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Biopaliwa  
dziś i jutro

Wykorzystanie biomasy roślinnej na cele energetyczne, ma znaczenie gospodarcze, bowiem 
przyczynia się do wzrostu dochodowości rolnika, jak również ograniczenie skażenia atmosfery 
różnymi substancjami, które powodują ujemne skutki w środowisku. Spalanie biomasy bez-
pośrednio w kotłach celem uzyskania energii, jest nieuzasadnione ze względu na niski stopień 
konwersji. Jest to prosty lecz prymitywny sposób pozyskiwania energii. Przetwarzanie biomasy 
na paliwa do silników spalinowych, należy uznać za duży postęp. Możliwości polskich pól, do 
produkcji paliw do silników spalinowych jest ograniczona. Wykorzystując biomasę należy pro-
dukować biopaliwa trzeciej generacji. Każda produkcja biopaliw winna być poparta bilansem 
energetycznym oraz w jakim stopniu ograniczana jest produkcja gazów cieplarnianych. Myślą 
przewodnią działania powinna być zasada czy ,,bio” = „eko’’. 

Znaczenie energii w rozwoju cywilizacji
W początkowym okresie cywilizacji, energia 

była potrzebna jedynie do sporządzania posiłków i 
ogrzewania pomieszczeń. Nośnikiem energii najczę-
ściej było drewno, czyli naturalne paliwo odnawial-
ne. Powstały w procesie spalania dwutlenek węgla, 
w sposób naturalny był wykorzystywany w procesie 
fotosyntezy roślin, między innymi przez drzewa.

Siłą pociągową był koń lub inne zwierzęta, które 
energię zawartą w biomasie roślinnej, zamieniały 
na energię mechaniczną, powszechnie wykorzy-
stywana w rolnictwie, przemyśle, transporcie i w 
wielu innych dziedzinach życia gospodarczego. 
Również biomasa roślinna dostarczała energię do 

wytwarzania produktów spożywczych roślinnych 
i zwierzęcych – mięso, jaja, mleko, jak też innych 
produktów – skóry, wełna itp.

Wzrost liczby ludności, rozbudowa miast, po-
wstawanie nowych gałęzi przemysłu, transportu, 
chemii, pociągnęło za sobą konieczność poszuki-
wania nowego nośnika energii. Zwrócono uwagę na 
torf, jednak szybko stwierdzono, że drewno i torf 
występują w ograniczonych ilościach. 

W rozwoju cywilizacji, główną siłą napędową 
jest energetyka oparta na odnawialnych źródłach 
– biomasa, woda, wiatr, energia promieniowania 
słonecznego, geotermalna, jak również konwen-
cjonalne paliwa kopalniane – węgiel, ropa, gaz 

Od Redakcji

 Szanowni Czytelnicy!

W ostatnich dwóch latach przebieg warunków pogodowych był niekorzystny 
dla rozwoju uprawy kukurydzy w Polsce, zwłaszcza tej uprawianej na zbiór ziarna  
i na glebach słabszych. Wzrost kosztów uprawy, a zwłaszcza kosztów suszenia ziarna, 
przy dość stabilnych cenach na produkty rolne spowodował, że wielu rolników zre-
zygnowało lub ograniczyło uprawę kukurydzy w swoich gospodarstwach. Dotyczy 
to szczególnie tych rolników, którzy produkowali suche ziarno. Rysuje się jednak 
duża szansa do wzrostu zainteresowania uprawą kukurydzy w najbliższych latach, 
a to za przyczyną możliwości jej wykorzystania w produkcji energii odnawialnej, a 
więc biogazu czy bioetanolu. Kierunek ten w krajach UE bardzo się rozwija czemu 
sprzyjają pozytywne decyzje ich rządów. Wiele firm, szczególnie niemieckich, jest 
zainteresowanych produkcją biogazu i podpisuje wieloletnie umowy z polskimi 
rolnikami na produkcję kiszonek z kukurydzy do biogazowni lub ziarna do produk-
cji bioetanolu. Dyrektywa UE dotycząca obowiązku rozwijania produkcji energii 
odnawialnej dotyczy także i naszego kraju. Wydaje się zatem, że kukurydza jako 
jedna z wielu roślin znajdzie szerokie zastosowanie w produkcji energii odnawialnej. 
Chcąc zainteresować rolników tym kierunkiem produkcji kukurydzy Rada PZPK jak 
i Redakcja naszego czasopisma postanowiła na swych łamach przybliżyć temat 
produkcji energii odnawialnej i poświęcić zeszyt, który macie Państwo w ręce, w 
większości temu zagadnieniu. Zapewniamy także naszych czytelników, że temat 
ten będzie kontynuowany.
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oraz energia jądrowa. Wymienione nośniki energii 
pierwotnej, są wykorzystywane do wytwarzania 
energii elektrycznej, mechanicznej i cieplnej (rys.1).

Spalając węgiel kamienny, ropę, gaz ziemny 
odprowadzamy do atmosfery nie tylko dwutlenek 
węgla, lecz także tlenki siarki, azotu i węgla. Wzrost 
ich zawartości w atmosferze, powoduje efekt cie-
plarniany.

Nadmierne wycinanie lasów dla celów prze-
mysłowych, szybkie powiększanie powierzchni 
uprawnej metodą siekiery i ognia, osuszanie terenów 
bagiennych i odprowadzanie wody do rzek wyłożo-
nych płytami betonowymi, rabunkowa gospodarka 
na naturalnych obszarach zielonych, doprowadziła 
do naruszenia równowagi środowiska naturalnego i 
jego dewastacji. Lasy są ciemniejsze niż łąka, a łąka 
ciemniejsza od pola uprawnego, zaś pole ciemniejsze 
od pustyni. Powoduje to, że zmniejsza się proces 
ilości absorbowanego promieniowania słonecznego 
przez powierzchnię Ziemi.

Człowiek swoimi nierozważnymi działaniami 
powoduje zamęt w środowisku naturalnym Ziemi. 
Nasuwa się pytanie czy istnieje niebezpieczeństwo 
doprowadzenia środowiska naszej planety do stanu 
planetarnego gorącej Wenus, czy epoki lodowcowej 
Marsa? Odpowiedź jest prosta – dziś nikt tego nie 
wie. Wiemy tylko to, że Ziemia jest piękna, błękitna 
planeta i jest to nasz jedyny dom. Ziemia jest ma-
leńkim i kruchym światem, w otchłani kosmicznej 
i dlatego należy o nią dbać.

W dziejach ludzkości i we współczesnym świe-
cie, energia stanowiła i stanowi ważny czynnik 
rozwoju gospodarczego. Istnieje współzależność 
pomiędzy wzrostem jej zużycia a poziomem go-

spodarczym. Zależność ta uwidoczniła się podczas 
kryzysów naftowych. Były to impulsy do oszczę-
dzania energii, miedzy innymi przez rozwój ener-

gooszczędnych technologii oraz polep-
szenia współczynnika sprawności przy 
przetwarzaniu energii. Pomimo dużego 
wysiłku w ciągu setek lat, ludzkość Zie-
mi poszukuje nowych rozwiązań, które 
pozwoliłyby wyzwolić się od widma 
„głodu” energii. 

Pojęcie terminu „głód” wymaga 
ścisłego skonkretyzowania. Dotychczas 
przez „głód” rozumiano brak minimal-
nej ilości pożywienia do zaspokojenia 
potrzeb organizmu ludzkiego. Pro-
blem „głodu” w ciekawy sposób został 
przedstawiony przez Jousue de Castro 
w publikacji ,,Geografia głodu’’, wy-
dawnictwo PAX Warszawa 1954. Brak 
możliwości zaspokojenia dóbr mate-

rialnych i kulturowych człowieka na danym etapie 
rozwoju cywilizacji określa się pojęciem „głód’’. 
W historii ludzkości znane są pojęcia „głód ziemi”, 
„głód wiedzy” czy „głód ropy naftowej” i wiele 
innych. Należy pamiętać, że „głód” powodował 
krwawe wojny i mordy ludzkości. 

Trudno sobie wyobrazić życie współczesnego 
mieszkańca Ziemi, bez możliwości korzystania 
energii elektrycznej, mechanicznej czy cieplnej, 
które daje komfort życia. Przejawia się to w wypo-
sażeniu mieszkania w urządzenia takie jak: lodów-
ka, pralka, radioodbiornik, telewizor, grzejnik czy 
też powszechnie używany telefon mobilny zwany 
pospolicie „komórka” oraz wielu innych maszyn 
stosowanych w przemyśle, transporcie, rolnictwie 
i innych dziedzinach, które składają się na jakość 
życia mieszkańców Ziemi. 

Wykorzystanie nośników energii dla dobra 
ludzkości
Na rysunku 2 przedstawiono historię i przy-

szłość pozyskiwania energii w poszczególnych 
etapach rozwoju cywilizacji. Tradycyjne metody 
pozyskiwania energii przez wykorzystywanie pra-
cy mięśni ludzkich praca rąk lub nóg, jak również 
pracy zwierząt, nie spełniało oczekiwań ludzkości. 
Maszyny napędzane siłą ludzkich rąk lub koni, były 
mało wydajne i kłopotliwe w użytkowaniu. Szcze-
gólnie miejski transport konny był uciążliwy, ze 
względu na smród łajna i moczu. Maszyna parowa 
skonstruowana w XVII wieku, opalana głównie 
węglem kamiennym, spowodowała odejście od 

Rys. 1. Nośniki energii pierwotnej i ich zagospodarowanie 
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tradycyjnych źródeł napędu, czyli od wykorzysty-
wania siły mięśni ludzkich i konia. Silnik cieplny 
stworzył nowe możliwości w komunikacji lądowej i 
morskiej oraz wpłynął na unowocześnienie maszyn 
przemysłowych, co w konsekwencji na rozwój cy-
wilizacji ludzkości.

W XIX wieku silnik spalinowy, szybko zastąpił 
silnik parowy. Bardzo szybko stwierdzono, że silnik 
spalinowy jest bardzo dobrym i niezastąpionym 
urządzeniem do samolotów, samochodów i wielu 
innych maszyn, jednak jego spaliny 
zatruwają środowisko.

Silnik spalinowy wymaga pali-
wa z ropy naftowej lub gazu. Jednak 
zasoby tych paliw są zlokalizowane 
tylko w niektórych i nielicznych 
punktach Kuli Ziemskiej. Kraje 
dysponujące tymi surowcami, 
próbują dominować nad innymi 
krajami i kreować gospodarkę ener-
getyczną świata. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że duże zasoby ropa naf-
towej są zlokalizowane w krajach 
politycznie konfliktowych.

Wytwarzanie energii elektrycz-
nej i możliwość przesyłania jej 
na duże odległości, spowodowało 
powszechne jej wykorzystanie w 
wielu dziedzinach życia gospodar-
czego. Energia elektryczna stała 
się podstawowym nośnikiem dóbr 
materialnych i kulturalnych.

Na każdym etapie rozwoju 
gospodarczego, ludzkość wyko-

rzystuje różne metody wytwarzania 
energii. Bogactwo i postęp cywiliza-
cyjny każdego narodu jest uzależnio-
ny w znacznej mierze od możliwości 
pozyskiwania energii.

Z danych tych wynika, że natural-
ne konwencjonalne surowce energe-
tyczne – węgiel, ropa, gaz ziemny, ze 
względu na ich ograniczone zasoby, 
przestają mieć znaczenie strategicz-
ne. Szczególną uwagę zwraca po-
zyskiwanie energii z odnawialnych 
źródeł, do których zalicza się energię 
słoneczną, wiatru, wody, geotermal-
ną oraz pochodzącą z biomasy. Ich 
wykorzystanie nie zubaża przyszłych 
pokoleń w zasoby energetyczne i 
walory środowiska naturalnego.

Termin „środowisko naturalne” jest również 
określeniem umownym, bowiem środowisko w 
którym żyjemy nie jest jeszcze środowiskiem 
sztucznym (Lewandowski, 2002.) 

Pozyskiwanie energii z biomasy, wiatru i wody, 
pomimo zastosowania nowoczesnych technologii, 
będzie miało znaczenie lokalne. Przyszłościowe 
metody pozyskiwania energii, to promieniowanie 
słoneczne, technologie wodorowe i elektrownie 
jądrowe.

Rys. 2. Historia i przyszłość energetyki
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Światowe zapotrzebowanie energii
W ciągu najbliższych lat przewidywany jest 

wzrost konsumpcji energii. Przewiduje się, że zapo-
trzebowanie na energię w 2020 roku wzrośnie o 60% 
w stosunku do roku 2000. Na rysunku 3 przedstawio-
no zużycie od roku 1970 do 2005 i prognozę do 2020.  
Z danych tych wynika, że w porównaniu do 1970 
roku, zużycie wzrośnie trzykrotnie. Największy 
udział w tym wzroście będą miały rozwijające się 
państwa Azji – Chiny, Indie, Korea Południowa oraz 
Ameryka Południowa i Środkowa. W krajach tych 
roczny wzrost zużycia energii będzie wynosił około 
4,0%. W krajach OECD zakłada się roczne tempo 
wzrostu pobytu na energię około 1,3%.

Czy grozi nam przeludnienie?
Zapewnienie odpowiedniego poziomu życia 

ludzkości, staje się coraz bardziej trudne, co wynika 
z faktu wzrostu liczby ludności na kuli ziemskiej. Na 
rysunku 4 przedstawiono jak kształtowała się liczba 
mieszkańców w okresie od narodzenia Chrystusa do 
2000 i prognozę do 2050 roku. W roku narodzenia 
Chrystusa na kuli Ziemskiej żyło około 0,3 miliarda 
ludzi, zaś w1960 roku liczba ta wzrosła do 3,02 miliar-
da, w drugiej połowie XX wieku nastąpiła eksplozja 
w gęstości zaludnienia. W ciągu 40 lat, od 1960 do 
2000 roku, liczba mieszkańców osiągnęła wartość 
6,07 miliarda, czyli wzrost o 100%. Wzrost liczby 
ludności powoduje zwiększoną konsumpcję energii. 

Według prognoz wynika, że w 2050 roku na kuli 
Ziemskiej będzie 8,92 miliarda mieszkańców. Wzrost 
liczby ludności zwiększa zapotrzebowanie nie tylko 
na środki żywności lecz powoduje większe potrzeby 
energetyczne. Rolnictwo oprócz produkcji żywności, 
podejmuje działania w zakresie produkcji nośników 
energii. Coraz częściej prowadzone są dyskusje, 
które jednoznacznie wskazują, że głównym celem 
rolnictwa jest produkcja żywności i znikną z mapy 
świata, hańbiące czarne plamy okręgów dotkniętych 
głodem. Energię należy pozyskiwać z innych źródeł 
- np. energia słoneczna, wiatru, wody itp.

Szczególny przyrost nastąpi w Azji, Afryce, 
Ameryce Łacińskiej i Karaibach. W Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej przewiduje się 
kilku procentowy przyrost ludności, zaś w Europie 
odnotowuje się spadek liczby ludności.

Postęp techniczny powoduje „głód” energii
Szybki wzrost zapotrzebowania na energię, wy-

nika z dwóch zasadniczych czynników:
– rewolucji naukowo-technicznej
– gwałtownego wzrostu liczby ludności na kuli 

ziemskiej.
Wyznacznikiem rewolucji naukowo-technicz-

nej było zbudowanie maszyny parowej, odkrycie 
elektryczności, rozwój motoryzacji i transportu, 
przemysłu. Rozwój miast i całej infrastruktu-
ry, dążność do posiadania mnogości urządzeń i 
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maszyn, szybkość przenoszenia się z miejsca na 
miejsce, podróże do różnych części świata, dążność 
dom opanowania kosmosu byłaby niemożliwa bez 
rewolucji naukowo-technicznej. Spowodowało to 
konieczność zamiany energii pierwotnej na energię, 
która jest wykorzystywana każdego dnia przez 
mieszkańca Ziemi. Eksplozja wzrostu liczby lud-
ności, która każdego dnia wykorzystuje zdobycze 
rewolucji naukowo-technicznej, przyczynia się do 
„głodu energetycznego”. Ludzkość powinna nie 
tylko zwiększać produkcję energii, lecz oszczędnie 
gospodarować jej zasobami. 

Zasoby światowe naturalnych surowców 
energetycznych
Do naturalnych, konwencjonalnych nośników 

energii, które mają decydujące znaczenie to: węgiel 
kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny. Światowe 
zasoby tych kopalnych surowców energetycznych są 
jeszcze dość znaczne, jednak nikt nie neguje ograni-
czalności w czasie. Następuje jeszcze przyrost tych 
surowców, dzięki badaniom geologicznym. Obecnie 
wskaźnik dostępności surowców energetycznych 
R/P, określany w latach wystarczalności tych zaso-
bów, przy założeniu utrzymania obecnego poziomu 
wydobycia, dla poszczególnych surowców przedsta-
wia się różnie. I tak dla ropy naftowej 27-43 lat, gazu 
ziemnego 60 lat a dla węgla kamiennego 220 lat. Z 
przeprowadzonych szacunków wynika, że wzrost 
zużycia tylko o 2% tych paliw, zmniejszy prawie o 
50% czas istnienia zasobów paliw kopalnych.

W najbliższych latach węgiel kamienny, ropa 
naftowa i gaz ziemny, będą miały nadal strategiczne 
znaczenie w ogólnoświatowym bilansie energe-
tycznym.

Wykorzystanie węgla kamiennego jest uzależ-
nione od lokalnych charakterystyk złóż. Wynika to 
z wymogów ochrony środowiska, głównie ochrona 
gruntów rolnych przed osuszeniem.

Węgiel kamienny, najbardziej brudne paliwo, zu-
żytkowane w dużych ilościach. Spalanie przyczynia 
się do największego skażenia środowiska.

Zakłada się, że znaczenie ropy naftowej będzie 
malało, pomimo, że została ona nazwana surowcem 
strategicznym. Jej znaczenie wynika z wysokiej ka-
loryczności, niskich kosztów wydobycia i transportu i 
stosunkowo taniej destylacji, jak również ze względu 
na rozwój motoryzacji. W 1980 roku udział ropy naf-
towej w całkowitej produkcji energii wynosił 45,1%, 
zaś w 2020 zmniejszy się do 31,2%. Będzie to wyni-
kało z zastosowania w motoryzacji, płynnych paliw  
z odnawialnych źródeł energii i gazu ziemnego.

Gaz ziemny – paliwo XXI wieku, jest paliwem 
uniwersalnym, użytkowanym w wielu przemysłach 
(hutniczym, maszynowym, ceramicznym, szklar-
skim, chemicznym i innych) lub jako surowiec 
do syntezy. Coraz większe znaczenie odgrywa 
w sektorze energetycznym i ciepłowniczym. O 
atrakcyjności gazu ziemnego jako paliwa, świadczą 
jego cechy – kaloryczność, wygoda i czystość. Jest 
to paliwo o wiele czystsze ekologicznie niż węgiel 
czy ropa naftowa.

W procesie spalania węgla, ropy naftowej, gazu 
ziemnego, następuje skażenie powietrza atmosfe-
rycznego, wody i ziemi, które rośnie podobnie jak 
konsumpcja energii.

