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abstrakt. Celem opracowania jest analiza zróżnicowania bilansu słomy na poziomie kraju w latach 2010-
2014, a także według prognozy produkcji rolniczej w Polsce do roku 2030, opracowanej w IUNG-PIB. 
Przedstawiono nadwyżki słomy, które mogą być zagospodarowane w sposób alternatywny. Wyniki wskazują, 
że w skali kraju średnio za ostatnie 5 lat m.in. na cele energetyczne można było przeznaczyć około 12,1 mln 
t słomy. Natomiast zgodnie z uwzględnioną prognozą, w 2020 roku można się spodziewać nadwyżek słomy 
do zagospodarowania na cele alternatywne w ilości 13,1 mln t, a w roku 2030 nawet 14,3 mln t.

wstęp
W okresie przed zmianami ustrojowymi przy tradycyjnym sposobie gospodarowania w 

rolnictwie, charakteryzującym się dużym rozdrobnieniem gospodarstw oraz niską koncentracją 
produkcji, słoma była przeznaczana głównie na paszę i ściółkę i w zasadzie nie notowano znaczą-
cych jej nadwyżek. W ostatnim okresie nastąpiły jednak znaczące zmiany w produkcji rolniczej, 
mające bezpośredni wpływ na sposób i stopień zagospodarowania słomy:
 – powierzchnia uprawy zbóż w 30-leciu 1985-2014 zmniejszyła się z 8,2 do około 7,5 mln ha, 

a udział tej grupy roślin w strukturze zasiewów wzrósł z około 57 do 72% [GUS 2015b];
 – w 20-leciu 1995 -2014 pogłowie bydła zmniejszyło się o 19%, owiec o 69% i koni o 50%, co 

drastycznie ograniczyło zużycie słomy na paszę, a także na ściółkę [GUS 2015c];
 – powstała duża grupa gospodarstw bezinwentarzowych; w 2013 roku odnotowano 797,9 tys. 

gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, co stanowiło 55,8% ogółu gospodarstw 
[GUS 2014]; zmniejszona produkcja zwierzęca, a tym samym nawozów naturalnych, dla 
utrzymania zrównoważonego bilansu próchnicy w glebie powoduje konieczność przyorywania 
pewnej ilości słomy; równocześnie w tego typu gospodarstwach występujące duże nadwyżki 
słomy mogą być wykorzystane m.in. na cele energetyczne.
Szczególnie interesujące jest wykorzystanie na cele energetyczne słomy zbóż i rzepaku, 

której roczne zbiory w skali kraju wynoszą według różnych szacunków około 23-33 mln t, a jej 
nadwyżka do alternatywnego wykorzystania kształtuje się na poziomie 8-10 mln t [Faber, Kuś 
2003, Harasim 2011].

Przydatnym elementem w procesie planowania zagospodarowania nadwyżek słomy może być 
również prognoza dotycząca jej zasobów w perspektywie kilkunastu lat, co pozwoli w sposób ra-
cjonalny wykorzystać jej nadwyżki. Celem opracowania była analiza zróżnicowania bilansu słomy 
na poziomie kraju w wybranych latach, a także według prognozy produkcji rolniczej w Polsce 
na rok 2030, opracowanej w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach 
(IUNG-PIB) [Kopiński, Matyka 2014]. W analizie tej szczególną uwagę zwrócono na nadwyżki 
słomy, które mogą być zagospodarowane w sposób alternatywny, w tym na cele energetyczne.
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Plony i zbiory słomy
Określenie plonów słomy jest trudne, gdyż zależą one od wielu czynników: gatunku uprawianego 

zboża, odmiany, jakości gleby, przebiegu pogody w danym roku, stosowanej technologii produkcji 
(nawożenie, przedplon, regulatory wzrostu zbóż itp.). Czynnikami istotnie wpływającymi na plon 
słomy są także wysokość koszenia oraz dokładność zbioru. Do określania w sposób pośredni plonów 
słomy można wykorzystać indeksy (wskaźniki) opisujące stosunek plonu słomy do plonu ziarna w 
zależności od poziomu plonowania, zaproponowane przez Adama Harasima [2011], a wyliczone 
na podstawie kilkuletnich pomiarów wykonanych w 14 zakładach doświadczalnych IUNG-PIB 
(plon ziarna poszczególnych gatunków zbóż = 1): pszenica ozima – 0,91; pszenżyto ozime – 1,13; 
żyto – 1,44; jęczmień ozimy – 0,80; pszenica jara – 0,94; jęczmień jary – 0,86; owies – 1,08.

