roku 2011 VC-ZNEW planuje dalsz¹ kontraktacjê
i nasadzenia do 1000 hektarów plantacji na terenie Brandenburgii. Spó³ka opracowa³a program strategiczny rozwoju
dostaw biomasy na potrzeby inwestycji spalania i wspó³spalania biomasy w elektrociep³owniach w Berlinie i Hambur-

Plantacja topoli w Brandenburgii; sadzonka topoli w 6–7 tygodniu
wzrostu w 06.2010 r.

gu. Program zak³ada realizacjê nasadzeñ plantacji przez
Vattenfall na obszarze docelowym 10.000 hektarów.
Spó³ka VC-ZNEW kontraktuje plantacje na gruntach œrednich klas, s³abszych klas oraz gruntach okresowo ugorowanych. Wykorzystano kilka odmian topoli szybkorosn¹cej. Nasadzenia wykonano w gêstoœci do 10.000 sztuk sadzonek
(drzew na ha). Nasadzenia wykonywano w sposób zmechanizowany, sadzarkami skonstruowanymi na potrzeby nasadzeñ sadzonek topoli. Kontrakty na produkcje biomasy obowi¹zuj¹ przez min. 20 lat. Kontrakt ma charakter produkcyjny. Ustalono w nim model roz³o¿enia p³atnoœci wynagrodzenia dla rolnika w cyklu 1-rocznym oraz podzia³ nak³adów na
plantacjê i kosztów pielêgnacji w 1–2 roku pomiêdzy rolnika
a przedsiêbiorstwo. W roku zbioru biomasy wyp³acana jest
dodatkowo premia za dostawê biomasy. Kontrakty s¹ elastycznie dostosowywane do planów gospodarstw, typu
oczekiwanej produkcji i oczekiwañ plantatorów co do agrotechniki, pielêgnacji i zbioru biomasy z plantacji.

Wp³yw zniesienia dop³at do plantacji
energetycznych na stabilnoœæ rynku
Z posiadanych przez nas analiz wynika, i¿ polski rynek
biomasy jest daleki od p³ynnoœci, co mo¿e stanowiæ utrudnienie w realizacji pakietu klimatycznego 3x20%. Krajowa
legislacja wspiera i zobowi¹zuje do spalania biomasy nieleœnej. Popyt biomasy nieleœnej bêdzie dynamicznie rós³.
Bez trwa³ego systemu dop³at do zak³adania plantacji roœlin
energetycznych i samych upraw poda¿ biomasy zostanie
ograniczona ze wzglêdu na wysoki nak³ad inwestycyjny na
zak³adanie plantacji. Energetyka te¿ nie jest w stanie zap³aciæ ka¿dej ceny za oferowan¹ biomasê ze wzglêdu na
ustawowo okreœlon¹ (ograniczon¹) umown¹ cenê œwiadectw pochodzenia energii ze Ÿród³a odnawialnego oraz
presjê na obni¿anie cen pozwoleñ na emisjê CO2. Ekonomia dzia³añ po stronie producenta upraw energetycznych
i energetyki tworzy system naczyñ po³¹czonych. Wa¿ne
jest zrozumienie tych zale¿noœci, aby odpowiednio stymulowaæ rozwój energetyki odnawialnej i produkcji biomasy
z plantacji. Oczekuje siê tego od twórców polskiego prawa
w obszarze energetyki i mechanizmów wsparcia rolnictwa.
Niezbêdne do prawid³owego rozwoju area³u plantacji roœlin
energetycznych i produkcji biomasy z plantacji w Polsce
jest przywrócenie i uproszczenie pozyskania dotacji ry-
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cza³towych udzielanych przez Agencjê Rynku Rolnego
w latach 2008–2009. Takie mechanizmy wspieraj¹ce tj. dotacje rycza³towe do zak³adania plantacji wieloletnich roœlin
energetycznych zosta³y wdro¿one w Unii jako wieloletnie
mechanizmy m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Irlandii,
W³oszech, Czechach.
Podsumowanie wysokoœci dotacji krajowych
do zak³adania plantacji wieloletnich roœlin energetycznych
wprowadzonych w krajach Unii Europejskiej.

Rolnicy s¹ powœci¹gliwi w zak³adaniu wieloletnich plantacji roœlin energetycznych. Informuj¹ o obawach uprawowych
i ekonomicznych, wstrzymuj¹ decyzje. Wyczekuj¹ na jasne
informacje i przes³anki nt. przysz³ego systemu dop³at w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz systemu wsparcia nak³adów dla wieloletnich plantacji roœlin energetycznych w Polsce. Gospodarstwa rolne w szybkim trybie i tempie nie s¹
sk³onne do zawierania wieloletnich umów z energetyk¹ jedynie na w³asne ryzyko. Oczekuj¹ systemu wsparcia, który
móg³by pokryæ nak³ady na plantacje (dla niektórych roœlin relatywnie wysokie), gwarantowaæ op³acalny poziom przychodu ze sprzeda¿y biomasy z 1 ha, porównywalny lub wy¿szy
od referencyjnych upraw zbó¿ lub kiszonek, a tak¿e na
sprzeda¿ i dostawy biomasy na elastycznych zasadach,
przy kompromisowym roz³o¿eniu ryzyka.

Kryteria i zasady kontraktacji plantacji
przez Vatenfall Heat Poland
Ka¿dy producent rolny, u¿ytkownik gruntów rolnych czy
te¿ producent biomasy, który zaakceptuje zasady, przestrzegane przez firmê Vattenfall, mo¿e staæ siê jego wieloletnim
partnerem. Przyjêliœmy dwie zasadnicze regu³y wspó³pracy.
Pierwsz¹ jest niewykorzystywanie zbó¿ i podstawowych
produktów rolnych ¿ywnoœciowych do wspó³spalania lub
spalania w elektrociep³owniach Vattenfall. Druga zasada to
niewykorzystywanie najlepszych i dobrych gatunków gleby
pod uprawy roœlin energetycznych. W swoich dzia³aniach
wykorzystujemy praktyki rekomendowane w podrêczniku
„Uprawa roœlin na potrzeby energetyki”, opracowanym przez
naukowców z Pañstwowego Instytutu Uprawy, Nawo¿enia
i Gleboznawstwa w Pu³awach, dziêki inicjatywie PKPP Lewiatan i Ambasady Brytyjskiej (dodatkowe informacje w serwisie internetowym www.vattenfall.pl/biomasa).
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