Dostępność energii zawartej w paliwach jądro-
wych zależy od rodzaju i technologii reaktorów. 
Przy założeniu wykorzystania paliwa jądrowego 
(uran 235) tylko w reaktorach termicznych, zasoby 
pozwolą na 220 lat. Energetyka jądrowa nie powo-
duje zmian w powietrzu atmosferycznym, zmusza 
do wiecznego przechowywania wysoko aktywnych 
odpadów promieniotwórczych.

Zasoby paliw kopalnych w Polsce
Zasoby węgla kamiennego wynoszą około 

550.000 mln ton, co przy wydobyciu na poziomie 
117 ton rocznie, zapewnia pokrycie potrzeb na ten 
surowiec nośnika energii pierwotnej na 470 lat. Jest 
to dwukrotnie dłużej, niż uśredniony wskaźnik w 
skali świata.

Złoża ropy naftowej są niewielkie, zlokalizowane 
głównie w okolicach Krosna Odrzańskiego, Kamie-
nia Pomorskiego, Karlina i Sulęcina oraz na fliszu 
karpackim (Krosno, Jasło, Gorlice) i zapadliska 
przed karpackiego (Kazimierza Wielka). Roczne 
wydobycie wynosi około 0,2 mln ton, co stanowi 
około 0,02% światowego wydobycia.

Zasoby gazu ziemnego są nieduże. Wydobycie 
wynosi około 5,0 mln m3, z czego gaz wysoko me-
tanowy stanowi tylko 42%.

Odnawialne źródła energii (OZE)
W ostatnich kilkunastu latach podjęto dzia-

łania zmierzające do masowego wykorzystania 
OZE, jako źródło do wytwarzania energii cieplnej, 
elektrycznej lub mechanicznej. Ich charaktery-
styczną cechą jest ciągła odnawialność, a więc 
ich zasoby nie ulegają wyczerpaniu. Konwersja 
fotochemiczna promieniowania słonecznego, prze-
biega dzięki zjawiskom fotosyntezy w roślinach 
zielonych, powodując ich wzrost, co zapewnia 
nieprzerwaną produkcję biomasy. Przetworze-
nie energii słonecznej na biomasę, związane jest  
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z jednoczesnym magazynowaniem przetworzenie 
energii w elementach rośliny. 

Konwersja termiczna promieniowania słonecz-
nego w atmosferze ziemskiej i na Ziemi, prowadzi 
do powstawania pośrednich form energii promie-
niowania słonecznego, jakimi są:
– energia wiatru związana z cyrkulacją mas powie-

trza wywołaną nierównomiernym napromienio-
waniem atmosfery przez słońce,

– energia fal morskich wywołana działaniem wiatru,
– energia kinetyczna rzek, zwana energią wodną,
– energia prądów morskich wynikającą z różnicy 

temperatury wody oceanicznej wywołanej nie-
równomiernym ogrzewaniem mas wody przez 
promienie słoneczne.

Rys. 5. Schemat możliwości wykorzystania surowców roślinnych na cele 
energetyczne

Rys. 6. Paliwa uzyskiwane z biomasy

Innym rodzajem konwersji 
energii promieniowania słonecz-
nego to: konwersja fototermiczna 
(bezpośrednia produkcja ciepła) 
i fotowaltaiczna (bezpośrednia 
produkcja energii elektrycznej).

OZE mogą stanowić istotny 
udział w bilansie energetycznym 
gmin czy nawet powiatów. Przy-
czyniają się do bezpieczeństwa 
energetycznego regionu, zwłasz-
cza w terenach o słabo rozwiniętej 
infrastrukturze energetycznej. 
Największym odbiorcą energii 
ze źródeł odnawialnych może 
być rolnictwo, mieszkalnictwo i 
komunikacja. Produkcja biomasy 
na gruntach ornych i wykorzysta-
nie jej do celów energetycznych, 
stwarza rolnikowi możliwości 
pozyskiwania stabilnego dochodu.

Biomasa może być wykorzy-
stana na cele energetyczne w pro-
cesach bezpośredniego spalania 
biopaliw stałych (drewno, słoma, 
osady ściekowe, torf), przetworzo-
ne na paliwa ciekłe (estry metylo-
we oleju rzepakowego, bioetanol), 
bądź gazowe (biogaz rolniczych 
biogazowni, gaz wysypiskowy, 
biogaz z oczyszczalni). Na rysun-
ku 5 przedstawiono możliwości 
wykorzystania różnych surow-
ców roślinnych na cele energe-
tyczne, natomiast na rysunku 
6 rodzaje paliw uzyskiwanych  

z biomasy.
Ile biopaliw do silników spalinowych można 
wyprodukować na Polskich polach?
Zgodnie z dyrektywą komisji Europejskiej 

(2003/30EC), zaakceptowanej przez Radę UE i 
przegłosowaną przez Parlament Europejski, udział 
w strukturze zużycia paliw transportowych w kra-
jach UE, powinno wynosić w 2005 roku, nie mniej 
niż 2,0%, natomiast w roku 2010 – nie mniej niż 
5,57%. W tabeli 1 podano minimalny udział bio-
etanolu i estrów metylowych lub etylowych kwasów 
tłuszczowych w latach 2005-2010.

Ponieważ gęstość i wartość energetyczna po-
szczególnych paliw i biokomponentów (benzyna, 
olej napędowy, bioetanol, RME) nie jest jednakowa, 
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dlatego dokonano przeliczeń i podano w wartościach 
objętościowych (% objętościowy). 

Do benzyn można dodawać bioetanol w postaci 
cieczy bezwodnego etanolu lub estru ETBE (ester 
etylo-tetr-butylowy), dlatego podano dwie wartości.

Wprowadzona dyrektywa 2003/30/EC ma 
charakter rekomendacji, jednak istnieje możliwość 
sankcji wobec krajów nie stosujących się do tej 
dyrektywy.

W polskim rolnictwie jest duży i nie wykorzysta-
ny potencjał produkcyjny biokomponetów do paliw 
płynnych. Rozwój sektora produkcji biopaliw, jest 
dla rolnictwa dużą szansą, bowiem może być ono 
dostawcą surowców. Produkcja biomasy na cele 
nieżywnościowe, stwarza możliwości wykorzy-

stania gruntów ornych i uzyskania przez rolnika 
dodatkowego dochodu, bowiem produkcja typowej 
żywności jest coraz mniej opłacalna. Można na ten 
cel wykorzystać grunty odłogowane i ugorowane, 
których powierzchnia wynosi około 1 mln ha. Na-
leży pamiętać, że są to grunty o glebach słabych, 
a zatem o ograniczonej przydatności dom uprawy 
rzepaku czy pszenicy. Produkcja żyta przy plonie 
poniżej 2,0 t/ha może być nieopłacalna.

W tabeli 2 przedstawiono jakie ilości paliw moż-
na wyprodukować z 1 ha uprawy. Z danych wy-
nika, że produkcja biogazu z roślin w biogazowa-
niach rolniczych, daje możliwość wyprodukowania 
3550 kg biometanu, co równoważy 4980 litrów 
benzyny. Również produkcja BtL z roślin energe-

tycznych jest bardziej 
celowa niż produkcja 
bioetanolu czy RME.  
W tabeli 3 i 4 porówna-
no parametry produko-
wanych paliw.

Możliwość wzro-
stu produkcji roślin-
nej na cele energe-
tyczne, wymaga po-
prawnej agrotechniki, 
wyższego nawożenia, 
lepszej i bardziej sku-
tecznej ochrony roślin.  
W porównaniu do daw-
nej Piętnastki (UE –15), 
w Polsce plony są od 30 
do 50% niższe. Wpro-
wadzenie do uprawy 
roślin modyfikowa-
nych genetycznie, daje 
możliwości wyższego 
plonu, przy niższych 
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nakładach na ochronę roślin przed szkodnikami. 
W Polsce przewidywany wzrost zużycia biopaliw 
do silników spalinowych, można zapewnić przez 
import gotowych biokomponetów, lub uruchomie-
nie ich produkcji, co w ślad za tym nastąpi wzrost 
zapotrzebowania surowców roślinnych, głównie 
zbóż i rzepaku.

Do produkcji bioetanolu wykorzystywane 
są następujące surowce: zboża – kukurydza, 
pszenica, pszenżyto, żyto oraz ziemniaki i bu-
raki cukrowe. Estry metylowe (RME) lub ety-
lowe REE) produkowane są z rzepaku ozimego 
lub jarego. Inne rośliny oleiste praktycznie nie 
mają żadnego znaczenia. W tabeli 5 podano 
plonowanie oraz wydajność bioetanolu i RME  
z surowców roślinnych.

Z przedstawionych danych wynika, że ze 100 kg 
ziarna kukurydzy uzyskuje się najwięcej bioetanolu, 
zaś najmniej z ziarna żyta. Uwzględniając plonowa-
nie poszczególnych zbóż, z 1 ha uprawy kukurydzy 
ziarnowej, uzyskuje się 2117 litrów bioetanolu, 

natomiast przy ziarnie żyta tylko 
756 litrów. Wynika z tego, że zastą-
pienie z  ha uprawy żyta, uprawą 1 
ha kukurydzy ziarnowej, uzyskuje 
się 2,8 razy więcej bioetanolu.

Przy cenie ziarna żyta 200 zł/t, 
zaś kukurydzy 400 zł/t, bioetanol 
uzyskiwany z ziarna żyta jest 
tańszy. Koszty surowcowe przy 
produkcji bioetanolu stanowią 65-
70% łącznych kosztów, co wska-
zuje, że bioetanol produkowany z 
ziarna żyta jest tańszy. I tak 1 litr 
bioetanolu z ziarna żyta kosztuje 
0,65 zł, zaś z kukurydzy 1,05 zł. Z 
1 ha uprawy kukurydzy ziarnowej, 
przy plonie 55,7 dt/ha uzyskuje się 
kwotę za bioetanol 2223 zł, nato-
miast przy plonie żyta 24,4 dt/ha 
tylko 492 zł. 

Ziemniaki mają ograniczone 
zastosowanie ze względu na ogra-
niczony areał uprawy i niski plon.

Analiza w sytuacji w przemy-
śle cukrowniczym pokazuje, że z 
powodu ograniczenia produkcji cu-
kru, plantatorzy buraka cukrowego 
mają ograniczony zbyt. Burak cu-
krowy może być wykorzystany do 
produkcji bioetanolu, z przeznacze-

niem na cele paliwowe. Istnieje jednak konieczność 
modernizacji cukrowni i wprowadzenia nowych 
linii technologicznych, które umożliwią produkcję 
bioetanolu z buraka cukrowego. Takie rozwiązania 
istnieją i są stosowane w wielu krajach.

Ester metylowy (RME)
Do produkcji estrów metylowych z oleju rzepa-

kowego (RME) wykorzystuje się nasiona rzepaku 
lub rzepiku. Uprawa rzepaku w Polsce ma swoją 
tradycję, zaś jego produkcja była limitowana głów-
nie zapotrzebowaniem krajowego przemysłu tłusz-
czowego. W tabeli 6 przedstawiono jak kształtuje 
się zapotrzebowanie na nasiona rzepaku w Polsce 
w latach 2007 –2010. W obliczeniach uwzględniono 
zapotrzebowanie na olej do produkcji estrów metylo-
wych, jak również na cele spożywcze. Przewidywa-
ny jest dalszy, stopniowy wzrost spożycia tłuszczu 
roślinnego, jak również powolny rozwój eksportu, 
szczególnie na rynki Litwy, Łotwy i Estonii. Na cele 
spożywcze wzrośnie zapotrzebowanie na rzepak z 1 
mln ton w 2007 do 1,3 mln ton w 2010 roku.



Zapamiętaj te nazwy!
Ich znajomość przyda Ci się na wiosnę 2008.

Zapraszamy Państwa na nasze stoiska 
na dniach kukurydzy organizowanych 
przez PZPK oraz pod patronatem PZPK.

OSEVA Polska Sp. z o. o.
tel./fax: (061) 868 46 79 | tel.: 0 602 248 167  |  e–mail: oseva@oseva.pl 
Przedstawiciel na Polskę Południową – Andrzej Loster, tel: 660 409 969, andrzej.loster@oseva.pl
Przedstawiciel na Polskę Wschodnią – Michał Waranica, tel: 660 699 571, michal.waranica@oseva.pl
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Przy tendencjach wzrostowych zużycia oleju 
napędowego z 9266 tys. m3 w 2007 do 10627 tys. 
m3 w 2010 roku, jak również wzrost zużycia RME 
zgodnie ze wskaźnikami określonymi w dyrektywie 
2003/39/UE, łączne zapotrzebowanie na rzepak 
wzrośnie z 1984 tys. ton w 2007 do 3165 tys. ton 
w 2010 roku. Przy zakładanym wzroście plonu 
rzepaku z 25 do 28 dt/ha, jego areał uprawy należy 
powiększyć do 1130 tys. ha w 2010 roku. 

Rzepak jest rośliną o dużych wymaganiach 
glebowych, tylko na glebach bardzo dobrych i 
dobrych, można uzyskiwać wierne plony powyżej 
30dt/ha. Na glebach średnich potencjalne plony 
rzepaku są znacznie niższe 20-30 dt/ha i charakte-
ryzują się dużą zmiennością. Do uprawy rzepaku są 
całkowicie nieprzydatne gleby słabe i bardzo słabe, 
dlatego nie może być uprawiany na odłogach, czy 
też na słabych gruntach, zwolnionych przez postę-
pujący spadek uprawy żyta i ziemniaków. W tabeli 

7 przedstawiono 
przydatność gleb 
do uprawy rzepa-
ku i jego poten-
cjalne plony.

Rzepak jest 
rośliną konku-
rencyjną o ziemię 
z uprawą bura-
ków cukrowych, 
pszenicy i innych 
zbóż o wysokiej 
wydajności np. 
kukurydza, jęcz-
m ień .  Wz ros t 
uprawy rzepaku 
będzie kosztem 
zbóż. Przy dużym 
udziale zbóż w 

powierzchni zasiewów, ponad 74 %w ostatnich 
latach, uprawa rzepaku poprawi gospodarkę pło-
dozmianową. 

Istnieją duże możliwości wzrostu plonu rzepaku 
po przez prawidłowe nawożenie, pełną ochronę, 
stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, 
wzrostu kwalifikacji i umiejętności rolnika oraz 
wprowadzenie odmian modyfikowanych gene-
tycznie.

W wielu rejonach Polski zwiększono zasiewy 
rzepaku z myślą o produkcji biopaliwa we własnym 
gospodarstwie. Na 1 ha użytków rolnych można 
wyprodukować w gospodarstwie 100 litrów biopa-
liw, od których należy odprowadzić 20 zł akcyzy.

Przy cenie rzepaku 950 zł/t, koszt wytłoczenia 
oleju surowego wynosi 2,02 zł/ litr z amortyzacją 
i 1,72 zł/litr bez amortyzacji. Biorąc pod uwagę 
aktualne ceny rynkowe oleju surowego – 2,16 zł/
litr, można uznać, że opłaca się wytwarzać olej do 

dalszej przeróbki. 
Koszt jednostko-

wy estru metylowego 
(RME) z amortyza-
cją wynosi 3,59-3,62 
zł za litr, w zależno-
ści od sposobu zago-
spodarowania fazy 
glicerynowej. Bez 
amortyzacji koszt 
wytworzonego estru 
metylowego to 2,44-
2,74 zł/litr. Przy pro-
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dukcji estru z oleju zakupionego na rynku, koszty 
są nieco wyższe i wynoszą 3,74 do 3,88 zł/litr z 
amortyzacją i 2,92 do 2,96 zł/litr bez amortyzacji.

Z wyliczeń wynika, że przy aktualnej cenie ON, 
produkcja estru w gospodarstwie będzie niestety nie-
opłacalna. Struktura kosztów produkcji estru mety-
lowego z własnego oleju przedstawia się następująco:

olej surowy  62,12%
amortyzacja  22,76%
metanol  7,28%
KOH (katalizator) 1,85%
energia elektryczna 0,44%
akcyza  5,55%
Dane te wskazują, że cena oleju surowego ma 

zasadniczy wpływ na koszt wytworzonego estru 
metylowego. Również koszty amortyzacji stanowią 
poważny wydatek.

W gospodarstwie średniej wielkości np. 50 ha, 
na własny użytek potrzeba 5 tys. litrów biopaliwa 
(100 litrów x 50 ha = 5,0 tys.). Przy pojemności 
reaktora 400 litrów, teoretycznie produkcja estru 
będzie trwała 2-3 tygodnie, zakładając że obsługę 
instalacji wykona sam rolnik. Dla gospodarstwa 
wielkości 300-600 ha, produkcja biopaliwa 30-
60 tys. litrów, przy tej samej pojemności reak-
tora, produkcja będzie trwała 75-150 dni przy 
8 godzinnym dniu pracy. Koszt robocizny daje 
obciążenie każdego litra biopaliwa kwotą około  
0,2 zł/litr. Należy pamiętać, że jakość wytworzonego 
estru metylowego musi odpowiadać wymaganiom 
podanym w normie. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności wytworzonego estru z normą, przewi-
dziane są kary pieniężne lub wstrzymanie produkcji. 
Niestety w Polsce nie znaleziono rozwiązania, które 
stwarzałoby ekonomiczne warunki do uprawy rze-
paku i produkcji estru.

Należy pamiętać o zagospodarowaniu wytło-
ków we własnym gospodarstwie lub na sprzedaż. 
Z każdej tony rzepaku przy tłoczeniu na zimno, 
uzyskuje się około 650 kg wytłoków. Ich cena około 
400-500 zł/t.

Każdy wytwórca estrów metylowych powinien 
zagospodarować fazę glicerynową, która stanowi 
20% przetworzonego oleju. Faza glicerynowa o za-
wartości około 50% gliceryny, pewnej ilości metanolu 
i innych związków, stanowi problem z jej zagospoda-
rowaniem. Oczyszczenie do glicerolu 95% na małą 
skalę jest zupełnie nie opłacalne. Lokalnie może być 
wykorzystana bez oczyszczania w biogazowni, jako 
składnik substratu do produkcji biogazu. Składowa-
nie jako odpad, jest możliwe tylko na koncesjono-

wanych składowiskach, co pociąga za sobą opłaty w 
wysokości 132 zł/t. Wykorzystanie jako nawozu jest 
możliwe, pod warunkiem uzyskania atestu IUNG w 
Puławach, zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu. 
Na cele paszowe może być wykorzystana gliceryna 
o wysokiej czystości – gliceryna destylowana o za-
wartości powyżej 98% glicerolu. 

Przemysł olejarski z Niemiec chętnie kupuje 
polski rzepak, płacąc 270 euro/tonę (około 1080 zł) 
z odbiorem z gospodarstwa. Polski przemysł płaci 
920-960 zł/tonę.

W przypadku biodiesela, dla spełnienia wyma-
ganej produkcji estrów metylowych w UE, potrzeba 
zużyć 110% obecnie produkowanych nasion roślin 
oleistych w całej Europie. Będzie to wymagało 
importu około 10 mln ton rzepaku.