Według Jana Kusia i współautorów [2006], średni dla kraju w latach 1999-2001 zbiór słomy 
był tylko o 2-3% większy niż zbiory ziarna. W uproszczeniu można więc przyjąć, iż przy kom-
bajnowym zbiorze zbóż plon słomy jest równy plonowi ziarna.

Obok tradycyjnych roślin zbożowych słomy dostarczają również kukurydza uprawiana na 
ziarno lub kiszonkę z kolb (CCM), rzepak oraz rośliny strączkowe. Szacuje się, że w przypadku 
rzepaku i kukurydzy uprawianej na ziarno lub CCM plon słomy jest równy plonowi ziarna [Hara-
sim 2011], natomiast u roślin strączkowych plon słomy stanowi 0,8 plonu nasion [Kuś i in. 2006].

Wykorzystując informacje zawarte w prognozie dotyczącej produkcji rolnej opracowanej w 
IUNG-PIB [Kopiński, Matyka 2014] oraz dane statystyczne GUS za 2014 rok [GUS 2015a,b,c] 
dotyczące powierzchni uprawy poszczególnych gatunków roślin w latach 2010-2030 oraz wiel-
kości uzyskiwanych zbiorów zbóż, w tym kukurydzy na ziarno, rzepaku i roślin strączkowych 
na nasiona, oszacowano zbiory słomy w kraju w poszczególnych latach (tab. 1). Łączne zbiory 
słomy w Polsce (zbóż oraz pozostałych gatunków roślin) średnio w 5-leciu 2010-2014 wynosiły 
30,9 mln t, z wahaniami w latach od 28,9 do 35,6 mln t. W ogólnym zbiorze słoma zbóż stanowiła 
średnio 80,3%, kukurydzy – 10,9%, rzepaku – 7,7% i strączkowych – 1,1%. Według prognozy 
zbiory słomy w poszczególnych latach będą nieznacznie niższe lub zbliżone do średnich z 5-lecia, 
natomiast udział słomy zbóż w 2030 roku zmaleje do 72,1% kosztem wzrostu udziału słomy z 
kukurydzy do 16%, rzepaku do 10,5% i z roślin strączkowych do 1,4%. 

zagospodarowanie słomy
Po stronie rozchodu, w zagospodarowaniu słomy należy uwzględnić zapotrzebowanie na pa-

szę, ściółkę, przyoranie związane z zapewnieniem zrównoważonego bilansu glebowej substancji 
organicznej oraz pozostałą masę, która może być zagospodarowana w sposób alternatywny, w 
tym również na cele energetyczne. Ilość słomy zużywanej na ściółkę zależy przede wszystkim 
od pogłowia zwierząt oraz rodzaju pomieszczeń inwentarskich (sposób utrzymania zwierząt). 
W celu określenia zapotrzebowania na ściółkę, pogłowie zwierząt podawane w poszczególnych 

Tabela 1. Zbiory słomy (zbóż, kukurydzy, rzepaku i strączkowych) 
Table 1. Straw gathering (cereals, corn, rape and pulses)
Roślina/Crops Zbiory słomy [tys. t]/ Straw gathering [thous. t]

2010 2011 2012 2013 2014 prognoza/
forecast

2020 2030
Zboża bez kukurydzy/Cereals without maize 25 224 24 363 24 538 22 321 27 477 22 891 22 249
Kukurydza na ziarno/Corn for grain 1 995 2 393 3 997 4 042 4 468 4 482 4 924
Rzepak i rzepik/Rape and turnip-like rape 2233 1 860 1 866 2 677 3 276 2 799 3 249
Strączkowe na nasiona/Dried pulses 301 274 392 303 386 362 441
Razem/Total 29 753 28 890 30 793 29 343 35 608 30 533 30 862

Źródło: obliczenia własne na podstawie [Kopiński, Matyka 2014, GUS 2015a]
Source: own calculations based on [Kopiński, Matyka 2014, GUS 2015a]
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latach przeliczono na sztuki obornikowe (jednostka inwentarza żywego produkująca rocznie 10 
t obornika lub 20 t gnojowicy), wykorzystując odpowiednie współczynniki [Harasim 2011]. W 
praktyce spotyka się trzy sposoby utrzymania zwierząt (typy pomieszczeń inwentarskich): na 
ściółce płytkiej, głębokiej oraz bezściołowy (gnojowicowy).

