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P
óki co, energia z!biomasy wci"# jest 
dro#sza od energii z! paliw kopal-
nych. Ze wzgl$du na ochron$ %rodo-
wiska, spó&ki energetyczne zosta&y 

zobowi"zane do wytwarzania cz$%ci energii 
z!odnawialnych 'róde&. Uprawa ro%lin ener-
getycznych, w!tym wierzby, jest wi$c podyk-
towana wzgl$dami politycznymi, a!nie eko-
nomicznymi. W! zwi"zku z! tym za&o#enie 
uprawy i!szukanie rynku zbytu we w&asnym 
zakresie mo#e by( ryzykowne. Podmiot sku-
puj"cy, który oferuje atrakcyjn" cen$ w! tej 
chwili, niekoniecznie utrzyma j" przez na-
st$pne cztery lata – bo tyle czasu musi up&y-
n"( do pierwszego zbioru. W! mi$dzycza-
sie polityka ochrony %rodowiska mo#e ulec 
zmianie, a!dany podmiot mo#e straci zainte-
resowanie biomas".

Rozwa#aj"c upraw$ wierzby, trzeba si$ li-
czy( z!faktem, #e za&o#enie plantacji i!jej po-
cz"tkowa piel$gnacja wi"#e si$ z!niema&ymi 
nak&adami, a!przez pierwsze cztery lata nie 
przyniesie #adnych dochodów.

Dobrym rozwi"zaniem jest podpisanie 
d&ugookresowej umowy z! odbiorc" bioma-
sy, gwarantuj"cej producentowi zbyt i!cen$. 
Rozwi"zanie to jest korzystne dla obu stron 
– podmiot skupuj"cy, np. spó&ka energetycz-
na, ma zapewnion" sta&" dostaw$ okre%lonej 
jako%ci biomasy, dzi$ki której mo#e zreali-
zowa( narzucone zobowi"zania. Natomiast 
producent ma zapewniony zbyt towaru po 
ustalonej w!ramach umowy cenie, a!wi$c nie 
musi przejmowa( si$ koniunktur". Dodat-
kowym atutem zawarcia umowy kontrak-

tacji jest mo#liwo%( uzyskania od odbiorcy 
biomasy pomocy w! za&o#eniu i! piel$gnacji 
plantacji oraz %rodków finansowych rekom-
pensuj"cych cz$%( poniesionych nak&adów 
jeszcze przed przeprowadzeniem pierwsze-
go zbioru.

– O!ile podmioty zainteresowane przetwa-
rzaniem biomasy nie uruchomi" systemu 
kontraktacji, jej produkcja b$dzie marginal-
na – stwierdza prof. dr hab. Jan Ku%, kierow-
nik Zak&adu Systemów i!Ekonomiki Produk-
cji Ro%linnej IUNG PIB w!Pu&awach. – W!Pol-
sce mniej wi$cej jedna trzecia powierzch-
ni u#ytków rolnych to gleby s&abe i!bardzo 
s&abe, nieprzydatne lub ma&o przydatne do 
uprawy rzepaku czy zbó#, mo#e z!wyj"tkiem 
#yta, i! te gleby nale#y przeznacza( w&a%nie 
pod tego typu plantacje – mówi.

W! Rolniczym Zak&adzie Do%wiadczalnym 
K$pa, b$d"cego placówk" IUNG PIB w!Pu&a-
wach, jest 20-hektarowe pole o!ma&ej przydat-
no%ci rolniczej. W&a%nie tam, w!2010 r., za&o-
#ono plantacj$ wierzby energetycznej. By&a to 
pierwsza w!Polsce uprawa zakontraktowana 
przez  PGNiG TERMIKA (wówczas Vattenfall). 

Wierzb" obsadzono grunty przylegaj"ce do 
wa&u okalaj"cego Wis&$. – Mo#na powiedzie(, 
#e historia ko&em si$ toczy. W!okresie mi$-
dzywojennym w! Pu&awach by& Pa)stwowy 
Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego, 
w!którym funkcjonowa&a pracownia zajmu-
j"ca si$ wierzb" koszykarsk". Do%wiadczenia 
z!wierzb" prowadzone by&y w! tym samym 
miejscu, przy wale. Pole to nazywano potocz-
nie „salicetum” – opisuje profesor. – Pó'niej 
grunty pe&ni&y ró#ne funkcje, mi$dzy inny-
mi u#ytków zielonych, a!teraz wróci&a na nie 
wierzba – podsumowuje.

„Salicetum” charakteryzuj" gleby mo-
zaikowe klasy 3z, miejscami wyst$puje tu 
piach naniesiony przez Wis&$ po przerwa-
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niu wa&u. Poziom wód gruntowych jest 
tak wysoki, jak poziom wody w!korycie 
rzeki – co kilka lat, kiedy Wis&a wzbiera, 
pola s" podtapiane.