Surowy olej rzepakowy – paliwo do silnika 
Diesela
Biorąc pod uwagę aktualne ceny rynkowe suro-

wego oleju rzepakowego – 2,16 zł/litr, należy uznać, 
że opłaca się tłoczyć olej i wlewać do baku ciągnika. 
Do tych kosztów należy doliczyć 20 gr/l akcyzy, 
co oznacza poniżej aktualnej ceny rynkowej netto 
ON – około 2,90 zł/litr. Uwzględniając nawet wzrost 
zużycia oleju surowego przez silnik o około 10% w 
stosunku do ON, olej rzepakowy surowy jest obecnie 
atrakcyjnym paliwem do silnika wysokoprężnego. 

Bezpośrednie zastąpienie oleju napędowego (ON) 
surowym olejem rzepakowym ma zwolenników i 
przeciwników. Stosowanie olejów roślinnych jako pa-
liwa do silnika wysokoprężnego nie zyskało aprobaty 
producentów silników. Wielu użytkowników trakto-
rów i maszyn rolniczych, stosuje olej rzepakowy jako 
paliwo bez żadnych dodatków lub w mieszance z ole-
jem napędowym w stosunku 1:1. Wyższy udział oleju 
rzepakowego jest niekorzystny ze względu na zmianę 
gęstości oleju silnikowego. Zalecana jest mieszanka  
w składzie: 20% oleju rzepakowego, 20% alkoholu 
etylowego i 60% oleju napędowego. Taka mieszanka 
zalecana jest dla pojazdów wojskowych w okresie 
zimowym, bowiem przy temperaturze nawet – 30oC 
nie gęstnieje. 

Ograniczona przydatność oleju rzepakowego 
wynika głównie z:
– wysokiej lepkości – 10 krotnie wyższej, co 

wpływa na parametry tłoczenia i wtrysku paliwa 
do komory spalania. Duża lepkość negatywnie 
wpływa na jego rozpylenie, co pogarsza spalanie 
i rozcieńczanie paliwem oleju smarnego,

– zmniejszenie mocy silnika,
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– tworzenie się nagarów na powierzchni ściany 
komory spalania, pierścieni tłokowych, zaworach  
i wtryskiwaczach,

– w niskich temperaturach – już przy 10oC wymaga 
wstępnego podgrzania.
W Niemczech działają specjalistyczne firmy, 

które przystosowują silnik wysokoprężny i układy 
zasilania do wykorzystania oleju rzepakowego jako 
paliwo. Istnieje około 10 różnych systemów „jedno-
bakowych” i „dwubakowych” przystosowujących 
silnik.

W ramach trzyletniego programu „100 trak-
torów” prowadzonego na zlecenie Niemieckiego 
Federalnego Ministerstwa Ochrony Konsumenta, 
Gospodarki Żywnościowej i Rolnictwa, olej rzepa-
kowy uzyskał ocenę „zalecany do użytku z zastrze-
żeniami” jako paliwo do silnika wysokoprężnego. W 
raporcie brak jest informacji o firmach oferujących 
systemy przystosowujące silnik do zasilania olejem 
rzepakowym. 

Firma DEULA Schleswig-Holstein GmbH w 
2006 roku opublikowała zebrane wyniki badań w 
zakresie stosowania czystego oleju rzepakowego, 
jako paliwa do zasilania silnika. Badania dotyczyły 
traktorów, kombajnów zbożowych, ziemniaczanych, 
buraczanych, zbioru zielonek do kiszenia i na sia-
no i innych maszyn rolniczych. Przebadano 169 
maszyn, które pracowały co najmniej 200 godzin, 
przy zasilaniu czystym olejem rzepakowym. Objęto 
badaniami systemy przystosowujące „jednobako-
we” i „dwubakowe” następujących maszyn: Deutz 

1012, Deutz 1013, Deutz 2013, JD 6000, JD 7000, 
MB OM 956, MB OM 457, MB OM 441, MAN 
D20, MAN D28.

Wyniki wykazały, że możliwe jest wykorzysta-
nie oleju surowego jako paliwa do silników wysoko-
prężnych. Istotnym elementem są właściwości oleju 
rzepakowego, które powinny być zgodne z normą 
E DIN 51605.

Stwierdzono znaczne różnice między poszcze-
gólnymi firmami oferującymi systemy przystoso-
wujące w zakresie systemów „jednobakowych” i 
„dwubakowych”.

Sukces przystosowania silnika do zasilania 
olejem rzepakowym jest uzależniony zarówno od 
właściciela, jak również od systemu przystosowania. 
Firma przystosowująca, celem uniknięcia uszko-
dzeń silnika i zapewnienia opłacalnej eksploatacji 
przy stosowaniu oleju rzepakowego jako paliwa, 
opracowała szczegółowe zalecenia. Obejmują one 
wskazówki jak należy postępować przed przystą-
pieniem do przystosowania silnika, jak również 
podczas eksploatacji oraz zasady tankowania i skła-
dowania oleju rzepakowego. Koszt przystosowania 
silnika 6 cylindrowego wynosi około 4000,00 euro.

Rolnicy niemieccy powszechnie przystosowują 
swoje maszyny do zasilania silnika surowym olejem 
rzepakowym. 

Bioetanol
Możliwości dostarczenia przez polskie rolnic-

two surowców roślinnych do produkcji bioetanolu, 
nie powinno nastręczać większych problemów. W 

tabeli 9 przedstawiono za-
potrzebowanie na surowce 
roślinne z przeznaczeniem 
do produkcji bioetanolu, 
tylko do celów paliwowych.

Przewiduje się spadek 
zużycia benzyny z 3980 tys. 
ton w 2007 do 3800 tys. ton 
w 2010 roku. Zapotrzebo-
wanie na bioetanol winno 
wynosić 233 tys. ton w 2007 
i wzrosnąć do 366 tys. ton w 
2010 roku. Na wyproduko-
wanie tej ilości bioetanolu 
potrzeba będzie od 0,6 do 
1,1 ml ton zbóż.

Ocenia się, że dostar-
czenie wymaganej ilości 
surowców roślinnych przez 
polskie rolnictwo nie bę-
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dzie stanowiło więk-
szych problemów. W 
produkcji zbóż mogą 
być wykorzystane 
grunty odłogowane i 
ugorowane, których 
powierzchnia jest 
szacowana na oko-
ło 1 ml ha. Poprawa 
agrotechniki, wzrost 
uprawy powierzchni 
kukurydzy ziarnowej, 
wprowadzenie roślin 
modyfikowanych ge-
netycznie, stwarza 
możliwości wypro-
dukowania odpowied-
niej ilości zbóż.

Należy pamiętać, 
że w latach dobrych 
zbiorów, Polska dys-
ponuje nadwyżkami 
zbóż, których eksport 
jest często nieopłacal-
ny i wymaga subwencjonowania.

Przy wykorzystywaniu ziarna kukurydzy do 
produkcji bioetanolu, istotny jest koszt jego kon-
serwacji i przechowywania. Koszt suszenia ziarna 
podraża produkcję bioetanolu. Alternatywnym 
rozwiązaniem dla suszenia, jest zakiszanie wil-
gotnego ziarna kukurydzy, które łatwo się kisi 
po ześrutowaniu w rękawie foliowym. Ta metoda 
konserwacji ziarna kukurydzy może być stosowana 
przez gorzelnie rolnicze, natomiast przemysłowe 
zakłady wymagają ziarna suchego.

Do osiągnięcia zalecanego udziału biopaliw 
płynnych w paliwach silnikowych poziomu 5,75% 
w 2010 roku, produkcja w Polsce powinna wynosić:

RME około 648 tys. ton
bioetanolu około 366 tys. ton.
Zapewnienie wyprodukowania około 1,0 ml ton 

zbóż nie będzie nastręczało większych problemów, 
natomiast około 1,8 ml ton rzepaku może być trudne, 
zwłaszcza w krótkim okresie czasu.

Bioetanol z włókna roślinnego
Do produkcji bioetanolu należy również wyko-

rzystać te rośliny, które nie są wykorzystywane do 
produkcji żywności i paszy, a więc nie widują cen 
żywności, zaś ich produkcja nie zużywa większej 
ilości wody. Mogą to być rośliny z rejonów posusz-

nych, szuwary, trzciny i inne. Zwrócono uwagę na 
słomę i trawy, które zawierają dużo włókna oraz 
odpady powstające w przemyśle rolno-spożywczym 
np. wysłodki buraczane, młóto browarniane i inne. 
Dobrym surowcem jest makulatura.

 Zasada produkcji bioetanolu polega na tym, że 
zawarte w wymienionych produktach substancje 
celulozowo – ligninowe poddawane są działaniu 
enzymów. Celuloza ulega hydrolizie, zaś uzyskany 
hydrolizat poddawany jest fermentacji alkoholowej. 
Powstały bioetanol po destylacji, może być wyko-
rzystany jako paliwo. 

Część włókna, która nie uległa hydrolizie – 
głównie lignina, po wydzieleniu z hydrolizatu, jest 
kierowana do biogazowni i wykorzystywana do 
produkcji biogazu. Na rysunku 7 przedstawiono 
uproszczony schemat technologiczny kanadyj-
skiej formy LOGEN Corporation do produkcji 
bioetanolu i biogazu z włókna roślinnego. W 
2004 roku w Kanadzie uruchomiono wytwórnie 
bioetanolu ze słomy o zdolności produkcyjnej 
4 ml litrów rocznie. W Niemczech kanadyjska 
firma Logen wspólnie z Voskwagenem i Shellem  
w najbliższym czasie ma otworzyć zakład produ-
kujący biopaliwa z celulozy. Podobne wytwórnie 
powstały w Anglii. W Stanach Zjednoczonych 
zakłada się, wykorzystując włókno roślinne można 
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będzie pokryć 40% zapotrzebowania na paliwa do 
silników spalinowych.

W Niemczech prowadzone są badania nad wy-
korzystaniem całych roślin zbożowych do produkcji 
bioetanolu, z jednoczesnym wykorzystaniem wy-
waru do produkcji biogazu, który jest zamieniany 
na prąd elektryczny i ciepło. Media te częściowo 
są niezbędne do przeprowadzenia całego procesu 
(rys. 8).

Ziarno kukurydzy, owsa i żyta – 
substraty energii grzewczej
Do paliw stałych wykorzystywa-

nych na cele energetyczne do bezpo-
średniego spalania przeznacza się: 
słomę zbóż i innych roślin, drewno 
i jego odpady, oraz rośliny energe-
tyczne uprawiane z przeznaczeniem 
na ten cel, a także ziarno zboża. 

W rolnictwie krajów o rozwinię-
tej gospodarce pojawiły się nadwyż-
ki płodów rolnych, nastąpiło pogor-
szenie opłacalności i zmniejszenie 
dochodów rodzin gospodarujących 
na roli. Wzrosła powierzchnia odło-
gów i gruntów czasowo wyłącza-
nych z produkcji rolniczej, obszarów 
o ponadnormatywnym zanieczysz-
czeniu substancjami szkodliwymi 
dla zdrowia. Zmniejszyła się liczba 
zwierząt gospodarskich, które były 
dużym konsumentem płodów rol-
nych. Sytuacja ta zmusiła do podję-
cia działań na rzecz alternatywnego 
wykorzystania gruntów rolnych i 
podjęcia produkcji odnawialnych 

surowców energetycznych. Wykazano, że tradycyj-
ne płody rolne jakim są ziarna zbóż, można wyko-
rzystać nie tylko na cele żywnościowe i paszowe, 
lecz jako substrat do bezpośredniego spalania i 
pozyskiwania energii cieplnej.

Wykorzystanie ziarna owsa i żyta do celów 
grzewczych może być łatwiejsze do wdrożenia niż 
przekonywanie rolników do uprawy roślin energe-
tycznych. Rolnicy dysponują wiedzą i doświadcze-

Rys. 8. Schemat produkcji bioetanolu z możliwością produkcji biogazu z wywaru (ATZ, Sulzbach-Rosenberg)

Rys. 7. Schemat produkcji bioetanolu i biogazu w włókna roślinnego
(LOGEN Corporation, 2007)
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niem w uprawie zboża, zapleczem technicznym do 
uprawy i zbioru oraz zapleczem magazynowym. 
Uprawa roślin energetycznych nie jest jeszcze do-
statecznie poznana. Pojawiają się nowe problemy za-
kupu sprzętu specjalistycznego do zbioru i przetwa-
rzania, powierzchni składowania. Po szczegółowym 
przeliczeniu na wartość energetyczną produktu, 
może się okazać, że jest on bardziej korzystny dla 
ziarna zboża niż innych substratów biomasy.

Mimo, że koncepcja spalania ziarna kukury-
dzy, owsa i żyta jest stosunkowo nowa, jednak 
rolnicy wykazują duże zainteresowanie. Pewną 
przeszkodą w rozwoju tej technologii jest bariera 
mentalnościowa, wynikająca z dużego szacunku 
dla ziarna zbóż. Zboże jest chlebem, którego należy 
szanować, spalanie zboża to marnotrawienie chle-
ba. Jednak dotychczasowe działania edukacyjne, 
świadomość ekologiczne oraz sytuacja gospodarcza 
rolnika wskazują, że aspekt ekonomiczny i popra-
wa rentowności gospodarowania przeważają pod 
tym względem i rolnicy wyzbywają się tego typu 
uprzedzeń. Tradycję należy szanować, jednak wolny 
rynek ma swoje prawa, które decydują o poziomie 
życia rodziny rolnika.

W Polsce nastąpił drastyczny spadek produkcji 
ziarna owsa i żyta. Powierzchnia zasiewów w 1950 
roku wynosiła żyta 5,08 ml ha, zaś owsa 1,48 ml 
ha. W 2004 roku wartości te zmalały odpowiednio 
do 1,48 i 0,53 ml ha. Wzrosła powierzchnia uprawy 
pszenżyta, pszenicy oraz kukurydzy na ziarno.

Ziarno żyta ma ograniczone zastosowanie w 
produkcji pieczywa. Również jako pasza, ze wzglę-
du na zawartość substancji antyżywieniowych, ma 
ograniczone zastosowanie. Pewne ilości żyta są 
wykorzystywane do produkcji bioetanolu w gorzel-
niach rolniczych. Gorzelnie przemysłowe produkcję 
alkoholu opierają na ziarnie kukurydzy, bowiem 
uzysk bioetanolu jest wyższy niż z ziarna żyta. 
Ziarno owsa stanowiło podstawę żywienia koni, 
których liczebność drastycznie zmalała. W prze-
myśle spożywczym, ziarno owsa ma ograniczone 
zastosowanie. Wymienione czynniki zadecydowały 
o spadku powierzchni uprawy żyta i owsa. Nowa 
technologia zagospodarowania ziarna żyta i owsa 
stwarza nowe możliwości wykorzystania gleb sła-
bych, do produkcji ekologicznych nośników energii. 

W tabeli 10 podano wartość opałową różnych 
substratów roślinnych jako biopaliw stałych. Pod-
stawowe parametry termofizyczne biopaliw stałych 
z biomasy to ciepło spalania i wartość opałowa. 
Ciepło spalania to ilość ciepła uzyskana podczas 

spalania jednostki masy w atmosferze tlenu. War-
tość opałowa jest to ciepło spalania pomniejszone o 
ciepło parowania wody, uzyskanej z paliwa w proce-
sie spalania oraz wilgotności substratu. W praktyce 
podstawowe znaczenie ma wartość opałowa, która 
zależy głównie od wilgotności surowca i składu 
chemicznego. Dla biomasy roślinnej o zawartości 
50-60% wilgotności, wartość opalowa wynosi od 
5 do 8 MJ/kg, natomiast dla masy podsuszonej do 
wilgotności 15-20%, wartość ta wzrasta do 15-17 
MJ/kg, zaś w przeliczeniu na suchą masę do 20 
MJ/kg. Z danych tych wynika, że zmniejszenie 
wilgotności biomasy roślinnej, powoduje wzrost 
wartości opałowej. By uzyskać pożądane parametry 
spalania, należy podsuszyć biomasę do zawartości 
wody poniżej 25% ( Kościk, 2003).

Najwyższą wartością opałową cechują się nasio-
na rzepaku, co wynika z dużej zawartości oleju, zaś 
najniższą słoma. Ze zbóż ziarno owsa wykazuje naj-
wyższą wartość, która wynosi 17.1, następnie ziarno 
kukurydzy – 17,0 i najniższą ziarno żyta – 16,1 MJ/
kg. Wartość opałowa słomy i drewna oscyluje około 
15 MJ/kg.

Ze zbóż na podkreślenie zasługuje ziarno owsa, 
które ze względu na zawartość tłuszczu i łuskę do-
brze się spala, a niska cena jest czynnikiem zachę-
cającym do jego stosowania. Zbioru owsa dokonuje 
się w drugiej połowie sierpnia, a warunki pogodowe 
pozwalają na uzyskanie ziarna o wilgotności około 
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15%. Zbiór ziarna kukurydzy w październiku przy 
wilgotności około 30 %, wymaga dodatkowego do-
suszenia, co ma wpływ na koszty uzyskanej energii.

Ziarno owsa i żyta można spalać w tradycyjnych 
kotłach węglowych, wyposażonych w specjalny 
palnik i podajniki ziarna. Cena palnika około 10,0 
tys. zł, pojemnika na owies około 1500 zł i ślimak 
podający około 1300 zł. Są też specjalistyczne kotły 
o pełnej automatyce, które charakteryzują się bardzo 
wysoką sprawnością – ponad 90%. Na rynku krajo-
wym funkcjonuje wiele firm oferujące nowe kotły 
lub przystawki i palniki do tradycyjnych kotłów. 
Kotły są przeznaczone do ogrzewania gospodar-
stwa rolnego, mogą być montowane w kotłowniach 
budynków użyteczności publicznej, jak również do 
ogrzewania hal produkcyjnych.

Wykorzystanie ziarna owsa i żyta na cele ener-
getyczne wynika z jego ceny, która jest 2 -krotnie 
niższa niż pszenicy czy kukurydzy, jak również 
wysokiej wartości opałowej. Łatwe jest też do 
transportu, magazynowania i procesu dozowania 
do kotła. 

Z agrotechnicznego punktu widzenia, owies i 
żyto posiada właściwości fitosanitarne, dzięki cze-
mu jest dobrym przedplonem dla innych roślin, a 
także zbóż. Mogą być uprawiane na glebach lekkich. 
Na glebach skażonych owies pobiera znaczne ilości 
metali ciężkich, który może być przeznaczony tylko 
na cele grzewcze.

Produktem ubocznym uprawy owsa i żyta jest 
słoma, która może być wykorzystana jako źródło 
energii. Stosunek słomy do plonu ziarna owsa waha 
się od 1,01 do 1,08, zaś dla żyta od 1,24 do 1,45. 

Biomasa roślinna zbierana z pola zawiera za-
wartość wody powyżej 30%, co wymaga jej pod-
suszenia. Dotyczy to szczególnie słomy i ziarna 
kukurydzy, jak również innych roślin energetycz-
nych np. wierzby.