Z uwagi na brak dokładniejszych danych dotyczących udziału poszczególnych typów po-
mieszczeń, w dalszej analizie założono, że 100% stanowią pomieszczenia inwentarskie z płytką 
ściółką [Kuś i in. 2006]. Natomiast roczne zużycie słomy na ściółkę w przeliczeniu na 1 sztukę 
obornikową w pomieszczeniach z płytką ściółką według A. Harasima [2011] wynosi 1,5 t rocznie.

W tabeli 2 podano liczebność poszczególnych grup zwierząt średnio w latach 2010-2030 [Kopiń-
ski, Matyka 2014, GUS 2015c] w przeliczeniu na sztuki obornikowe oraz zużycie słomy na paszę i 
ściółkę. Z przedstawionych danych wynika, że średnio w latach 2010-2014 zużycie słomy na ściółkę 
w skali kraju można określić na około 10,9 mln t. W latach objętych prognozą zużycie to na skutek 
szacowanego zmniejszenia pogłowia zwierząt ulegnie zmniejszeniu do 9,3 mln t w 2030 roku. 

Tabela 2. Pogłowie zwierząt (2010-2030) oraz zużycie słomy na ściółkę i paszę
Table 2. Livestock (2010-2030) and straw use for bedding and feed 
Wyszczególnienie/
Specification

Jedn./Units Pogłowie zwierząt/Livestock
2010 2011 2012 2013 2014 prognoza/

forecast
2020 2030

Bydło/Cattle
tys szt. 

obornikowych/
thous. manure 

units

4 609 4 610 4 622 4 472 4 528 4 203 3 854
Trzoda chlewna/Pigs 2 292 2 026 1 737 1 649 1 690 1 579 1 514
Owce i kozy/Sheep and goats 31 29 29 24 23 21 14
Konie/Horses 264 254 222 207 207 185 159
Drób/Poultry 700 574 522 516 532 591 673
Razem/Total 7 895 7 493 7 132 6 869 6 980 6 578 6 213
Słoma na paszę/Straw feed

tys. t/thous. t
3 923 3 914 3 898 3 763 3 806 3 527 3 221

Słoma na ściółkę/Straw for 
bedding 11 843 11 240 10 698 10 303 10 470 9 868 9 319

Żródło: obliczenia własne na podstawie [Kopiński, Matyka 2014, GUS 2015c]
Source: own calculations based on [Kopiński, Matyka 2014, GUS 2015c]

Pewne ilości słomy w dalszym ciągu zużywa się na paszę. W przybliżeniu można przyjąć, że 
zapotrzebowanie to wynosi około 0,8 t na rok na jedną sztukę przeliczeniową (sztukę obornikową) 
bydła, koni i owiec [Kuś i in. 2006]. W związku z tym można szacować, że w ostatnich latach 
na paszę zużywano około 3,9 mln t słomy rocznie (tab. 2). Mniejsze zużycie słomy na ten cel, w 
ilości 3,2 mln t, prognozuje się na rok 2030.

Jednym z podstawowych warunków poprawnego gospodarowania jest utrzymanie dodatniego 
lub przynajmniej zrównoważonego bilansu glebowej substancji organicznej (próchnicy). Jej ubytki 
powstające w następstwie uprawy roślin powinny być wyrównywane przez nawożenie obornikiem 
lub innymi nawozami naturalnymi lub organicznymi, w tym również słomą [Maćkowiak 1998]. 
Bilans substancji organicznej gleby w uproszczony sposób określono wykorzystując współczyn-
niki jej degradacji i reprodukcji [Harasim 2011]. Odpowiadają one wyrażonej w tonach ilości 
materii organicznej, o jaką zostanie wzbogacona lub zubożona gleba w wyniku uprawy na 1 ha 
danego gatunku roślin. W podobny sposób obliczono, o ile zostanie wzbogacona gleba w wyniku 
zastosowania 1 t/ha suchej masy różnych nawozów naturalnych i organicznych. Do roślin silnie 
zubażających glebę zalicza się okopowe i kukurydzę, natomiast motylkowate wieloletnie i ich 
mieszanki z trawami najsilniej wzbogacają ją w materię organiczną.