– Z! rolniczego punktu widzenia te 
grunty maj" bardzo ograniczon" przy-
datno%(, dlatego nadaj" si$ pod upra-
w$ ro%lin energetycznych. Takie plan-
tacje musz" by( lokalizowane na grun-
tach o!mniejszej przydatno%ci rolniczej, 
#eby nie konkurowa( z! produkcj" na 
cele #ywno%ciowe i!paszowe – podkre-
%la profesor.

Plantacja podzielona jest na czte-
ry mniejsze poletka, obsadzone trzema 
szwedzkimi odmianami oraz mieszanin" 
tych odmian. Koszt sadzenia oraz sadzo-
nek, czyli zrzezów lub sztobrów, poniós& 
odbiorca biomasy, czyli PGNiG TERMIKA.  
Oprócz celów produkcyjnych, uprawa 
s&u#y równie# celom badawczym.

 – Okre%lamy roczne przyrosty bio-
masy poszczególnych odmian, prowa-
dzimy analizy stanu bioró#norodno%ci: 
flory i!fauny w!uprawie oraz to, w!jaki 
sposób taka plantacja wp&ywa na bio-
ró#norodno%(. Z! dotychczasowych ba-
da) wynika, #e wp&yw jest pozytywny. 
*yje tam du#o ptaków, pojawiaj" si$ je-
lenie. Niestety, wyst$puje te# stosun-
kowo du#o szkodników wierzby, mi$-
dzy innymi niekre%lanka wierzbówka, 
krytoryjek olchowiec – wymienia roz-
mówca. – W!pierwszym roku po posa-
dzeniu mo#na jeszcze interweniowa( 
chemicznie, natomiast w!pó'niejszych 
latach nie ma ju# tej mo#liwo%ci. Ale te# 
w! kolejnych latach uprawy szkodniki 
nie s" ju# tak gro'ne jak w!pierwszym 
roku po posadzeniu – stwierdza.

We wroc&awskiej placówce IUNG-u,  
w! Zak&adzie Ekologii i! Zwalczania 
Chwastów, prowadzone s" te# bada-

nia nad doborem herbicydów do od-
chwaszczania plantacji ro%lin ener-
getycznych. – Wyniki publikujemy 
w! sprawozdaniach, cho( nie mo#emy 
tego formu&owa( jako zalece) agro-
technicznych, bo preparaty nie s" do-
puszczone do stosowania w! tego typu 
uprawach – t&umaczy profesor. 

Spo%ród gatunków ro%lin przydat-
nych do uprawy na cele energetyczne 
wierzba nie odznacza si$ najwy#szym 
plonowaniem, ale jej niew"tpliw" zale-
t" jest dostosowanie do naszych warun-
ków klimatycznych. – Miskant plonu-
je na poziomie 16-18 ton suchej masy 
z!hektara rocznie. Wierzba zbierana co 
roku wyprodukuje tylko 10-11 ton su-
chej masy na hektarze, ale ju# w!przy-
padku zbioru co trzy lata daje plon nie-
wiele mniejszy od miskanta – mówi 
prof. Ku%. – Tej zimy nasze plantacje 
miskanta wymarz&y. Zmarz&y te# topo-
la, %lazowiec. A!wierzba przezimowa&a 
– podkre%la.

Swoj" wyj"tkow" odporno%ci" na 
niekorzystne warunki wierzba wykaza-
&a si$ nied&ugo po posadzeniu. – Plan-
tacja zosta&a zalana w!momencie, kiedy 
zrzezy dopiero zacz$&y si$ przyjmowa(, 
wypuszcza( pierwsze li%cie. Woda sta-
&a oko&o 3 tygodni. Po ust"pieniu wody 

okaza&o si$, #e wszystko zgni&o. Wyda-
wa&o si$ plantacja jest nie do uratowa-
nia, a!jednak p$dy odbi&y – relacjonuje 
prof. Ku%. Gatunek ten jest znany z!to-
lerancji na okresowe podtopienia, o!ile 
p$dy przynajmniej cz$%ciowo wystaj" 
ponad wod$. W!tym przypadku ro%liny 
poradzi&y sobie, mimo #e zosta&y przy-
kryte wod" w!ca&o%ci.

W!2010 roku plantacja by&a dwukrot-
nie podtopiona, a!w!tym ro%liny musia-
&y poradzi( sobie z!susz". Cz$%( z!nich 
zrzuci&a li%cie, aby maksymalnie ogra-
niczy( transpiracj$. Gdy pogoda przy-
nios&a troch$ deszczu, z!p"ków od razu 
zacz$&y rozwija( si$ nowe listki. – Je-
stem pozytywnie zaskoczony tym, jak 
#ywotna jest ta ro%lina – mówi Leszek 
Telec, kierownik RZD K$pa.

– Plantacj$ traktujemy jako wdro#e-
niow". Pracujemy nad technik" upra-
wy, analizujemy koszty. Z! 20-hetaro-
wej uprawy b$d" ju# konkretne wyniki, 
które mo#na odnie%( do plantacji pro-
dukcyjnych – podkre%la Telec.