Często biomasa roślinna przetwarzana jest do 
postaci brykietów lub peletów. Powstają one w wy-
niku sprasowania pod wysokim ciśnieniem zrębków 
biomasy. Brykiety i pelety najczęściej nie zawierają 
substancji wiążących, ze względu na ekologiczne 
naturalne właściwości. Przed prasowaniem wyma-
gają one podsuszenia do zawartości wody około 
15%. Wartość opałowa brykietów lub peletów nie 
odbiega znacznie od wartości opałowej substratu 
nieprasowanego. Zabiegi te są wykonywane głównie 
ze względu na zmniejszenie objętości, co ma istotne 
znaczenie przy transporcie i magazynowaniu (Nie-
dziółka i Zuchniarz, 2006), jak również technologii 

spalania.
W tabeli 11 przedstawiono opłacalność ogrze-

wania budynku mieszkalnego ziarnem owsa lub 
żyta w gospodarstwie rolnym. Budynek mieszkalny 
200m2, trzy kondygnacje – piwnica, parter, piętro, 
wysokość kondygnacji 2,5 m, 6 osób zamieszkałych, 
podgrzewanie wody do celów bytowych.

Dane te wskazują, że wykorzystując ziarno owsa 
do celów grzewczych oszczędzamy rocznie kwotę 
746 zł. Przy plonie 25,5 dt /ha ziarna owsa, potrzebna 
jest powierzchnia 2,6 ha z przeznaczeniem na cele 
grzewcze. Przy ziarnie żyta koszt ogrzewania jest 
zbliżony do kosztów ogrzewania węglem kamien-
nym. Spalając węgiel kamienny uzyskuje się duże 
ilości popiołu, którego nie można wykorzystać do 
nawożenia pola.

Istotnym elementem wykorzystania ziarna owsa 
lub żyta dla celów grzewczych jest ograniczenie 
zużycia surowców kopalnych, zmniejszenie emisji 
gazów powstających przy spalaniu węgla, a także 
możliwość wykorzystania powstałego popiołu do 
nawożenia pól.

Wykorzystanie owsa do celów grzewczych jest 
powszechne w Szwecji, zaś w USA spalanie ziarna 
kukurydzy jest ekonomicznie konkurencyjne w po-
równaniu z olejem, gazem czy energią elektryczną.

W Polsce w ciągu najbliższych lat nie nastąpi 
wzrost cen zboża, natomiast nastąpi wzrost cen 
nośników energii. Technologia wykorzystania ziar-
na owsa i żyta w gospodarstwie rolnym do celów 
grzewczych, będzie coraz częściej stosowana przez 
polskich rolników. 

Wartość opałowa drewna i innych substratów 
roślinnych
Do celów grzewczych można wykorzystać inne 

substraty, które są dostępne, z tych też względów  
w tabeli 11 podano zawartość podstawowych 
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składników: węgiel (C), wodór (H), tlen (O), azot 
(N), siarka (S) i chlor (Cl). Składniki te decydują o 
wartości opałowej, jak również zanieczyszczaniu 
powietrza związkami siarki, chloru i azotu. Związki 
te w połączeniu z wodą, powodują powstawanie 
kwaśnych deszczy. 

Z danych tych wynika, że drewno zawiera 47-
50% węgla, zaś inne surowce około 45%. Zawartość 
tlenu wynosi około 45%, zaś wodoru tylko 5-7%. 
Węgiel kamienny zawiera około 73% C, zaś tylko 
11% O, dlatego przy spalaniu wymaga dużego do-
pływu  powietrza. 

Zawartość metali ciężkich w drewnie w mg/kg 
suchej masy: 

As (arsen)    < 0,8  Hg  (rtęć)      <5,0
Cd (kadm)   < 0,5 Pb (ołów)   < 10,0  
Cr (chrom)   < 8,0 Zn (cynk)    < 100    
Cu (miedź)   < 5,0
Ważnym wskaźnikiem dla biopaliw jest tempera-

tura topnienia popiołu. Popiół z niektórych biopaliw 
w temperaturze spalania topi się, zaślepia ruszt i 
musi być mechanicznie rozbijany.

Biomasa - substrat do produkcji biogazu
 Duże zainteresowanie kukurydzą na cele nie-

żywnościowe, wynika z możliwości uzyskania 
dużej ilości biomasy z jednostki powierzchni, która 
może być różnie wykorzystana w zależności od 
potrzeb. Szczególnego znaczenia nabiera skrobia 
zawarta w ziarnach kukurydzy, która jest wykorzy-
stywana w przemyśle papierniczym, tekstylnym, 
środków klejących, chemicznym, farmaceutycz-
nym, kosmetycznym, materiałów budowlanych, 
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polimerów i wielu innych 
(Schmidt, 2002). Nie bez zna-
czenia jest fakt, że opakowania 
foliowe wyprodukowane z do-
datkiem skrobi kukurydzianej, 
są szybko degradujące. Ziarno 
kukurydzy jest doskonałym 
surowcem do produkcji bio-
etanolu na cele paliwowe. 
Biomasa całych roślin stanowi 
cenny surowiec do produkcji 
biogazu, w rolniczych bioga-
zowniach. Wyprodukowany 
biogaz może stanowić źródło 
ciepła, jak również wyko-
rzystywany jest do produkcji 
energii elektrycznej.

Produkcja biomasy na 
gruntach ornych i wykorzy-
stanie jej do wytwarzania 
biogazu, wynika z możliwo-
ści pozyskiwania stabilnego 
dochodu przez rolnika, bowiem typowa produkcja 
rolnicza jest coraz mniej opłacalna.

Biogazownie rolnicze do produkcji biogazu wy-
korzystują oprócz odchodów zwierzęcych, rośliny 
o wysokim potencjale produkcyjnym biomasy. 
Zapewnia to produkcję biogazu w ciągu całego 
roku, zaś substrat cechuje się stabilnym składem, co 
zapewnia utrzymanie produkcji na określonym po-
ziomie. Stabilna produkcja zapewnia równomierny 
dopływ gotówki ze sprzedaży energii elektrycznej, z 
jednoczesnym wykorzystaniem ciepła we własnym 
gospodarstwie. Substancja 
przefermentowana wyko-
rzystywana jest jako nawóz. 
Na rysunku 9 przedstawiono 
udział surowców w produkcji 
biogazu  (Sossna 2007).

Biogazownia rolnicza jest 
odnawialnym źródłem ener-
gii, bowiem biogaz pochodzi 
z rozkładu roślin i odchodów 
zwierzęcych, czyli źródeł 
odnawialnych.

Najwięcej instalacji bioga-
zowni istnieje w Niemczech 
i Danii, zaś duże zaintere-
sowanie wykazuje Austria, 
Włochy i Holandia. W Polsce 
powstają pilotażowe instalacje 

biogazowni, bowiem nastąpiły korzystne zmiany w 
Polskim prawie dotyczącym handlu energią wytwa-
rzaną z odnawialnych źródeł.

Podstawowe informacje o biogazowniach 
rolniczych
Biogaz może powstawać samorzutnie np. na 

bagnach (gaz bagienny), składowiskach odpadów 
lub na drodze fermentacji w oczyszczalni ścieków 
albo biogazowniach rolniczych. W procesie fer-
mentacji prowadzonej przez bakterie metanogenne, 
przy spełnieniu określonych warunków, powstaje 
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biometan, który jest paliwem energetycznym, umoż-
liwiającym produkcję energii cieplnej i elektrycznej 
w skojarzeniu.

Oprócz biometanu, drugim składnikiem jest 
substancja przefermentowana, wykorzystywa-
na do nawożenia pól. Jako nawóz płynny jest 
znacznie lepiej wykorzystywany przez rośliny, 
niż gnojowica. W przefermentowanej substancji 
zniszczeniu ulegają nasiona chwastów, a więc 
zmniejsza się zużycie środków ochrony roślin. 
Następuje również eliminacja czynników choro-
botwórczych zawartych w odchodach zwierzę-
cych, jak również redukcja odorów. Zmniejsza 
się ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych  
i powierzchniowych.

Zasadniczymi elementami, z których składa 
się biogazownia rolnicza są: układ wprowadzenia 
substratu, komora fermentacyjna, zbiornik magazy-
nowy substancji przefermentowanej, zbiornik gazu 
oraz agregat kogeneracyjny. Działanie agregatu 
kogeneracyjnego sprowadza się do spalania biogazu 
i wytwarzanie jednocześnie energii elektrycznej i 
ciepła. Agregat jest urządzeniem generującym zyski 
z całej biogazowni (rysunek 10). 

W procesie fermentacji metanowej w warunkach 
beztlenowych w specjalnych fermentatorach, z sub-
stancji organicznej powstaje biogaz. Intensywność 
procesu metanogenezy zależy od temperatury – bak-
terie mezofilne 30-35oC, minimum 25oC zaś maksiu-
mu 45oC. Bakterie termofilne 50-60oC. Kwasowość 
środowiska pH 6,0-8,0, optymalne lekko zasadowe. 
Warunki beztlenowe, brak światła.

Ważne jest sterowanie procesem fermentacji me-
tanowej, przez dodawanie specjalnych bioprepara-
tów, które przyspieszają i zwiększają produkcję bio-
gazu, poprawiają jakość osadu pofermentacyjnego.

Z surowców o dużej zawartości białka, w proce-
sie fermentacji powstaje amoniak, który ogranicza 
działalność bakterii metanowych. Również tłuszcz 
wpływa niekorzystnie na proces fermentacji (Gru-
ber 2003). Mniej przydatne są surowce o dużej 
zawartości siarki, bowiem powstający siarkowodór 
jest niepożądanym składnikiem biogazu.

Ilość i częstotliwość doprowadzania do komory 
fermentacyjnej, właściwy stosunek C:N w sub-
stracie, częstotliwość mieszania, decydują o efek-
tywności produkcji biogazu. Prawidłowa kinetyka 
fermentacji metanowej przebiega przy obciążeniu 
komory 5 kg suchej masy organicznej /m3/dobę 
(Kowalczyk-Juśko i wsp. 2005).
Produkowany biogaz jest to mieszanina gazów: 

50-70% metan; 32-37% dwutlenek węgla; 0,2-0,9% 
azotu i 0,1-5,5% siarkowodoru. Biogaz by mógł być 
wykorzystany jako źródło energii, musi zawierać 
minimum 45% metanu.

Wartość opałowa biogazu wynosi 17-25 MJ/m3 co 
równoważy 0,6 litra oleju opałowego. Przy zamianie 
biogazu w blokowej elektrowni cieplnej, przy współ-
czynniku sprawności 36% uzyskuje się 4-8 kWh/m3.

Surowce do produkcji biogazu w biogazowni 
rolniczej
Produkcja biogazu na bazie gnojowicy bydlęcej 

czy świńskiej, jest mało efektywna, bowiem są one 
ubogie w związki, które w procesie fermentacji 
ulegają przemianie na biogaz. Gnojowica zawiera 
około 8% suchej masy. Dodawanie biomasy za-
wierającej dużo węglowodanów, zwiększa produk-
tywność gazu w biogazowni. Wykorzystywane są 
te same surowce roślinne, które przeznaczane są 
na cele paszowe. Mogą to być mieszanki zbożowe, 
zbożowo-strączkowe, kukurydza, porost łąkowy, 
trawy z uprawy polowej, słonecznik, topinambur, 
ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, trawa 
sudańska, liście buraków, okopowe, ziarna zboża, 
liście z drzew zbierane w okresie jesiennym i inne. 
Mało przydatna jest zielonka z rzepaku, ponieważ w 
procesie fermentacji powstaje dużo siarkowodoru – 
10 krotnie więcej niż z kukurydzy (Weiland, 2006). 
Zasadniczym kryterium doboru jest plon suchej 
masy z jednostki powierzchni, który powinien wy-
nosić minimum 80 dt/ha (Lehmann, 2006). Oprócz 
plonu suchej masy, należy zwracać uwagę na koszty 
zbioru, transportu i konserwacji. Zawieja (2006) 
podaje wydajność biogazu z niektórych surowców 
roślinnych następująco:
Surowiec roślinny     m3/ha
kiszonka z liści buraków cukrowych   3700
ziemniaki – bulwy                           4000
ziarno pszenicy                         5100
CCM                                 6300
buraki pastewne                                7000
trawa łąkowa                                  7800
buraki pastewne  
o podwyższonej suchej masie     9000
kukurydza -  kiszonka z całych roślin  9200

Wartość energetyczną różnych surowców roślin-
nych według badań duńskich (Braun, 2005) podano 
w tabeli 13.

Z 1 tony gnojowicy bydlęcej można wyproduko-
wać około 25 m3, zaś z 1 tony gnojowicy świńskiej 
około 36 m3 biogazu.
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Dobrym substratem do produkcji 
biogazu jest faza glicerynowa, która 
powstaje przy produkcji biodiesla z ole-
ju rzepakowego, jako produkt uboczny. 
Po zmieszaniu z gnojowicą i kiszonką 
z kukurydzy stanowi dobry wsad do 
komory fermentacyjnej.

Dodatkowym źródłem substratu 
mogą być odpady z przemysłu rolno 
spożywczego. Niektóre firmy wytwa-
rzające odpady, płacą za jego utyli-
zację, dlatego można wynegocjować 
dostawy do biogazowni, nawet za 
dodatkową opłatą.

Kiszonka z kukurydzy zapewnia stabilną 
produkcję biogazu
Biogazownia rolnicza winna pracować cały 

rok. Wymaga to zapewnienia odpowiedniej ilości 
biomasy, która musi być zmagazynowana w okresie 
wegetacji. Według badań przeprowadzonych w rejo-
nie Mecklenburg-Vorpommern, w okresie wegetacji 
należy zmagazynować biomasę w postaci kiszonki, 
którą sukcesywnie, w ciągu całego roku, wykorzy-
stuje się do produkcji biogazu. Wyprodukowana 
kiszonka winna spełniać te same parametry, które 
stawiamy kiszonce sporządzonej z przeznaczeniem 
dla żywienia wysokowydajnych krów. Zielonki nale-
ży zbierać w dojrzałości kiszonkowej, przestrzegając 
podstawowych zasad kiszenia, które wymagane są 
przy poszczególnych surowcach. 

Szczególnie przydatna jest kiszonka z kuku-
rydzy, która jest dobrą paszą 
dla bydła, jak również dobrym 
substratem do produkcji biogazu. 
Stanowi ona stabilny substrat, co 
zapewnia wytwarzanie gazu na 
stałym poziomie. Jest to ważne 
przy sporządzaniu wsadu do 
komory fermentacyjnej, składa-
jącego się z gnojowicy i kiszonki.

W tabeli 15 przedstawiono 
wyniki badań nad wykorzysta-
niem roślinnych produktów od-
padowych – korzonki buraków, 
kapusty białej głowiastej oraz zielonki z kukurydzy.

Z danych tych wynika, że z 1 kg suchej masy 
organicznej uzyskuje się od 622,6 do 706,1 litra bio-
gazu, zaś z 1 tony świeżej masy najwięcej biogazu 
uzyskuje się z  kukurydzy. Zawartość metanu w 
biogazie jest uzależniona od zawartości łatwo fer-

mentujących węglowodanów. Duża zawartość cukru 
w substracie, wpływa na niższą zawartość metanu 
w biogazie. Z jednej tony świeżej masy substratu, z 
ilości wyprodukowanego biogazu, przy spalaniu w 
blokowej elektrowni cieplnej, przy współczynniku 
sprawności 36%, z kukurydzy uzyskano 412,9 kWh 
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prądu elektrycznego, zaś z korzonków buraczanych 
173,0 i tylko 146,7 z odpadów kapusty. W Niem-
czech w 2003 roku producenci energii elektrycznej 
z biogazu otrzymywali 0.1 euro/ kWh, co pozwala 
uzyskać 41,3 euro/t świeżej masy kukurydzy (Gru-
ber, 2003). 

W 2007 r. cena energii elektrycznej za 1kWh cena 
podstawowa wynosiła 9 centów + 6 centów dodatko-
wo dopłaty za wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii i 1 cent bonifikaty w sumie producent energii 
elektrycznej z biogazu otrzymuje 0,16 euro za 1kWh. 

Z 1 tony kiszonki z kukurydzy o zawartości suchej 
masy 30-40%, można wyprodukować 170-220 m3 
biogazu, o zawartości 50-55% metanu. Przy plonie 
zielonki 45 ton/ha, uzyskuje się od 7650 do 9900 m3 
biogazu. Pozwoli to na wyprodukowanie od 15300 
do 19800 kWh prądu elektrycznego, przy cenie 0,16 
euro/kWh, uzyskuje się 2448-3168 euro /ha.

 Z jednego metra objętości (m3) kiszonki z kuku-
rydzy, przy wysoko sprawnej biogazowni uzyskuje 
się 13 kWh prądu elektrycznego w ciągu godziny, 
co daje 312 kWh w ciągu doby. Przy cenie 0,16 

euro/kWh, uzyskuje się 49,92 
euro dziennie. Gospodarstwo 
produkujące 60 m3 kiszonki 
z całych roślin kukurydzy z 
1 ha, uzyskuje kwotę 2995 
euro. Przy zbiorze 80-100 m3 
kiszonki z hektara, można 
uzyskać przychód od 3993 do 
4992 euro z 1ha.    

W tabeli 17 przedstawiono 
wyniki badań nad wykorzy-
staniem kiszonki z całych 
roślin kukurydzy, CCM i 
ziarna pszenicy do produkcji 
biogazu oraz wytwarzaniem 
prądu elektrycznego.

W 2006 roku przy cenie 
sprzedaży energii elektrycz-
nej produkowanej z biogazu 
w wysokości 17 centów (0,17 
euro/kWh), wartość uzyskana 
za sprzedaż jest najwyższa 
z kiszonki z kukurydzy na-
tomiast najniższa z ziarna 
pszenicy.

 W tabeli 18 przedstawiono 
szczegółowo koszty pozyski-
wania biomasy do biogazow-
ni, jak również uwzględniono 
koszty zagospodarowania 
odpadu pofermentacyjnego.  
W opracowaniu tym analizo-
wano opłacalność zastosowa-
nia kiszonki z kukurydzy w 
porównaniu do CCM i ziarna 
pszenicy. W opracowaniu 
wykorzystano dane KTBL 
(Kuratorium fur Technik und 
Bauwesen in der Landwirt-
schaft).



292(31) 07 KUKURYDZA

Z danych tych wynika, że najwyższą nominalną 
wartość energii elektrycznej z jednostki powierzchni 
uzyskuje się z uprawy kukurydzy z przeznaczeniem 
na kiszonkę z całych roślin, zaś najniższą z pszenicy. 
Najwyższy koszt wytwarzania energii elektrycznej 
jest przy CCM, z powodu wysokich kosztów przy-
gotowania. 