Średni współczynnik reprodukcji lub degradacji glebowej substancji organicznej dla wybranej 
skali przestrzennej można obliczyć według wzoru [Kuś i in. 2006]:
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Współczynnik degradacji = ∑ (% zbóż × – 0,53); (% okopowych × – 1,40); (...)
powierzchnia zasiewów (%)

W liczniku występuje suma iloczynów (udział poszczególnych grup lub gatunków roślin w 
strukturze zasiewów przemnożony przez współczynniki degradacji lub reprodukcji), natomiast 
w mianowniku powierzchnia zasiewów w % (jeżeli uwzględni się wszystkie obsiane grunty to 
wynosi ona 100%). 

Tabela 3. Bilans substancji organicznej dla struktury zasiewów z lat 2010-2030
Table 3. Organic matter balance calculated for the cropping system from the years 2010-2030
Wyszczególnienie/
Specification

Lata/Years
2010 2011 2012 2013 2014 prognoza/

forecast
2020 2030

Średni współczynnik degradacji substancji organicznej 
[t s.m./ha]/ The average rate of degradation of organic 
matter [t d.m./ha]

-0,50 -0,50 -0,50 -0,49 -0,51 -0,47 -0,44

Dawka obornika na 1 ha zasiewów/
The dose of manure per 1 ha of crops [t] 7,6 7,1 6,8 6,7 6,7 6,6 6,6

Reprodukcja substancji organicznej z obornika/ 
Reproduction of organic matter from manure [t/ha] 0,66 0,62 0,60 0,58 0,59 0,58 0,57

Saldo bilansu substancji organicznej/
Balance of organic matter [t/ha] 0,16 0,11 0,09 0,09 0,08 0,11 0,13

Źródło: obliczenia własne na podstawie [Kopiński, Matyka 2014, GUS 2015c]
Source: own calculations based on [Kopiński, Matyka 2014, GUS 2015c]

Zestawione w tabeli 3 wyniki wskazują, że w następstwie rolniczego użytkowania gruntów 
ornych w latach 2010-2014 zmniejszała się ilość glebowej substancji organicznej średnio o około 
0,5 t/ha w ciągu roku. Natomiast w prognozowanym 2030 roku spadek glebowej materii orga-
nicznej na skutek malejącego udziału zbóż i roślin okopowych w strukturze zasiewów – roślin 
degradujących glebową substancję organiczną – będzie niższy (–0,44 t s.m./ha).

Z przyjętych założeń wynika, iż na poziomie kraju średnio w latach 2010-2014 dawka obornika 
wynosiła około 7,0 t/ha obsiewanych gruntów ornych (tab. 3), a jej wielkość w prognozowanym 
roku 2030 może obniżyć się do 6,6 t/ha. Reprodukcja glebowej substancji organicznej ze stoso-
wania nawożenia obornikiem zawierającym 25% suchej masy, z uwzględnieniem współczynnika 
reprodukcji glebowej substancji organicznej dla suchej masy tego nawozu wynoszącego 0,35 
[Harasim 2011], na poziomie kraju pokrywa z nadwyżką degradację gleby przez uprawę roślin, 
powodując, iż w analizowanym okresie bilans glebowej substancji organicznej przyjmuje wartość 
dodatnią (tab. 3). Jednak z wcześniejszych badań dotyczących bilansu słomy przeprowadzonych 
przez J. Kusia, Andrzeja Madeja i Jerzego Kopińskiego [Kuś i in. 2006] wynika, iż w 5 wojewódz-
twach bilans glebowej substancji organicznej był ujemny i dla jego zrównoważenia konieczne 
było przyorywanie słomy, a jej ilość w skali kraju oszacowano na około 3 mln t (około 12% jej 
całkowitego zbioru). W poszczególnych województwach ilość ta wahała się do 11% (lubelskie) 
przez około 30% (opolskie i lubuskie) do ponad 50% (dolnośląskie). Można zaznaczyć, iż w 
gospodarstwach stosujących nawożenie słomą w pierwszej kolejności na ten cel powinna być 
przeznaczana słoma z kukurydzy, roślin strączkowych i rzepaku.