Na razie trudno jednak mówi( o!spo-
dziewanych zyskach, bo pierwszy zbiór 
odb$dzie si$ zim" 2014 r., w!cztery lata 
po za&o#eniu plantacji. – Trzeba mie( 
%wiadomo%(, #e przez ten czas na polu 
nie ma #adnej produkcji towarowej, na-
tomiast s" nak&ady – zauwa#a Telec.

Dzi$ki umowie kontraktacji, PGNiG 
TERMIKA nie tylko ponosi koszty za-
&o#enia plantacji, ale te# rekompensu-
je koszty jej piel$gnacji przez pierw-
sze dwa lata. Pierwsza rata, wyp&acana 
w! momencie sadzenia, wystarcza na 
pokrycie kosztów przygotowania pola. 
Druga, wyp&acana po up&ywie roku – 
rekompensuje zabiegi nawo#enia i!od-
chwaszczania.

– Pole, na którym za&o#yli%my upra-
w$, by&o w!dobrej kulturze Przez ostat-
nie trzy lata by& na nim uprawiany 
rzepak i! zbo#a. Zasobno%( w! sk&adni-
ki pokarmowe by&a dobra, ale mimo 
to zastosowali%my nawo#enie azotem, 
w!wysoko%ci 60 kg/ha. Sadzenie zosta&o 
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przeprowadzone przez firm$ us&ugow". 
Po posadzeniu, plantacja zosta&a dwu-
krotnie podtopiona, wi$c musieli%my 
przeprowadzi( uprawki w! mi$dzyrz$-
dziach, #eby zruszy( zasklepion" gleb$ 
– opisuje kierownik. 

D&ugotrwa&e podtopienie skutecznie 
oczy%ci&o plantacj$ z!chwastów, ale po-
niewa# przyroda nie lubi pró#ni, na pole 
wkroczy&y turzyce. – Na takich okreso-
wo zalewanych gruntach turzyce mog" 
by( du#y problemem w!pierwszym roku 
uprawy. Niestety, nie ma na nie herbi-

cydów. Na naszej plantacji jest taki frag-
ment, w!którym to zachwaszczenie by&o 
najwi$ksze i!turzyce zag&uszy&y wierzb$. 
W!pozosta&ych miejscach wierzba sobie 
poradzi&a – relacjonuje Telec. 

Z! czasem na plantacji zacz$&y poja-
wia( si$ te# inne chwasty. Wszystkie 
zabiegi regulacji zachwaszczenia by&y 
wykonywane mechanicznie, przy wy-

korzystaniu kultywatora. Przygotowa-
nie maszyny polega&o na usuni$ciu 
cz$%ci z$bów, tak aby nie uszkadza( 
karp. Pielniki okaza&y si$ nieskuteczne 
ze wzgl$du na zapychanie elementów 
roboczych. – Metody mechaniczne s" 
mniej kosztowne ni# ochrona chemicz-
na – stwierdza Leszek Telec.

Ci$cie piel$gnacyjne po pierwszym 
roku, które pobudza ro%liny do krze-
wienia, wykonano we w&asnym zakre-
sie. – Mamy sad i!rozdrabniacze ga&$zi, 
wi$c mieli%my odpowiedni" maszyn$. 
Wyostrzyli%my tylko m&otki przy tym 
rozdrabniaczu i! %ci$li%my ca&" planta-
cj$ w! ci"gu pó&tora dnia. Maszyna od 
razu rozdrobni&a %ci$t" mas$ – opisuje 
rozmówca.

Zbiór zostanie ju# zlecony firmie us&u-
gowej. Podobnie jak w! przypadku sa-
dzenia, równie# ten koszt le#y po stronie 
PGNiG TERMIKA. – Nasza rola b$dzie 
polega&a na tym, #eby zebra( z!pola roz-
drobnion" biomas$ i!zawie'( do EC Sie-
kierki – mówi Telec. – I!to jest najwi$k-
szy problem – dodaje. – *eby ten trans-
port si$ op&aca&, musimy u#y( przyczepy 
o!najwi$kszej pojemno%ci, a!one s" dro-
gie. Obecnie koszt transportu to ok. 4 z& 
za jeden kilometr, a!wi$c za 260 km kur-
su do Warszawy i!z!powrotem trzeba za-
p&aci( ok. 1 tys. z& – wylicza.

– Na pewno uprawa wierzby daje 
mo#liwo%( wykorzystania tych gleb, 
które s" zawodne, na przyk&ad ze wzgl$-
du na podtopienia czy silne zachwasz-
czenie. Je%li chodzi o! op&acalno%( tej 
uprawy, to odpowiemy dopiero za dwa 
lata – podsumowuje Leszek Telec.  <
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Mocna talerzówka
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Agrifac w EXCEL Industries
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