Najwyższe koszty rozprowadzania na pole odpa-
du pofermentacyjnego powstaje przy kiszonce z ku-
kurydzy. Niska zawartość suchej masy w kiszonce 
w porównaniu do CCM i ziarna, powoduje powsta-

wanie większej ilości odpadu, 
niż przy substratach o wyższej 
zawartości tego składnika. Od-
pad ten należy rozprowadzić na 
powierzchni użytków rolnych. 
Koszty wywozu będą uzależnio-
ne od odległości biogazowni do 
pola. Również koszty transportu 
biomasy z pola do biogazowni są 
zmienne i zależne od odległości. 
Koszty transportu mają zasad-
niczy wpływ na opłacalność, 
zwłaszcza przy kukurydzy i 
mogą pogorszyć jej efektyw-
ność w porównaniu do ziarna 
pszenicy. Zależność ta została 
przedstawiona w tabeli 19.

Transport zielonki z całych 
roślin kukurydzy na kiszonkę, 
przy wzroście odległości z 5 km 
do 10 km rosną z 229,50 euro 

do 308,00 euro, a więc 78,50 euro drożej. Dalszy 
wzrost odległości z 10 do 20 km, koszty wyższe o 
190,0 euro. W przypadku pszenicy wzrost kosztów 
jest znacznie mniejszy. I tak wzrost odległości z 10 
do 20 km, powoduje tylko podwyższenie kosztów 
transportu tylko o 33,70 euro. Dane te wskazują, 
że wyższa koncentracja energii i mniejsza masa 
jest mniej kosztowna przy transporcie. Wożenie 
pszenicy jest mniej kosztowne, niż wożenie zielonki 
kukurydzy. 

Brak jest danych, jakie odmiany kukurydzy na-
leży uprawiać na cele energetyczne. Wolters (2006) 
uważa, że odmiany o liczbie FAO 400 i więcej mogą 
być przydatne, jednak duże znaczenie ma poziom 
suchej masy około 30% i plon świeżej masy 1000 
dt/ha. Lehmann (2006) podaje, że należy uprawiać 
odmiany, które osiągają poziom suchej masy około 
32%, zaś plon suchej masy na poziomie 80-120 dt/ha.

Gnojowica + kiszonka z kukurydzy dobry 
substrat do produkcji biogazu
Dobre efekty w produkcji biogazu uzyskuje się 

z mieszaniny składającej się z gnojowicy i kiszon-
ki z całych roślin kukurydzy (Gruber, 2003). Z 
mieszaniny składającej się z 2,07 tony kiszonki z 
kukurydzy i 5,2 m3 gnojowicy, uzyskuje się 548 m3 
biogazu o zawartości 54 % metanu. Według Mayr 
(2000) optymalny stosunek gnojowicy do kiszonki 
z kukurydzy 2 do 1, czyli na 2 m3 gnojowicy 1 tona 
kiszonki. W miejsce gnojowicy można stosować 
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wywar gorzelany. Dobre efekty uzyskuje się stosu-
jąc 1 m3 gnojowicy + 1 m3 wywaru gorzelanego + 
1 tona kiszonki z kukurydzy. Można wykorzystać 
fazę glicerynową powstającą przy produkcji bio-
paliwa z oleju rzepakowego. Dobrym substratem 
do produkcji biogazu jest serwatka (Sossna, 2007)

Przy planowaniu instalacji wytwarza-
nia biogazu, konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniej ilości substratu. Może nim 
być gnojowica i biomasa pozyskiwana z 
wysoko wydajnych roślin pastewnych. 
Obliczenia wykazały, że inwestycja ta jest 
celowa dla gospodarstw o powierzchni 
minimum 150 ha. Mniejsze gospodarstwa 
mogą wspólnie podjąć decyzję i kolektyw-
nie użytkować biogazownię.

Biogazownie kontra bydło
W Niemczech po euforii w budowie 

biogazowni rolniczych, w 2007 roku na-
stąpiło spowolnienie w budowie nowych 
biogazowi. W 2006 roku niekorzystne 
warunki pogodowe, spowodowały spadek 

produkcji pasz objętościowych, głównie kukurydzy. 
Wielu rolników osiągnęło niezadawalające efekty z 
produkcji biogazu, z powodu braku substratu. Ponie-
waż do produkcji biogazu i żywienia bydła zużywa 
się te same surowce, spowodowało to, że wystąpiła 
ostra rywalizacja między biogazownią a bydłem. 
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Przy dobrym urodzaju kukurydzy i innych 
roślin pastewnych, skarmianie pasz przyczynia się 
do powstawania gnojowicy, która w połączeniu z 
kiszonką jest dobrym substratem do produkcji bio-
gazu i pozwala rolnikowi uzyskać stabilny dochód. 
Przy sprzedaży prądu elektrycznego wytworzonego 
z biogazu na bazie gnojowicy, można uzyskać o 
0,02 euro wyższą cenę. Jest to profit za prawidłową 
gospodarkę gnojowicą.

Wartość nawozowa przefermentowanego 
substratu
Przefermentowana substancja wykazuje lepsze 

właściwości nawozowe niż gnojowica świńska 
czy bydlęca. W tabeli 21 przedstawiono zawartość 
składników w przefermentowanej substancji w za-
leżności od udziału poszczególnych komponentów 
w substracie.

Przefermentowaną pozostałość można zagęścić 
przez wirowanie lub separowanie do zawartości 
około 30 % suchej masy, uzyskując skondenso-
wany nawóz organiczny lub kompostować. Woda 
uzyskana w procesie zagęszczania, może być wy-
korzystana w procesie przygotowania substratu do 
fermentowania. 

Biopaliwa pierwszej, drugiej i trzeciej gen-
eracji
Produkcja biopaliw w wielu krajach jest po-

wszechna i nie ma dyskusji czy jest ona celowa i 
opłacalna. Wzrost ceny konwencjonalnych nośni-
ków energii i ochrona środowiska, zadecydowały 
o konieczności produkcji energii z odnawialnych 
źródeł, w tym też z biomasy. Ponieważ produkcja 
estrów metylowych olejów roślinnych, bioetanolu 
ze skrobi lub cukru oraz biogazu, ograniczają pro-
dukcję żywności i windują jej cenę, podjęto dzia-
łania zmierzające do produkcji biopaliw z różnych 
substancji odpadowych, które określa się paliwami 
trzeciej generacji.

Paliwem pierwszej generacji jest biomasa spalana 
bezpośrednio w kotłach, celem uzyskania energii 
cieplnej do ogrzewania lub wytwarzania pary 
wodnej w maszynie parowej do produkcji energii 
mechanicznej lub prądu elektrycznego.

Do biopaliw drugiej generacji zalicza się estry 
metylowe kwasów tłuszczowych (biodiesel), olej 
rzepakowy lub innych roślin, bioetanol uzyskiwany 
ze skrobi lub cukru oraz biogaz. Przy produkcji 
biogazu należy wykorzystać CO2, zamieniając go 
na „suchy lód”. 

Paliwa trzeciej generacji to przykładowo BtL 
– Biomass-to Lquid, CtL – Coal –to Liquid, GtL 
– Gas-to-Liquid, bioetanol z biomasy ligninowo-
-celulozowej (włókno roślinne) oraz biowodór.

Technologia produkcji biopaliw drugiej generacji 
wymaga dalszego udoskonalenia, ze zwróceniem 
uwagi na koszty, bilans energetyczny i bilans eko-
logiczny – głównie emisja CO2. 

Przyszłość mają algi żyjące w ciepłych wodach 
Oceanu Spokojnego. Firma Aquaflow Bionomic w 
Melbern podjęła produkcję oleju z alg, który jest 
wykorzystywany do produkcji biodiesla. 

W Polsce technologia produkcji energii z od-
nawialnych źródeł jest na poziomie XIX lub XX 
wieku. Stosowane technologie to spalanie słomy 
i drewna, ewentualnie produkcja brykietów lub 
peletów, co ułatwia proces podawania paliwa do 
pieca. Produkcja estrów metylowych z oleju rzepa-
kowego jest ciągle przedmiotem dyskusji, czy taka 
produkcja jest opłacalna. Analogiczna sytuacja jest 
ze stosowaniem bioetanolu jako dodatku do benzyn.

Biopaliwa w Polsce budzą wiele emocji. Najczę-
ściej kojarzą się nam z różnymi przepychankami 
między zwolennikami i przeciwnikami, jak również 
niekończącej się dyskusji w Sejmie. Użytkownicy 
pojazdów obawiają się o stan silników w swoich au-
tach, rolnicy narzekają, że nie mają zbytu na ziarno 
zboża i nasiona rzepaku, co powoduje że produkcja 
rolna jest nie opłacalna. Firmy petrochemiczne nie 
są zainteresowane dodawaniem biokomponentów 
do produktów naftowych ponieważ zaangażowały 
się finansowo w eksploatację złóż ropy naftowej. 
Zwolennicy i przeciwnicy zawzięcie dyskutują, a 
między nimi jesteśmy my, zagubieni w natłoku ar-
gumentów i polemik, sterowanych przez ugrupowa-
nia. Politycy, którzy ponoszą odpowiedzialność za 
gospodarkę Kraju, nie potrafią znaleźć sensownego 
rozwiązania, które sprzyjało by produkcji biopaliw 
„drugiej generacji” i ponieść nakłady na badania 
nad paliwami „trzeciej generacji”. 

Biopaliwa czy żywność?
Produkując energię z biomasy, należy pamiętać, 

że dla ludzkości „głód pożywienia” jest gorszym 
zjawiskiem niż „głód energii”. Umiejętne stero-
wanie produkcją rolniczą, powinno być głównym 
zadaniem polityki państwa.

Według prognoz opracowanych w USA wynika, 
że produkowana ilość zbóż i nasion oleistych nie 
pokryje popytu na żywność i rosnące potrzeby 
energetyczne. Przeznaczenie całej obecnej ilości 
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kukurydzy i soi w USA do produkcji biopaliw, 
pokryłoby zaledwie 12% popytu na benzynę i 6% 
na olej napędowy – a co z żywnością? Nawet przy 
podwojeniu lub potrojeniu przez Brazylię, USA, Ar-
gentynę i Ukrainę produkcji zbóż i roślin oleistych, 
wystąpi niedobór na powyższe cele. Pokrycie świa-
towego zapotrzebowania na paliwo, wymagałoby 
przeznaczenia 9% terenów rolnych Ziemi. Istnieje 
obawa, że brazylijscy rolnicy wietrząc łatwy zysk z 
uprawy trzciny cukrowej na cele energetyczne, wy-
tną kolejne hektary kurczącej się w zastraszającym 
tempie Puszczy Amazońskiej.

Kraje UE obecnie zużywają około 0,36 mln ton 
bioetanolu. Jeżeli udział jego wzrośnie do 5,75% w 
2010 roku, zapotrzebowanie będzie wynosiło 9,2 
mln ton. Do wyprodukowania tej ilości bioetanolu 
ocenia się, potrzeba zużycia 20% obecnie produko-
wanej pszenicy w UE. Komisja UE dyskutuje nad 
10% udziałem bioetanolu w benzynie, zapotrzebo-
wanie na pszenicę ulegnie podwojeniu.

Dr Pearse Lyons, Firma Alltech podaje, że przy 
obecnym i przyszłym wzroście produkcji bioetanolu, 
ilość kukurydzy dostępnej dla przemysłu spożyw-
czego i paszowego będzie malała w szybkim tempie.  
W przeciągu ostatnich czterdziestu lat, produkcja 
kukurydzy zużywanej na paszę dla zwierząt zmala-
ła z 80% do 50%, zaś produkcja bioetanolu wzrosła 
w ciągu ostatnich 2 lat o 250%. Dalszy 100% wzrost 
produkcji etanolu jest przewidziany w ciągu następ-
nych dwóch-trzech lat. Wynika z tego, że produkcja 
bioetanolu może spowodować brak żywności.

Huraoptymizm związany z upowszechnieniem 
biopaliw, może doprowadzić do przestawienia 
produkcji rolniczej na potrzeby branży paliwowej, 
co spowoduje wzrost cen żywności. Najbliższe lata 
pokażą gdzie leży prawda.

Czy „bio” = „eko”
Spalanie paliw to nie tylko źródło energii, lecz 

również przyczynia się do zanieczyszczenia at-
mosfery takimi związkami jak: tlenek azotu (NO), 
siarki (SO2), węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), 
cząstki stałe i nne. Dwutlenek węgla emitowany 
w nadmiarze jest „gazem cieplarnianym”. Dlatego 
należy dążyć do racjonalnego wykorzystania do-
stępnych paliw.

Przy spalaniu przez silnik oleju napędowego 
(NO) lub estrów metylowych (RME), można wyli-
czyć ilość wydalanych gazów z rury wydechowej 
oraz ich skład jakościowy. Do ilości gazów wydzie-
lanych przy spalaniu RME w silniku, należy dodać 

te gazy emitowane do atmosfery, które powstają 
przy produkcji biopaliwa. Należy uwzględnić emisję 
gazów, zwłaszcza CO2 związaną z produkcją nawo-
zów, środków ochrony roślin, środków do procesu 
metanolizy (metanol, katalizatory i inne), uprawą, 
zbiorem i przetwarzaniem nasion rzepaku. Do 
wszystkich wymienionych produktów, zużywa się 
energię pochodzącą z kopalin (węgiel, gaz ziemny, 
ropa naftowa). 

Brak jest kompleksowych wyliczeń, które wska-
zywałyby na różnice w emitowaniu szkodliwych ga-
zów, pomiędzy paliwami kopalnymi a biopaliwami.  
Z badań przeprowadzonych na Cornell University 
wynika, że w końcowym rozrachunku bioetanol 
produkowany z kukurydzy, produkuje więcej gazów 
cieplarnianych niż przy spalaniu benzyny. Dziś nie 
wiemy czy produkcja biopaliw osłabi  czy wzmocni 
efekt cieplarniany. Można z tego wnioskować, że 
„bio” nie zawsze równa się „eko”.

Nowe płatności do roślin uprawianych na cele 
energetyczne
Od 2007 roku rolnicy uprawiający rośliny na 

cele energetyczne mogą otrzymać dopłaty do po-
wierzchni zajętej pod te uprawy, pod warunkiem 
spełnienia określonych warunków programu. Taka 
możliwość powstała wskutek zmiany przepisów 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1783/2003 z dnia 
29 września 2003 roku. Rozporządzenie Rady nr 
2012/2006, które zmieniło te przepisy, zostało opu-
blikowane 29 grudnia 2006 roku.

Rolnikom, którzy prowadzą uprawę roślin 
energetycznych, przysługuje płatność w wysoko-
ści 45 euro/ha. Oznacza to, że od 2007 roku rolnik 
uprawiający rośliny przeznaczone na produkty 
energetyczne może otrzymać następujące płatności 
zależnie od rodzaju roślin:
– jednolita płatność obszarowa do gruntów rolnych 

oraz stawkę 45 euro/ha np. wierzby, topoli, mi-
skanta, ziemniaków, buraków cukrowych,

– jednolitą płatność obszarową, krajową płatność 
uzupełniającą oraz 45 euro/ha np. zboża, rzepak,

– płatność z tytułu roślin energetycznych w wy-
sokości 45 euro, jeżeli uprawa jest prowadzona 
na gruntach niekwalifikujących się do płatności 
bezpośrednich, które nie spełniają warunku 
dobrej kultury rolnej zgodnie z wymaganiami 
środowiska.
Zgodnie z przepisami, pomoc przysługuje rolni-

kowi, który uprawia rośliny energetyczne i dostarcza 
je na podstawie zawartej umowy do przetworzenia 
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na produkty energetyczne. Umowy dostarczania 
mogą być zawierane z zatwierdzonymi podmiota-
mi, które dokonują jedynie skupu tych surowców 
lub podmiotami, które dokonują pierwszego prze-
tworzenia surowców na produkty energetyczne. 
Rolnicy dostarczają podpisane umowy do ARiMR 
w terminie do 15 maja następnego roku.

Pomocą są objęte wszystkie rośliny określone  
w umowie i przetworzone na jeden z produktów 
energetycznych. W myśl przepisów wspólnotowych 
produktami energetycznymi są biopaliwa i biokom-
ponenty oraz energia elektryczna i termalna uzyski-
wana z biomasy. W ramach tego systemu pomocy, 
produkty energetyczne mogą być wytwarzane 
maksymalnie przez trzecią jednostkę przetwórczą.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji nr 
1973/2004 podmioty skupujące lub pierwsze jednost-
ki przetwórcze, które uczestniczą w systemie pomocy, 
są zobowiązane wpłacić zabezpieczenie (60 euro/ha). 
W styczniu 2007 roku, Komitet Zarządzający KE ds. 
płatności bezpośrednich, przyjął zmiany do rozporzą-
dzenia nr 1973/2004, zgodnie z którym państwo człon-
kowskie może zamiast systemu zabezpieczeń, wdro-
żyć system zatwierdzenia podmiotów skupujących  
i pierwszych jednostek przetwórczych. Funkcje tę 
pełni ARR.

Rolnicy, którzy wykorzystują rośliny energetycz-
ne do celów energetycznych w gospodarstwie, nie 
muszą wpłacać zabezpieczenia, ani nie podlegają 
systemowi zatwierdzenia.

Pomoc finansowa może zostać przyznana rolni-
kowi, który dostarczy do podmiotu skupującego albo 
do pierwszej jednostki przetwórczej lub przetworzy 
w gospodarstwie na produkty energetyczne, rośliny 
energetyczne w ilości równej co najmniej ustalonym 
plonom reprezentatywnym, które państwo człon-
kowskie określa dla poszczególnych roślin.

W 2008 roku wchodzą nowe przepisy unijne, 
które upraszczają procedury stosowane w zakresie 
płatności do roślin energetycznych.

Wśród ważniejszych zmian dla rolników należy 
wymienić zniesienie procedury ważenia surowców 
przetwarzanych w gospodarstwach rolnych.

Biopaliwa na własny użytek
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 25 sierp-

nia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych, rolnicy mogą wytwarzać biopaliwa na 
własny użytek, po uzyskaniu wpisu do rejestru 
rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe. Na 1 
ha użytków rolnych rolnik może wyprodukować 

100 litrów biopaliw ciekłych – estrów metylowych 
lub oleju surowego.

W tym celu rolnik jest zobowiązany dyspono-
wać odpowiednimi urządzeniami technicznymi i 
budowlanymi, spełniającymi wymagania określone 
w szczegółowych przepisach.

O ochronie przeciwpożarowej i ochronie środo-
wiska, umożliwiającymi prawidłowe wytwarzanie 
biopaliw ciekłych. Rolnik zobowiązany jest rów-
nież posiadać zezwolenie na prowadzenie składu 
podatkowego. 
Wniosek o wpis do rejestru zawiera miedzy innymi:
– dane osobowe 
– miejsce i rodzaj wytwarzanego biopaliwa ciekłego 

na własny użytek 
– rodzaj i wydajność instalacji do wytwarzania 

biopaliw
– maksymalną dopuszczalną ilość biopaliw ciekłych, 

do wytworzenia których rolnik jest uprawniony  
w danym roku kalendarzowym.

Wymagane jest też złożenie szeregu oświad-
czeń:
– wytwarzanie na własny użytek w składzie po-

datkowym 
– nieodsprzedawanie i niezbywanie w innej formie
– przestrzegania wymagań jakościowych
– nieprzekraczanie dopuszczalnego limitu 
– składanie rocznych sprawozdań.