Należy także podkreślić, że zbyt częste przyorywanie słomy zbożowej może powodować 
również wiele niekorzystnych zjawisk, do których należy zaliczyć powstawanie w glebie biolo-
gicznie czynnych substancji o inhibicyjnym działaniu na uprawiane rośliny, zachwianie gospodarki 
azotowej w glebie, niebezpieczeństwo nasilonego występowania niektórych chorób (głównie 
naczyniowej pasiastości zbóż).
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Bilans słomy
Przedstawiony w tabeli 4 bilans słomy uwzględnia jej produkcję (zbiory) oraz rozdysponowanie 

na paszę, ściółkę, przyoranie, przygotowanie podłoża pod grzybnię oraz nadwyżki na alterna-
tywne zagospodarowanie. Zapotrzebowanie słomy do produkcji podłoża dla grzybów jadalnych 
(pieczarka, boczniak) w ostatnich latach znacznie wzrosło i jest szacowane na poziomie kraju na 
około 1 mln t [Harasim 2011].

Tabela 4. Bilans słomy w latach 2010-2030
Table 4. Straw balance in the years 2010-2030
Wyszczególnienie/
Specification

Lata/Years
2010 2011 2012 2013 2014 prognoza/

forecast
2020 2030

Zbiór słomy [tys. t]/Straw gathering [thous. t] 29 753 28 890 30 793 29 343 35 608 30 533 30 862
Zużycie słomy [tys. t]/Straw consumption [thous. t]

 – pasza/feed 3 923 3 914 3 898 3 763 3 806 3 527 3 221
 – ściółka/bedding 11 843 11 240 10 698 10 303 10 470 9 868 9 319
 – przyoranie/ploughing 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
 – podłoże pod grzybnię/substrate for mycelium 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Saldo [tys. t]/Balance [thous. t] 9 987 9 736 12 198 11 277 17 332 13 138 14 322
Źródło: obliczenia własne
Source: own calculations

Z obliczonego bilansu wynika, że w skali kraju średnio za ostatnie 5 lat na cele alternatywne 
można było przeznaczyć około 12,1 mln t słomy. W poszczególnych latach nadwyżka ta wahała 
się od około 9,7 mln t w 2011 roku do 17,3 mln t w 2014 roku. Należy zaznaczyć, że w latach 
objętych prognozą można się spodziewać większych nadwyżek słomy do zagospodarowania na 
cele alternatywne. W 2020 roku jej ilość może wynieść 13,1 mln t, natomiast w roku 2030 może 
wzrosnąć do 14,3 mln t.

Podsumowanie
W ocenie potencjalnych ilości słomy możliwej do alternatywnego zagospodarowania należy 

uwzględnić fakt, iż w rejonach o rozdrobnionej strukturze agrarnej jej zbiór i transport może być 
nieopłacalny. W związku z tym szacowane nadwyżki produkowanej słomy, które mogą być realnie 
przeznaczone m.in. na cele energetyczne mogą być niższe od wyliczonych. Według J. Kusia i 
współautorów [2006], obniżka ta może wynosić około 30%. Dlatego też realna nadwyżka słomy 
do zagospodarowania na cele alternatywne w ostatnim pięcioleciu mogła wynieść około 8,5 mln t,  
a w roku 2030 około 10 mln t. Ponadto elementem utrudniającym dokładne ustalenie bilansu 
słomy w skali makro (kraju) jest występująca rejonizacja produkcji. 

Szczególnie duże ilości słomy, m.in. na cele energetyczne, mogą być przeznaczane w rejonach 
o dominacji dużych gospodarstw, charakteryzujących się wysokim udziałem zbóż w strukturze 
zasiewów dochodzącym nawet do 90% [Kuś, Krasowicz 2001], małą obsadą zwierząt lub wy-
sokim odsetkiem gospodarstw bezinwentarzowych. Problem dotyczy gospodarstw dobrze wy-
posażonych w sprzęt, pozwalając na zastosowanie technologii zbioru słomy charakteryzujących 
się niższymi kosztami.
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Summary
The study describes the surplus of straw that can be managed in an alternative way in Poland. The aim 

of the study is the analysis of straw balance differentiation at the country level in 2010-2014, taking into 
account the forecast of agricultural production in Poland to the year 2030, which was developed in IUNG-PIB. 
The average result from the last past 5 years indicates, that approximately 11.4 million tons of straw can be 
allocated for energy purposes across the country. Moreover, according to a 2020 forecast, 12.5 million tons 
surplus of straw is expected for alternative purposes management, while in 2030, even the 13.7 million tons.
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