Ustawa przewiduje też kary pieniężne:
– wytwarzanie biopaliw ciekłych bez wpisania do 

rejestru (1 tys. zł)
– sprzedawanie lub zbywanie w innej formie (od 10 

do 30 tys. zł w zależności od wydajności instalacji)
– wytwarzanie biopaliwa ciekłego w ilości prze-

kraczającej roczny limit (od 5 do 15 tys. zł w 
zależności od wydajności instalacji

– utrudnianie kontroli organowi rejestrowemu oraz 
nie złożenie rocznego sprawozdania lub podania 
w sprawozdaniu nieprawidłowych danych (1 tys. 
zł).

Należy zagospodarować fazę glicerynową, 
której ilość stanowi 20% przetworzonego oleju. Po-
dejmując produkcję estrów, należy przeprowadzić 
analizę ekonomiczną celowości ich wytwarzania. 
Proponowane urządzenia do wytwarzania estrów 
z oleju rzepakowego, o pojemności reaktora 400 
litrów lub większej, nie zapewnią stałych para-
metrów przebiegu metanolizy, co ma zasadniczy 
wpływ na jakości produktu finalnego. Również 
jakość oleju użytego do estryfikacji, decyduje o 
jakości produktu finalnego. 
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Oszczędzanie energii
Zahamowanie dalszej degradacji środowiska jest 

możliwe nie tylko przez zastąpienie energii węgla, 
ropy i gazu odnawialnymi jej nośnikami, lecz lep-
sze efekty uzyskuje się przez oszczędzanie energii. 
Zmniejszenie zużycia energii nie musi odbywać się 
kosztem obniżenia poziomu życia, a mianowicie:
– pogorszenia warunków pracy
– rezygnacji z ciepłych mieszkań
– dobrego oświetlenia
– rezygnacji z urządzeń w gospodarstwie domowym 

i gospodarstwie rolnym
– zaprzestanie korzystania ze  środków transportu
– ograniczanie dostępu do różnych form wypoczyn-

ku i wielu innych osiągnięć technicznych.

Energię należy oszczędzać:
– usprawniając istniejący system energetyczny w 

procesie wytwarzania i jej transportu
– wprowadzając nowe energooszczędne technologie 

w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, transpor-
cie i gospodarstwie domowym

– promowanie oszczędzania energii wprowadzając 
zachęcających bodźców ekonomicznych np. od-
pisów podatkowych, tanich kredytów na wpro-
wadzenie systemów oszczędzania energii i inne

– edukację społeczeństwa w kierunku oszczędzania 
energii. 

Podsumowanie
W krótkim opracowaniu starano się wyjaśnić 

jakie znaczenie mają biopaliwa produkowane z 
surowców rolnych. Głównym celem rolnictwa 
jest produkcja żywności, zaś produkcja biopaliw 
dodatkowym źródłem dochodu rolnika. Przez od-
powiednią politykę finansową państwa, rolnictwo 
powinno produkować żywność i energię. Oba kie-
runki produkcji są ważne, zaś zrównoważona pro-
dukcja jest podstawą jakości życia społeczeństwa. 
Żywność i energię należy szanować, zaś grzechem 
jest marnotrawstwo. 

prof. dr hab. Witold  Podkówka
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W energetyce jądrowej są trzy typy reakcji:
– rozszczepiania pierwiastków ciężkich takich 

jak uran, pluton
– syntezy termonuklearnej pierwiastków lekkich: 

wodór, deuter, tryt
– anihilacji antymaterii.

Wszystkie te procesy wykorzystują prze-
mianę masy w energię w oparciu o znany wzór 
Einsteina E = mc2 

Cechą charakterystyczną jest możliwość uzy-
skania ogromnych ilości energii z niewielkich 
ilości masy. I tak w procesie rozszczepiania 
1 g uranu lub innych pierwiastków rozszcze-
pialnych, wyzwala się energia równa spalaniu 
2,5 tony węgla w elektrowni konwencjonalnej. 
Podczas syntezy termonuklearnej z masy 1 g 
uzyskuje się czterokrotnie większą ilość energii 
niż w przypadku rozczepiania. Na uwagę zasłu-
guje wydajny proces anihilacji materii, gdzie z 1 
g materii wyzwala się energia 25 x 106 kWh, co 
odpowiada spaleniu 3 tys. ton węgla.

W Polsce ilość energii elektrycznej pozyski-
wana z energii jądrowej równa się 0%, natomiast 
we Francji 90%, Litwie 80%, USA 20%. 

Brak w Polsce elektrowni jądrowej nie 
oznacza, ze nie dotyczy nas problem niebezpie-
czeństwa związanego z ich eksploatacją, gdyż 
w pobliżu istnieje wiele takich elektrowni. Na 
rysunku przedstawiono rozmieszczenie rozsz-
czepialnych elektrowni jądrowych położonych 
najbliżej Polski (Godlewski i Szydłowska, 2007).

Energia  z kosmosu 
Przestrzeń kosmiczna może być wykorzysta-

na do produkcji energii, poprzez użycie dużych 
modułów fotowoltaicznych i przesłanie uzyska-
nej energii z kosmosu na Ziemię. Fotowoltaika 
jest to przetwarzanie energii promieniowania 
słonecznego na energię elektryczną. Niemal 
wszystkie pojazdy kosmiczne – sondy, satelity 
komunikacyjne, badawcze czy wojskowe są 
zasilane ogniwami solarnymi.

Istnieje możliwość wykorzystania promie-
niowania mirofalowego, w wyniku przekazu 
energii niesionej przez wiązkę mikrofal. Ten ro-
dzaj przesyłania energii na odległość występuje 
w kuchence mikrofalowej podczas gotowania. 
Należy pamiętać, że przekazywanie energii za 
pomocą mikrofal natrafia na pewne trudności. 
Wynika to z faktu, że znajdujące się na drodze 
wiązki fal człowiek lub inny obiekt, będzie pod-
dany analogicznemu procesowi, jaki ma miejsce 
w kuchence mikrofalowej. Jednak są materiały 
nowej generacji o szczególnej wytrzymałości, 
które można wykorzystać do przesyłania energii 
elektrycznej z kosmosu na Ziemię. 

prof. dr hab. Witold  Podkówka

Prognozy wskazują, że w XXI wieku do wytwarzania energii na masową skalę, wykorzysta-
na zostanie energia jądrowa i energia z kosmosu. Zasoby paliwa jądrowego wystarczą na wiele 
tysięcy lat, pod warunkiem właściwego sposobu wykorzystania. Przestrzeń kosmiczna poza 
źródłami jądrowymi stanowi nowoczesne źródło energii odnawialnej. 

Energia jądrowa

Elektrownie jądrowe najbliżej Polski - w nawiasach 
podano odległość w km od granicy Polski (Godlewski  
i Szydłowska, 2007)
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Odmiany kukurydzy  
zarejestrowane w 2007 roku

Warunkiem wpisania odmian do krajowego rejestru jest pozytywna ocena ich wartości 
gospodarczej w dwuletnich badaniach urzędowych oraz potwierdzenie odrębności od innych 
odmian, wystarczającego wyrównania morfologicznego i trwałości deklarowanych cech w 
kolejnych latach produkcji nasion. Spośród 81 odmian kukurydzy uczestniczących w tych 
badaniach w roku 2006, kryteria rejestrowe spełniło 19 odmian. W lutym 2007 zostały one 
wpisane do rejestru, uzyskując zezwolenie na reprodukcję nasion i sprzedaż. Wcześniej, w 
okresie roku 2006, z inicjatywy hodowców (właścicieli odmian) nastąpiło wycofanie z re-
jestru 13 starszych odmian o mniejszej zdolności plonotwórczej lub malejącym znaczeniu  
w uprawie. W końcu maja 2007 zestaw zarejestrowanych odmian kukurydzy liczył 161 pozycji. 
Większość odmian testowana była w kierunku przydatności do uprawy na ziarno. Nowo zare-
jestrowane odmiany również w większości były wyhodowane z myślą o takim użytkowaniu, ale 
część z nich znajdzie zastosowanie także w produkcji kiszonki – zwłaszcza te, które dobrze się 
sprawdziły w badaniach na oba kierunki.

Niżej zamieszczono opisy nowych odmian. Uszeregowano je według kierunku użytkowania i alfabetycznie  
w grupach wczesności, w których były oceniane przed zarejestrowaniem (tabele). Litery SC i TC oznaczają 
odpowiednio odmiany dwuliniowe (mieszańce pojedyncze, przeważnie lepiej wyrównane morfologicznie) 
i trójliniowe (często o tańszych nasionach). CCM oznacza śrutę z całych kolb przeznaczoną do zakiszania. 
Obok nazw odmian podano nazwy firm hodowlano-nasiennych lub przedstawicieli hodowców, którzy 
mogą udzielić informacji na temat możliwości i warunków zakupu nasion. Tabele zawierają syntetyczne 
wyniki plonowania odmian z tegorocznej rejestracji w doświadczeniach lat 2005-2006 (w wartościach 
względnych, w odniesieniu do poziomu wzorców odpowiednich grup wczesności). W tabelach zwraca 
uwagę różny poziom plonowania wzorców poszczególnych grup wczesności, przy niewielkich różnicach 
zawartości suchej masy w ziarnie, kolbach i całych roślinach. Średnio, obficiej plonują odmiany grup 
późniejszych, lecz pozostając dłużej w polu, w dobrych warunkach pogodowych mogą osiągać podobny 
stopień dojrzałości, jak wcześniej zbierane odmiany (grup wcześniejszych).
Odmiany do uprawy na ziarno

AALVITO (Limagrain) TC, wczesna. Wśród 
odmian tej grupy – daje plon ziarna powyżej 
średniego, rośliny średniej wysokości; cechuje ją 
bardzo mała podatność na fuzariozę łodyg, mała 
skłonność do wylegania, średnia podatność na 
głownie i omacnicę prosowiankę. Przydatna do 
uprawy na suche ziarno i w całym kraju na CCM. 
 
BIELIK (HR Smolice) TC, wczesności pośredniej 
pomiędzy grupą wczesną i średniowczesną, FAO 
240. Na tle grupy wczesnej w której była testowa-
na, wykazała dość duże plony ziarna, zwłaszcza  
w roku 2006. Rośliny średniej wysokości lub niż-
sze, średnio podatne na fuzariozę łodyg i wyleganie. 
Porażenie przez głownię i omacnicę prosowiankę –
poniżej średniego. Przydatna do uprawy na ziarno  
w rejonach typowych dla tej produkcji. 

ES BALLADE (Euralis/Rolagra) SC wczesna, 
FAO 190-200. W porównaniu z wzorcem grupy 
wczesnej, wykazuje średni plon ziarna. Rośliny 

średniej wysokości lub niższe, mało podatne na 
fuzariozę łodyg a średnio na wyleganie. W małym 
stopniu porażana przez głownię a średnim – przez 
omacnicę prosowiankę. Korzystna struktura kolb 
(mały udział rdzeni) predysponuje odmianę do 
uprawy na suche ziarno i w całym kraju na CCM. 

SMH 220 (HR Smolice) SC, wczesność pośred-
nia pomiędzy grupą wczesną i średniowczesną, 
FAO 230-240. Na tle grupy wczesnej, średnio w 
latach badań wykazała plon ziarna przekraczają-
cy poziom wzorca. Rośliny średniej wysokości; 
odmiana średnio podatna na fuzariozę łodyg 
i wyleganie, mniej od wzorca – na głownię i 
omacnicę prosowiankę. Przydatna do uprawy w 
rejonach produkcji ziarna.

TUR (HR Smolice) TC, wczesność pośrednia 
pomiędzy grupą wczesną i średniowczesną, FAO 
240. Testowana w grupie wczesnej, średnio w la-
tach badań wykazała plon ziarna przekraczający 
poziom wzorca. Rośliny średniej wysokości, śred-
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nio podatne na fuzariozę łodyg i wyleganie, dłu-
żej utrzymują zielone liście po dojrzeniu ziarna. 
Porażenie przez głownię i omacnicę prosowiankę 
poniżej średniego. Przydatna do uprawy na ziarno 
w rejonach typowych dla tej produkcji.

AMADEO (KWS) SC; w użytkowaniu na ziarno 
średniowczesna, FAO 250. W doświadczeniach 
rejestrowych wykazywała duże plony ziarna ale 
mniej stabilne przy niekorzystnych warunkach 
wilgotnościowych. W użytkowaniu na kiszonkę 
FAO 230-240, tworzy dość duże plony ogólne 
suchej masy i duże plony kolb. Rośliny średniej 
wysokości; zdrowotność roślin średnia. Przydatna 
do uprawy na ziarno przy dostatecznej wilgotno-
ści gleby oraz do uprawy na kiszonkę w mniej 
sprzyjających warunkach termicznych.

DKC3420 (Monsanto) SC. Oceniana była w gru-
pie średniowczesnej, lecz okazała się średniopóź-
na, FAO 260-270. Tworzyła plony ziarna średnie 
do dużych, rośliny wysokie, dłużej utrzymujące 
zielone liście po dojrzeniu ziarna. Mało podatna 
na fuzariozy i wyleganie, średnio podatna na 

głownię łodyg, mało porażana przez omacnicę 
prosowiankę. Bardzo korzystna struktura kolb. 
Odpowiednia do uprawy na ziarno i CCM, szcze-
gólnie  w południowym rejonie kraju.

ES MAKILA (Euralis/Rolagra) SC średniowcze-
sna, FAO 240. W badaniach rejestrowych – dość 
duże plony ziarna; rośliny wysokości powyżej 
średniej, dobrej zdrowotności: mała podatność 
na fuzariozę łodyg i wyleganie oraz na poraże-
nie głownią kolb a w średnim stopniu – głownią 
łodyg. Uszkodzenia roślin przez omacnicę małe 
lub średnie. Korzystna struktura kolb (mały udział 
rdzeni) predysponuje odmianę do uprawy na su-
che ziarno i w całym kraju na CCM. 
 
HEXXER (RAGT) SC średniowczesna, FAO 
240. Tworzy dość duże plony ziarna; wyróżnia 
się korzystną strukturą kolb (mały udział rdzeni 
kolbowych). Rośliny wysokości powyżej śred-
niej, mało podatne na głownię, fuzariozę łodyg i 
wyleganie, a bardziej na omacnicę prosowiankę. 
Odpowiednia do uprawy na ziarno i CCM
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KOSINUS (KWS) SC średniowczesna, 
FAO 250. Plony ziarna średnie do dość 
dużych. Rośliny średniej wysokości lub 
niższe od średnich, dłużej utrzymują 
zielone liście po dojrzeniu ziarna. Od-
miana mało podatna na fuzariozę łodyg 
i wyleganie, a bardzo mało – na głownię 
kolb i omacnicę prosowiankę. Korzystna 
struktura kolb (mały udział rdzeni) wska-
zuje na przydatność odmiany do uprawy 
na suche ziarno i w całym kraju na CCM.

PR38B12 (Pioneer) SC średniowczesna, 
FAO 250. Wykazuje dość duże plony 
ziarna, małą podatność na fuzariozę ło-
dyg i wyleganie oraz na porażenie przez 
omacnicę prosowiankę, natomiast w śred-
nim stopniu podatna na głownię łodyg. 
Rośliny wysokości powyżej średniej, dłu-
żej utrzymują zielone liście po dojrzeniu 
ziarna. Przydatna do uprawy na ziarno, w 
mniejszym stopniu na CCM

SALGADO (KWS) SC średniowczesna, 
FAO 240. Daje duże i względnie stabilne 
w latach plony ziarna. Rośliny średniej 
wysokości lub niższe od średnich, średnio 
podatne na fuzariozę a mało na wylega-
nie. W małym stopniu porażana przez 
głownię, w większym – przez omacnicę 
prosowiankę. Przydatna do uprawy na 
ziarno i w całym kraju na CCM.

YSER (Limagrain) SC średniopóźna, FAO 
260. Na tle wzorca grupy średniopóźnej 
– dość duże plony ziarna; rośliny średniej 
wysokości, o bardzo dobrej zdrowotności, 
dłużej utrzymujące zielone liście po 
dojrzeniu ziarna. Przydatna do uprawy w 
rejonach produkcji ziarna.

Odmiany do uprawy na kiszonkę
SILVESTRE (KWS) TC, wczesność 
pośrednia pomiędzy grupą wczesną i 
średnio-wczesną, FAO 230-240. Daje duże 
plony ogólne suchej masy i średnie plony 
kolb; struktura plonu (udział kolb w plonie 
ogólnym) nieco poniżej średniej; dość 
duże plony świeżej masy roślin. Przydatna 
do uprawy na kiszonkę w całym kraju.
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BEATUS (KWS) TC, wczesność na granicy 
grupy średniowczesnej i średniopóźnej, FAO 250. 
Tworzy bardzo duże plony ogólne suchej masy i 
duże plony kolb. Struktura plonu średnio korzyst-
na. Duże plony świeżej masy roślin. Przydatna do 
produkcji kiszonki w całym kraju.

KROKUS (KWS) SC, wczesność na granicy grupy 
średniowczesnej i średniopóźnej, FAO 250. Dość 
duże i stabilne w latach plony suchej masy – ogólne  
i kolb. Struktura plonu (udział kolb w plonie 
ogólnym) średnio korzystna. Duże plony świeżej 
masy roślin. Odmiana odpowiednia do uprawy 
na kiszonkę w całym kraju.

LG3252 (Limagrain) TC, wczesność na granicy 
grupy średniowczesnej i średniopóźnej, FAO 250. 
Plony ogólne suchej masy średnie do dużych, 
plony kolb i struktura plonu nieco gorsze od 
wzorca grupy średniowczesnej. Plony świeżej 
masy roślin przekraczają średni poziom. Zaletą 
odmiany jest bardzo dobra strawność zarówno 

wegetatywnych części roślin jak i kolb. Przydatna 
do produkcji kiszonki w całym kraju.

PR39A98 (Pioneer) SC średniowczesna, FAO 
240. Daje duże i stabilne w latach plony ogólne 
suchej masy i dość duże plony kolb, średnie plony 
świeżej masy roślin. Struktura plonu średnio 
korzystna. Odmiana przydatna do produkcji 
kiszonki w całym kraju.

KUXXOA (RAGT) TC średniopóźna, FAO 270. 
Na tle wzorca odpowiedniej grupy wczesności 
wykazuje plon ogólny suchej masy większy niż 
średni, a plon suchej masy kolb – mniejszy; struk-
tura plonu nie przekracza średniego poziomu; 
dobra zdrowotność roślin. Odmiana przydatna 
do produkcji kiszonki szczególnie w rejonach 
korzystniejszych pod względem termicznym.

dr inż. Jerzy Siódmiak
COBORU Słupia Wielka
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Inokulanty bakteryjne lub bakteryjno-chemiczne  
niezbędne do zakiszania zielonki  

z całych roślin kukurydzy 1 

1 Badania wykonano w ramach projektu badawczego Nr 2 P06Z 
015 28 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

Kiszonka z całych roślin kukurydzy jest naj-
bardziej podatna na rozkład tlenowy po odkryciu 
stosu kiszonkowego. Wynika to z długiego okresu 
wegetacji roślin oraz ich ekspozycji na skażenie 
przez drożdże i grzyby pleśniowe. Dodatkowym 
czynnikiem, sprzyjającym rozwojowi niepożądanych 
mikroorganizmów w kiszonkach podczas penetracji 
powietrza, jest na ogół duża ilość kwasu mlekowego 
oraz skrobi i węglowodanów łatwo rozpuszczalnych, 
stanowiących łatwo dostępny substrat pokarmowy 
dla drożdży i grzybów pleśniowych. Proces rozkładu 
tlenowego, nazywany powszechnie wtórną fermen-
tacją, jest efektem działalności drożdży i grzybów 
pleśniowych (głównie z rodzaju Fusarium, Asper-
gillus, Penicillium).

Wtórnej fermentacji towarzyszy zawsze wy-
dzielanie dużej ilości ciepła (samozagrzewanie się 
kiszonki), co sprzyja intensywnemu rozwojowi 
drożdży. Grzyby pleśniowe, bytujące na roślinach 
kukurydzy i uaktywniające się po odkryciu stosu 
kiszonkowego, mogą wytwarzać wiele szkodliwych 
metabolitów, głównie mikotoksyn - aflatoksyny, 
ochratoksyna A, zearalenon, T-2 toksyna, nivalenol. 
Groźne dla organizmu zwierzęcego są ponadto bak-
terie z rodzaju Clostridium i Escherichia coli, które 
rozkładają białka do amoniaku – jednego z najbar-
dziej niepożądanych produktów fermentacji. Pod-
czas bakteryjnego rozkładu białek mogą powstawać 
aminy biogenne, w tym putrescyna, będąca jednym 
z czynników wywołujących ketonemię. Stosowanie 
w żywieniu kiszonek zawierających niepożądane 
mikroorganizmy oraz produkty ich metabolizmu 
stanowi  realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet 
życia zwierząt.

Kiszonki sporządzone z samych roślin kukury-
dzy charakteryzują się niską odpornością na rozkład 
tlenowy po odkryciu stosu kiszonkowego. Niepra-
widłowe wybieranie oraz stały dostęp powietrza do 
kiszonki sprzyjają lawinowemu rozwojowi mikro-

 W nowoczesnych systemach żywienia krów, przede wszystkim wysoko mlecznych oraz opasów 
kiszonki z całych roślin kukurydzy stosowane są przez okres całego roku. Z tego względu ważne 
jest najlepsze zabezpieczenie kiszonki przed rozkładem tlenowym po odkryciu stosu kiszonko-
wego, szczególnie w okresie żywienia letniego. Prawidłowo sporządzona kiszonka z całych roślin 
kukurydzy jest stabilna tlenowo w warunkach beztlenowych i może być przechowywana przez 
długi okres czasu. 

organizmów tlenowych. Wyprodukowanie kiszonki 
z całych roślin kukurydzy bardzo dobrej jakości i 
jednocześnie bezpiecznej dla zwierząt jest możliwe 
wtedy, gdy do zakiszanej zielonki dodawane są 
preparaty stymulujące i ukierunkowujące proces 
fermentacji oraz poprawiające jakość i trwałość 
tlenową.

Większą odporność kiszonek z całych roślin 
kukurydzy na rozkład tlenowy można uzyskać 
zakiszając zielonkę z dodatkiem inokulantów bak-
teryjnych lub preparatów chemicznych. W ostat-
nich latach odnotowano wzrost zainteresowania 
inokulantami zawierającymi heterofermentatywne 
bakterie Lactobacillus buchneri. Bakterie tego 
gatunku podczas fermentacji wytwarzają, obok 
kwasu mlekowego, dużą ilość kwasu octowego oraz 
1,2-propanediolu, propanolu i kwasu propionowe-
go. Kolejnym rodzajem inokulantów są preparaty 
zawierające homofermentatywne bakterie mlekowe 
oraz bakterie propionowe, które powodują wzrost 
ilości kwasu propionowego w kiszonkach. Duża 
ilość kwasu octowego i obecność propionowego 
skutecznie ogranicza rozwoju drożdży i grzybów 
pleśniowych, co wpływa na znaczne zwiększenie 
stabilności tlenowej kiszonek. Podkreślić należy, 
że kwasy octowy i propionowy są zdecydowanie 
efektywniejsze w ograniczeniu rozkładu tlenowego 
kiszonek, w porównaniu z kwasem mlekowym. 
Kiszonki sporządzone z dodatkiem bakterii Lac-
tobacillus buchneri pozostają stabilne nawet w 
podwyższonej temperaturze. 

Konserwanty chemiczne, dodawane do zakisza-
nej zielonki z całych roślin kukurydzy, zawierają 
najczęściej kwasy organiczne lub mieszaniny tych 
kwasów z ich solami. Stosowanie tych preparatów 
jest jednak ograniczone, ze względu na agresywne 
działanie kwasów organicznych na urządzenia me-
talowe, a także organizm ludzi i zwierząt. Aktualnie 
coraz częściej składnikami preparatów chemicznych 
są mieszaniny soli kwasów organicznych lub ich es-
trów o działaniu łagodniejszym. Ponadto sole i estry 
kwasów organicznych, w przeciwieństwie do samych 
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kwasów, nie ograniczając rozwoju i działalności 
pożądanych bakterii fermentacyjnych w zakiszanej 
biomasie, hamują rozwój mykoflory odpowiedzial-
nej za rozkład tlenowy kiszonek. Wykorzystując 
takie działanie soli lub estrów kwasów organicznych 
opracowano receptury i wprowadzono do praktyki 
rolniczej inokulanty bakteryjno-chemiczne. 

W doświadczeniu wykonanym w 2006 roku su-
rowcem kiszonkarskim była zielonka z całych roślin 
kukurydzy odmiany Eurostar (sucha masa - 325,3 
g×kg1), rozdrobniona na cząstki o długości 12-15 
mm i zgnieciona. Zielonkę zakiszano bez dodatku 
oraz z dodatkiem: inokulantów bakteryjnych Lalsil 
Fresh LB (Lactobacillus buchneri - 5,0×105 cfu×g-1 
zielonki) lub Lalsil MS 01 (Lactobacillus plantarum 
- 5,0×105 cfu×g1 zielonki i Propionibacterium acidi-
propionici - 1,5×105 cfu×g-1 zielonki) oraz inokulan-
tów bakteryjno-chemicznych według modyfikacji 
własnej: Lalsil Fresh LB (Lactobacillus buchneri - 
5,0×105 cfu×g-1 zielonki) z sorbinianem potasu (0,30 
g×kg-1 zielonki) lub Lalsil MS 01 (Lactobacillus 
plantarum - 5,0×105 cfu×g-1 zielonki, Propionibac-
terium acidipropionici - 1,5×105 cfu×g-1 zielonki) z 
sorbinianem potasu (0,30 g×kg-1 zielonki). 

Po 30. dniach przechowywania wykonano 
analizę chemiczną oraz test stabilności tlenowej 
kiszonek. Miarą stabilności tlenowej była liczba 
godzin, podczas których temperatura kiszonki 
(wystawionej w stałej temperaturze 20oC na dzia-
łanie powietrza) nie przekraczała o 3oC tempera-
tury otoczenia w pomieszczeniu klimatyzowanym. 

W tabelach 1 i 2 przestawiono parametry fer-

mentacji, zawartość składników pokarmowych 
oraz stabilność tlenową sporządzonych kiszonek. 
Dodatek inokulantów bakteryjnych zarówno bez, 
jak i z sorbinianem potasu, do zakiszanej zielonki 
z kukurydzy nie wpłynął na wzrost intensywności 
fermentacji mlekowej, czego dowodem był procen-
towy udział kwasu mlekowego w sumie kwasów 
organicznych kiszonek. Najmniejszą zawartością 
kwasu mlekowego charakteryzowały się kiszonki z 
dodatkiem samych bakterii L. buchneri lub w kom-
pozycji z sorbinianem potasu. Zakiszanie zielonki 
z kukurydzy z dodatkiem zastosowanych inokulan-
tów wpłynęło na istotne zwiększenie zawartości 
kwasu octowego i propionowego w uzyskanych 
kiszonkach. Wzrost ilości tych kwasów był wy-
nikiem działalności bakterii L. buchneri oraz P. 
acidipropionici  w procesie fermentacji zakiszanej 
biomasy kukurydzy. Największą zawartością kwa-
su octowego i propionowego charakteryzowały się 
kiszonki z dodatkiem samych bakterii L. buchneri 
lub w kompozycji z sorbinianem potasu. 

Dodatek inokulantów – bakteryjnych lub bak-
teryjno-chemicznych do zakiszanej kukurydzy 
wyeliminował fermentację masłową w kiszonkach. 
Zastosowane dodatki wpłynęły ponadto na bardzo 
duże ograniczenie rozkładu białek do amoniaku oraz 
zmniejszenie fermentacji alkoholowej w kiszonkach. 
Podkreślić należy, że najmniejsza ilość amoniaku 
i etanolu występowała w kiszonkach z dodatkiem 
inokulantów uzupełnionych sorbinianem potasu. 
Można więc sugerować, że zastosowana sól kwasu 
sorbowego zwiększała odporność środowiska za-
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kiszanej biomasy kukurydzy na działanie drożdży 
rozkładających cukry do etanolu oraz bakterii roz-
kładających związki białkowe do amoniaku. 

Wzrost zawartości kwasów octowego i pro-
pionowego w kiszonkach z kukurydzy, sporzą-
dzonych z inokulantami bakteryjnymi, bez lub z 
dodatkiem sorbinianu potasu, wpłynął na znaczne 
zwiększenie ich odporności na rozkład tlenowy 
po odkryciu stosu kiszonkowego. Okres stabilno-
ści tlenowej kiszonek z kukurydzy bez dodatków 
wynosił 43 godziny. Zdecydowanie dłuższym 
okresem odporności na wtórną fermentację cha-
rakteryzowały się kiszonki z dodatkiem bakterii 
L. plantarum i P. acidipropionici – 70 godzin lub  
L. buchneri – 103 godziny. Zakiszanie kukurydzy 
z dodatkiem tych bakterii i sorbinianu potasu spo-
wodowało dalsze zwiększenie odporności kiszonek 
na rozkład tlenowy, a okres ich stabilności tlenowej 
wynosił odpowiednio 82 i 119 godzin. Wyniki 
opisywanego doświadczenia potwierdziły opinię, 
że stabilność tlenowa wzrasta, wraz ze wzrostem 
zawartości kwasów octowego i propionowego, a 
nie mlekowego w kiszonkach. Można więc przyjąć, 
że dobrym wskaźnikiem potencjalnej odporności 
kiszonek na rozkład tlenowy jest udział sumy kwa-
sów octowego i propionowego (a także mrówko-
wego, benzoesowego, sorbowego) w ogólnej ilości 
kwasów organicznych, w sytuacji, gdy nie istnieje 
możliwość wykonania testu stabilności tlenowej. 
Wzrost wartości tego miernika wskazywałby na 
zwiększenie stabilności tlenowej kiszonek, co zo-
stało potwierdzone w opisywanym doświadczeniu. 

Kiszonki z całych roślin kukurydzy, nawet o 
najlepszych parametrach fermentacji, są zawsze 

niskobiałkowe. Istotne jest więc zachowanie jak naj-
większej ilości tego składnika w sporządzonych ki-
szonkach. W omawianym doświadczeniu wszystkie 
zastosowane dodatki, a przede wszystkim inokulant 
bakteryjny (L. buchneri) oraz bakteryjno-chemicz-
ny (L. buchneri i sorbinian potasu), spowodowały 
ograniczenie strat białka ogólnego i właściwego w 
kiszonkach. 

Zastosowane inokulanty, bez względu na ich 
skład, nie spowodowały znaczących zmian w zawar-
tości włókna surowego, frakcji włókna NDF, ADF 
i ADL oraz węglowodanów łatwo rozpuszczalnych 
i skrobi w sporządzonych kiszonkach z kukurydzy, 
w porównaniu z ilością wymienionych składników 
w kiszonkach bez tych dodatków. 

Podsumowując prezentowane wyniki na-
leży stwierdzić, że zakiszanie zielonki z ca-
łych roślin kukurydzy z dodatkiem inokulan-
tów zawierających bakterie L. buchneri lub L. 
plantarum i P. acidipropionici pozwalało na 
uzyskanie kiszonek o istotnie lepszych parame-
trach fermentacji, niewielkich stratach białek,  
a przede wszystkim dużej odporności na rozkład 
tlenowy. Dodatek sorbinianu potasu do tych 
inokulantów, nie zmieniając profilu kwasów 
organicznych w kiszonkach, ograniczał fermen-
tację alkoholową i rozkład białek do amoniaku. 
Powodował ponadto, co nie może być bez zna-
czenia dla producentów kiszonek, dalsze zwięk-
szenie ich odporności na wtórną fermentację  
w warunkach ekspozycji tlenowej. 

Jan B. Pyś 
 AR Kraków 

Katedra Żywienia Zwierząt 
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Dodatki bakteryjne i chemiczne  
gwarantem jakości i stabilności tlenowej kiszonek  

z wilgotnego ziarna kukurydzy
Ziarno kukurydzy bezpośrednio po zbiorze, ze względu na dużą wilgotność, nie nadaje się do 

przechowywania. Takie ziarno musi być zakonserwowane, najczęściej przez suszenie lub kiszenie. 
Kiszenie wilgotnego ziarna jest najprostszym i najtańszym sposobem konserwacji. Przyjmuje się, 
że optymalna zawartość suchej masy w ziarnie przeznaczonym do zakiszania powinna wynosić 
od 600 do 700 g×kg-1. Zakiszanie ziarna zbyt wilgotnego, o zawartości suchej masy poniżej 600 
g×kg-1, może powodować intensywną fermentację oraz duże straty składników pokarmowych. Z 
kolei ziarno o zawartości suchej masy powyżej 750 g×kg-1 jest trudne do ubicia. W takiej biomasie 
intensywność fermentacji jest niewielka, odczyn pH nie osiąga wartości optymalnej, a w prze-
strzeniach między cząsteczkowych mogą rozwijać się niepożądane bakterie i grzyby pleśniowe. 

Zakiszanie wilgotnego ziarna kukurydzy wpły-
wa na wzrost strawności skrobi w żwaczu oraz 
jelicie cienkim i jednocześnie ogranicza rozkład 
tego składnika w jelicie grubym. Ze względu na 
większą strawność skrobi w żwaczu oraz jelicie 
cienkim zakiszone wilgotne ziarno charakteryzuje 
się większą wartością energetyczną, w porównaniu 
z ziarnem konserwowanym przez suszenie. 

Kiszonki z wilgotnego ziarna kukurydzy są 
doskonałym źródłem energii dla krów, szczególnie 
wysoko mlecznych oraz opasów. W niektórych 
krajach kiszonki z wilgotnego ziarna kukurydzy 
stosuje się także w żywieniu kóz, trzody chlewnej, 
koni, królików, nutrii, gęsi. 

W naszym kraju wilgotne ziarno kukurydzy 
często zakisza się bez dodatków kiszonkarskich 
zakładając, że jest ono surowcem łatwo kiszącym 
się. Kiszonki sporządzone z samego ziarna są 
jednak trudne do przechowywania, szczególnie te 
sporządzone w rękawach foliowych. Stopień ubicia 
surowca w rękawach foliowych jest mniejszy, w 
porównaniu z silosem przejazdowym, co nie jest 
bez znaczenia dla osiągnięcia optymalnych warun-
ków beztlenowych. W przypadku niedokładnego 
wypełnienia rękawa powstają warunki korzystne 
dla rozwoju niepożądanych bakterii, drożdży i 
grzybów pleśniowych. W takim środowisku, w 
efekcie metabolizmu grzybów, wytwarzana jest 
duża ilość wody oraz wzrasta temperatura bio-
masy, czyli powstają warunki idealne do dalszego 
namnażania grzybów. Efektem rozwoju grzybów 
jest znaczne obniżenie wartości odżywczej zaki-
szonego ziarna, spowodowane stratami składników 
pokarmowych, wykorzystywanych przez te mikro-
organizmy jako substrat pokarmowy.

Kiszonki sporządzone z samego wilgotnego 
ziarna kukurydzy są podatne na rozkład tlenowy i 

wtórną fermentację po odkryciu stosu kiszonkowe-
go. Wynika to z długiego okresu wzrostu i rozwoju 
roślin oraz ich długiej ekspozycji na potencjalne 
skażenie przez drożdże i grzyby pleśniowe. Szcze-
gólnie dużą ilość zarodników grzybów stwierdza 
się w ziarnie kukurydzy, pochodzącym z upraw 
nie objętych ochroną przeciwgrzybową. Wtórnej 
fermentacji towarzyszy zawsze wydzielanie dużej 
ilości ciepła, co sprzyja intensywnemu rozwojowi 
niepożądanych mikroorganizmów. Grzyby pleśnio-
we, bytujące na ziarnie kukurydzy i uaktywniające 
się po odkryciu stosu kiszonkowego, rozkładają 
głównie kwas mlekowy i węglowodany łatwo 
rozpuszczalne w wodzie, wytwarzając szereg 
szkodliwych metabolitów. Najbardziej niepożąda-
ne są mikotoksyny, będące metabolitami grzybów 
pleśniowych. Powodują one obniżenie efektów 
produkcyjnych i wskaźników rozrodczych. Duże 
stężenia mikotoksyn wywołują silne biegunki, 
często zakończone śmiercią zwierząt. 

Wyprodukowanie kiszonki z wilgotnego ziarna 
kukurydzy bardzo dobrej jakości i jednocześnie 
bezpiecznej dla zwierząt jest możliwe wtedy, gdy 
do zakiszanego ziarna dodawane są preparaty 
stymulujące i ukierunkowujące proces fermenta-
cji oraz poprawiające jakość i trwałość tlenową. 
Zwiększenie odporności kiszonek z wilgotnego 
ziarna kukurydzy na rozkład tlenowy można uzy-
skać zakiszając ziarno, bezpośrednio po zbiorze i 
rozdrobnieniu, z dodatkiem preparatów chemicz-
nych lub inokulantów bakteryjnych. Preparaty che-
miczne składają się najczęściej z kwasów organicz-
nych (propionowego, mrówkowego, sorbowego, 
benzoesowego) oraz soli lub estrów tych kwasów. 
W efekcie działania składników chemicznych tych 
preparatów następuje bardzo szybkie obniżenie od-
czynu pH zakiszanego surowca. Takie warunkach 
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nie sprzyjają rozwojowi niepożądanej mikroflory 
epifitycznej, głównie grzybów pleśniowych i droż-
dży. Kiszonki sporządzone z wilgotnego ziarna 
kukurydzy z dodatkiem preparatów chemicznych 
charakteryzują się dużą stabilnością tlenową i 
trwałością w okresie przechowywania, a także 
odpornością na rozkład tlenowy po odkryciu stosu 
kiszonkowego. 

Preparaty chemiczne uznawane są za najbar-
dziej skuteczne konserwanty. Stosowanie ich jest 
jednak ograniczone, ze względu na agresywne 
działanie kwasów organicznych na urządzenia 
metalowe, a także organizm ludzi i zwierząt. Z tego 
względu coraz częściej składnikami preparatów 
chemicznych są sole kwasów organicznych o dzia-
łaniu łagodniejszym. Ponadto sole kwasów orga-
nicznych, w przeciwieństwie do samych kwasów, 
nie ograniczają rozwoju i działalności pożądanych 
bakterii fermentacyjnych w zakiszanej biomasie. 

Alternatywnym i proekologicznym sposobem, 
pozwalającym na wyprodukowanie kiszonek 
stabilnych tlenowo i odpornych na wtórną fer-
mentację, może być zakiszanie wilgotnego ziarna 
kukurydzy z dodatkiem inokulantów bakteryjnych 
lub bakteryjno-chemicznych. Inokulanty bakte-

ryjne zawierają homofermentatywne lub hetero-
fermentatywne bakterie mlekowe lub mieszaniny 
tych bakterii. W skład inokulantów bakteryjno-
-chemicznych wchodzą najczęściej homofer-
mentatywne bakterie mlekowe oraz sole kwasów 
organicznych. Nowością są natomiast inokulanty 
bakteryjno-enzymatyczno-chemiczne. Preparaty te 
zawierają najczęściej homofermentatywne bakterie 
mlekowe, enzymy celulolityczne oraz sole kwasów 
organicznych. Celem stosowania tych preparatów 
jest uzyskanie optymalnego przebiegu procesu 
fermentacji, pozwalającego na stworzenie takich 
warunków w zakiszanej biomasie, których nie to-
lerują mikroorganizmy odpowiedzialne za rozkład 
tlenowy kiszonek. 

W doświadczeniu, wykonanym przez autora 
prezentowanego artykułu, surowcem kiszonkar-
skim było śrutowane wilgotne ziarno kukurydzy 
odmiany Eurostar (sucha masa - 625,5 gkg-1). Wiel-
kość cząstek ziarna w zakiszanej masie wynosiła: 
4,5 mm – 50%, poniżej 0,5 mm – 6%. Wilgotne 
ziarno zakiszano bez dodatku – Z0 oraz z dodat-
kiem: inokulantu bakteryjnego Labacsil (Lacto-
bacillus plantarum – 1,5x106 cfu×g-1 ziarna) - ZB; 
inokulantu bakteryjno-chemicznego Labacsil Duo 
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(Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, 
Pediococcus acidilactici – 1,5x106 cfu×g-1 ziarna; 
sorbinian potasu – 0,25 g×kg-1 ziarna) - ZBC; in-
okulantu bakteryjno-enzymatyczno-chemicznego 
Labacsil Trio (Enterococcus faecium, Lactococcus 
lactis, Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidi-
lactici – 1,5x106 cfu×g-1 ziarna; enzymy endo-1,4-
-beta- glukanaza i endo-1,4-beta-ksylanaza – 0,39 
IU×g-1 ziarna; sorbinian potasu – 0,25 g×kg-1 
ziarna) - ZBEC oraz konserwantu chemicznego Sa-
nosilo Mais (mrówczan wapnia - 50%, wodosiar-
czyn sodu - 20%, chlorek sodu - 20%, benzoesan 
sodu - 10%; 3 g×kg-1 ziarna) - ZC. W kiszonkach, 
po 30 dniach przechowywania, oznaczono skład 
chemiczny i wykonano test stabilności tlenowej. 
Miarą stabilności tlenowej była liczba godzin, pod-
czas których temperatura kiszonek, wystawionych 
w temperaturze 20oC na działanie powietrza, nie 
przekraczała o 3oC temperatury otoczenia. 

Skład chemiczny oraz wyniki testu stabilności 
tlenowej kiszonek sporządzonych z wilgotnego 
ziarna kukurydzy przedstawiono w tabelach 1 i 2.

Wszystkie trzy inokulanty, dodawane do zakisza-
nego wilgotnego ziarna, wpłynęły na zwiększenie 
intensywności fermentacji mlekowej, a największą 
ilość kwasu mlekowego stwierdzono w kiszonkach 
z dodatkiem inokulantu Labacsil Trio. Wzrost 
zawartości kwasu mlekowego był efektem działal-
ności zwiększonej populacji bakterii mlekowych, 
które intensywnie rozkładając łatwo dostępne cu-
kry rozpuszczalne w wodzie, wytwarzały większą 

ilość kwasu mlekowego. Znaczne ograniczenie 
fermentacji mlekowej w zakiszanej biomasie ziarna 
spowodował natomiast zastosowany konserwant 
chemiczny Sanosilo Mais. W kiszonkach z jego do-
datkiem ilość kwasu mlekowego była zdecydowanie 
mniejsza, w porównaniu z kiszonkami bez dodatku 
oraz z dodatkiem inokulantów.  

Zastosowane inokulanty i konserwant chemicz-
ny nie miały istotnego wpływu na zawartość kwasu 
octowego w uzyskanych kiszonkach. Podkreślić 
jednak należy, że największa ilość tego kwasu 
występowała w kiszonkach z dodatkiem inokulantu 
Labacsil Duo. 

Największa ilość kwasu masłowego, jednego  
z najbardziej niepożądanych produktów fermen-
tacji, występowała w kiszonkach sporządzonych 
z samego ziarna. Zakiszanie wilgotnego ziarna 
z dodatkiem inokulantu Labacsil spowodowało 
4.krotne zmniejszenie ilości tego kwasu w kiszon-
kach. Jeszcze lepszy efekt uzyskano zakiszając 
ziarno z dodatkiem inokulantów Labacsil Dou i 
Labacsil Trio oraz konserwantu Sanosilo Mais. 
W kiszonkach z ich dodatkiem nie stwierdzono 
obecności kwasu masłowego. 

Amoniak, kolejny niepożądany produkt - wska-
zujący na rozkład białek podczas fermentacji, 
występował w największej ilości w kiszonkach 
sporządzonych z samego ziarna. Wszystkie za-
stosowane dodatki, a szczególnie Labacsil Duo i 
Sanosilo Mais, wpłynęły na znaczne ograniczenie 
działalności bakterii rozkładających białka do amo-
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niaku. W kiszonkach z dodatkiem wymienionych 
preparatów zawartość amoniaku była średnio 3-4.
krotnie mniejsza, w porównaniu z kiszonkami z 
samego ziarna. 

Etanol, niepożądany produkt rozkładu cukrów 
łatwo rozpuszczalnych przez drożdże, występo-
wał w największych ilościach w kiszonkach bez 
dodatku oraz z dodatkiem inokulantów Labacsil 
i Labacsil Trio. Skuteczne ograniczenie fermen-
tacji alkoholowej w zakiszanej biomasie ziarna 
zapewniały natomiast – inokulant Labacsil Dou 
i konserwant Sanosilo Mais. Zawartość etanolu 
w kiszonkach z ich dodatkiem była średnio 2-3.
krotnie mniejsza, w porównaniu z pozostałymi 
wariantami kiszonek. 

Lepszy profil fermentacji, w postaci większej 
wartości stosunku sumy kwasów octowego i pro-
pionowego do kwasu mlekowego oraz mniejszego 
udziału kwasu mlekowego w sumie kwasów orga-
nicznych, w kiszonkach z dodatkiem konserwantu 
Sanosilo Mais lub inokulantu Labacsil Dou spowo-
dował duże zwiększenie ich odporności na rozkład 
tlenowy po odkryciu stosu kiszonkowego. Okres 
stabilności tlenowej kiszonek sporządzonych z 
dodatkiem Sanosilo Mais lub Labacsil Dou wynosił 
89 i 109 godzin. Zdecydowanie mniej odporne na 
wtórną fermentację były kiszonki bez dodatku – 56 
godzin oraz z dodatkiem inokulantów Labacsil i 
Labacsil Trio – 52 i 58 godzin. Wyniki opisywa-
nego doświadczenia po raz kolejny potwierdziły 
fakt, że odporność kiszonek na rozkład tlenowy 

wzrasta, wraz ze zwiększaniem udziału kwasów 
organicznych hamujących rozwój drożdży i grzy-
bów pleśniowych, w sumie kwasów organicznych 
kiszonek. Wzrost zawartości kwasu mlekowego 
w kiszonkach powoduje natomiast zwiększenie 
ich podatności na wtórną fermentację po odkryciu 
stosu kiszonkowego. 

Produkując kiszonki należy dążyć do maksymal-
nego ograniczania strat składników pokarmowych 
podczas fermentacji i przechowywania zakiszonej 
biomasy. W przypadku kiszonek z wilgotnego ziar-
na kukurydzy istotna jest minimalizacja strat białek 
oraz węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie. 
W omawianym doświadczeniu wszystkie kiszonki 
z wilgotnego ziarna, sporządzone z dodatkiem 
zastosowanych preparatów, charakteryzowały 
się większą zawartością białka ogólnego i białka 
właściwego. Najbardziej skuteczne w ograniczaniu 
strat tych składników pokarmowych były – inoku-
lant Labacsil Dou oraz konserwant Sanosilo Mais. 

Zastosowane w doświadczeniu inokulanty 
nie wpłynęły na ograniczenie strat cukrów łatwo 
rozpuszczalnych w wodzie podczas fermentacji 
biomasy. Znaczne zmniejszenie rozkładu tego 
składnika uzyskano natomiast zakiszając wilgotne 
ziarno w dodatkiem konserwantu Sanosilo Mais. 

Nie stwierdzono wpływu preparatów Labacsil, 
Labacsil Dou i Sanosilo Mais na zawartość frakcji 
włókna NDF, ADF i ADL w kiszonkach. Mniej-
sza ilość NDF i ADF w kiszonkach z dodatkiem 
inokulantu Labacsil Trio wynikała z działalności 



492(31) 07 KUKURYDZA

Według informacji uzyskanych od firm pro-
wadzących sprzedaż na polskim rynku ziarna 
siewnego kukurydzy rok bieżący będzie kolejnym, 
w którym wystąpi spadek powierzchni uprawy 
kukurydzy, głównie z przeznaczeniem na zbiór 
ziarna. Na niezmienionej powierzchni uprawiana 
będzie kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę. 
Główną przyczyną spadku powierzchni kukurydzy 
uprawianej na ziarno są pogarszające się ekono-
miczne warunki tego kierunku produkcji, spowo-
dowane głównie wzrostem cen nośników energii 
niezbędnej do wysuszenia ziarna. Koszty suszenia 
ziarna w ogólnym koszcie uprawy kukurydzy 
zbieranej na ziarno stanowią ponad 30%. Drugim 
niekorzystnym warunkiem do uprawy kukurydzy 
na ziarno jest łatwy dostęp przemysłu paszowego 
do tańszego ziarna kukurydzy np. z Węgier. Nowe 

Informacje PZPK
perspektywy do rozwoju uprawy na kiszonkę 
rysują się dla rolników podpisujących umowy na 
dostawę kiszonki lub całych roślin kukurydzy z 
wytwórniami biogazu, których liczba w ostatnim 
okresie, szczególnie na terenie Niemiec, znacznie 
rośnie. Jak wynika z dyrektywy opracowanej przez 
UE rozwój biogazowni będzie rozwijał się również 
w Polsce, a kukurydza w postaci kiszonki jest 
bardzo dobrym surowcem do produkcji biogazu. 
Już obecnie kierowane są do Związku pytania w 
sprawie możliwości zakupu kiszonki jak i ziarna 
dla celów produkcji biogazu lub bioetanolu od firm 
krajowych jaki i zagranicznych.

PZPK doceniając wagę problemów energe-
tycznych w najbliższym czasie opublikuje kolejny 
zeszyt naszego czasopisma w całości poświęcony 
roli i znaczeniu kukurydzy jako rośliny wykorzy-

enzymów celulolitycznych, znajdujących się w tym 
preparacie, rozkładających polisacharydy ściany 
komórkowej zakiszanego surowca. 

W wykonanym doświadczeniu nie stwierdzono 
wpływu zastosowanych preparatów kiszonkarskich 
na zawartość skrobi w sporządzonych kiszonkach.

Podsumowując przestawione wyniki należy 
stwierdzić, że zakiszanie wilgotnego ziarna ku-
kurydzy z dodatkiem inokulantu bakteryjno-che-
micznego pozwoliło na sporządzenie kiszonek o 
zdecydowanie lepszych parametrach fermentacji 
(odczyn pH, zawartość pożądanych kwasów 
ograniczających, N-NH3), małych stratach białek 
oraz bardzo dużej odporności na rozkład tlenowy, 
w porównaniu z zakiszaniem tego ziarna bez do-

datków lub z dodatkiem inokulantu bakteryjnego. 
Wysoką jakość kiszonek oraz podobnie niewielkie 
straty składników pokarmowych, szczególnie wę-
glowodanów rozpuszczalnych w wodzie, uzyskano 
zakiszając wilgotne ziarno kukurydzy z dodatkiem 
konserwantu chemicznego. Dodatek tego preparatu 
nie zapewnił natomiast tak długiego okresu stabil-
ności tlenowej kiszonek, jak zastosowany inokulant 
bakteryjno-chemiczny. Stwierdzić jednak należy, 
że ten konserwant chemiczny można z powodze-
niem wykorzystać wtedy, gdy nie ma możliwości 
zastosowania inokulantu bakteryjno-chemicznego. 

Jan B. Pyś 
 AR Kraków

Katedra Żywienia Zwierząt
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stywanej do produkcji energii odnawialnej. Ten 
kierunek produkcji może cieszyć się zainteresowa-
niem rolników również ze względu na dodatkowe 
dopłaty stosowane przez UE dla plantacji przezna-
czonych pod uprawę roślin na cele energetyczne. 

W dniu 21 marca 2007 r. zostało zwołane ko-
lejne Walne Zebranie Związku, na którym podsu-
mowano realizację zadań Związku za 2006 r. oraz 
nakreślono program do realizacji na 2007 r. Spra-
wozdanie za rok miniony przedstawił Prezes Rady 
PZPK prof. Tadeusz Michalski, a sprawozdanie  
z realizacji finansów złożył Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej Sławomir Zgierski. Po przed-
stawionych sprawozdaniach prowadzona została 
dyskusja, w której zebrani najwięcej miejsca po-
święcili spadkowi powierzchni uprawy kukurydzy 
ziarnowej spowodowanemu gorszymi warunka-
mi ekonomicznymi oraz gorszymi w ostatnich 
dwóch latach warunkami pogodowymi, które 
spowodowały zwłaszcza na glebach lżejszych, 
zwiększone porażenie roślin głownią guzowatą 
oraz stratami spowodowanymi długotrwałą suszą 
w wielu rejonach kraju. Drugim tematem wywo-
łującym troskę członków Związku było zdaniem 
zebranych zbyt restrykcyjne zarządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zwalczania 
stonki kukurydzianej. Na wniosek Władz Związku 
opracowywana jest nowelizacja w/w zarządzenia. 
W skład zespołu opracowującego tą nowelizację z 
ramienia Związku wchodzą  Prezes Rady prof. T. 
Michalski oraz członek Rady PZPK dr Warzecha.

Na zakończenie dyskusji uczestnicy zebrania 
na wniosek komisji Rewizyjnej podjęli uchwałę 
o udzieleniu władzom Związku Pokwitowania za 
2006 r. 

Jednogłośnie przyjęto do realizacji  program na 
2007 r. w którym zaplanowano organizację spotkań 
rolników pod hasłem „Dnia Kukurydzy” w:
– Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

SZEPIETOWO woj. podlaskie w dniu 2 
września,

– Zakładzie „Hodowla Roślin Szelejewo”  
w SZELEJEWIE woj. wielkopolskie w dniu  
7 września,

– Ośrodku Hodowli Zarodowej w OSIĘCI-
NACH woj. kujawsko-pomorskie w dniu14 
września,

– Rolniczej Spółdzielni Produkcyjno-Usługowej 
GŁUCHOWO k/ŁAŃCUTA woj. podkarpac-
kie w dniu 30 września,

Ponadto patronatem Związku objęte zostały 
„Dni Kukurydzy” organizowane w:

– Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym 
Wieszczyce woj. kujawsko-pomorskie w dniu 
12 września, 

– Mazowieckie „Dni Kukurydzy” w Skrzelewie 
woj. mazowieckie w dniu 7 października.
Po raz trzeci KPK i PZPK wspólnie z Mu-

zeum Rolnictwa w Szreniawie k/Poznania 
zorganizowany będzie dla sympatyków jak i 
konsumentów kukurydzy „LABIRYNT KU-
KURYDZIANY”, którego otwarcie planowane 
jest na 30 lipca.

W imieniu Rady Związku oraz firm współ-
organizujących spotkania wszystkich zaintere-
sowanych serdecznie zapraszamy.
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1188
Mieszanki traw

i mieszanki
traw z

motylkowymi

Poprawa
smakowitości i

strawności
kiszonki z traw

i mieszanek
traw z

motylkowymi

28 — 35%
(pryzma i silos)

9

8

6Stabilność
tlenowa*

Jakość
fermentacji*

Wartość
pokarmowa*

Optymalny
% s.m.

do zbioru

Działanie

Roślina

T R A W Y LUCERNA STABILIZATOR K U K U R Y D Z A

11G22
Mieszanki traw

i mieszanki
traw z

motylkowymi
oraz GPS

Poprawa
smakowitości
kiszonki z traw,
ograniczenie

ryzyka
zagrzewania i

pleśnienia

30 — 40%
(pryzma, silos,
rękaw, bele)

7

8

8

11H50
Lucerna

Doskonała
jakość kiszonki

z lucerny
szczególnie
dla wysoko-
wydajnych

krów

28 — 35%
(pryzma, silos)

35 — 45%
(rękaw, bele)

9

8

7

11A44
Stabilizator do

kukurydzy,
CCM, GPS i
mieszanek

traw

Ogranicza
ryzyko

zagrzewania i
pleśnienia

35 — 45%
(pryzma. silos)

7

7

9

1132
Całe rośliny
kukurydzy

Poprawa
smakowitości i

strawności
kiszonki z
kukurydzy

28 — 35%
(pryzma, silos)

9

8

6

11C33
Całe rośliny
kukurydzy,

CCM i kiszone
wilgotne ziarno

kukurydzy

Poprawa
smakowitości i

strawności
kiszonki,

ograniczenie
ryzyka

zagrzewania i
pleśnienia

30 — 40%
(pryzma, silos)

8

8

8
*skala 1 - 9

Nazwa

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

Pioneer Hi-Bred Northern Europe
Sales Division GmbH, Oddzia∏ w Polsce

Swadzim, ul. Poznaƒska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel./Fax 061 816 20 68

Internet: www.pioneer.com/poland

Inokulanty Pioneer’a:
                            - rozwiązanie problemów kiszenia

bezpłatny

dla klientów firmy PIONEER

oraz

Serwis Jakości
Kiszonek

                            - rozwiązanie problemów kiszenia
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