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Wstęp 

Trawy (Poaceae, dawniej Gramineae) są najbardziej rozpowszechnioną 
i czwartą pod wzgl<tdem liczby rodzajów (600-800) i gatunków (8-10 tys.) rodziną 
botaniczną na świecie. W Polsce rośnie około 200 gatunków z 56 rodzajów (Ko
ZŁOWSKI i in. 1998]. Tak wielkie zróżnicowanie gatunków w obrębie jednej rodziny 
botanicznej oraz powszechność ich występowania kształtuje krajobraz oraz ma 
olbrzymie oddziaływanie na środowisko, w którym żyjemy . Areał upraw i produ
kcja ziarniaków traw też są bardzo duże. Dotyczy to przede wszystkim gatunków 
i odmian traw pastewnych, o znaczeniu paszowym, gazonowych do zakładania 
trawników, boisk, kortów i pól golfowych, oraz ozdobnych, sianych w ogrodach, 
na klombach i balkonach w celach dekoracyjnych. W ostatnim czasie wzrosło 
zainteresowanie wykorzystaniem traw, szczególnie gatunków olbrzymich oraz 
szybko rosnących i dających wysoki plon suchej masy w jednym sezonie wegeta
cyjnym, do celów energetycznych. Podyktowane to zostało prawnie unormowa
nym obowiązkiem stosowania odnawialnych zasobów w sektorze energetycznym 
(Dz. U. nr 104 z 13.06.2003, poz. 971 z 30.05.03). Obecnie udział energii odna
wialnej w bilansie energetycznym Unii Europejskiej wynosi nieco ponad 6%, 
zakłada się jego zwiększenie do 12% w 2010 i do 25% w 2020 roku. W Polsce 
udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju oceniany jest obecnie 
na 2,5-5,1%, a opracowana przez Ministerstwo Środowiska Strategia Rozwoju 
Energetyki Odnawialnej zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawial
nych do 7,5% w 2010 i do 14% w 2020 roku. Za największe potencjalne źródło 
energii odnawialnej w Europie i innych umiarkowanych strefach klimatycznych 
uważana jest biomasa [EL BASSAM 2003]. W Polsce w 1999 roku 98,05% pozyski
wanej energii odnawialnej pochodziło z biomasy. Inne źródła energii ( energia 
słoneczna, wiatru, wód płynących, geotermalna) stanowią margines w bilansie 
energetycznym naszego kraju. 

Rodzaje biomasy 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz
nej z dnia 30 maja 2003 r. (Dz. U. nr 104, poz. 971) w sprawie szczegółowego 
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zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł 
energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem cie
pła za biomasę uznaje się: ,,substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 
które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości 
z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, 
a także inne części odpadów, które ulegają biodegradacji". Zatem biomasę 
można podzielić na dwie grupy w zależności od źródła pochodzenia: 

produkty leśne: 
drzewa i gałęzie z przycinek i cięć sanitarnych lasów; 
czuby i gałęzie z cięć materiału przeznaczonego do przemysłu; 
odpady z przemysłu drzewnego, np. trociny; 
plantacje lasów energetycznych liściastych; 

produkty rolnicze: 
słoma roślin zbożowych; 

gałęzie z przycinek sadów oraz inne odpady produkcji roślin i warzyw; 
bioetanol, odwodniony alkohol etylowy otrzymywany z surowców roślinnych 
(ziemniak, burak cukrowy, zboże); 
biodiesel, olej napędowy stanowiący lub zawierający biologiczny komponent 
w postaci estrów olejów roślinnych (głównie rzepakowego); 
biogaz z nawozu organicznego produkcji zwierzęcej; 
biogaz z osadów ściekowych, odpadów komunalnych płynnych i stałych; 
uprawy energetyczne: rośliny drzewiaste szybkiej rotacji (wierzba, topola), 
trwałe rośliny dwuliścienne (ślazowiec pensylwański, topinambur, sylfia) 
oraz trawy wieloletnie. 

Przydatność traw w pozyskaniu energii odnawialnej 

Istnieje kilka warunków, które muszą być spełnione przez uprawy energe
tyczne. Pierwszym i nadrzędnym jest wydajna zamiana energii słonecznej na bio
masę, zapewniająca maksymalny plon suchej masy. Warunek ten spełniają szcze
gólnie dobrze trawy o szlaku fotosyntetycznym C4, charakteryzujące się odmienną 
budową anatomiczną organów asymilacyjnych, przystosowanych do wydajnego 
wiązania C02 w środowiskach kserofitycznych, o ograniczonej wilgotności, wyso
kiej temperaturze i silnym nasłonecznieniu [MAJTKOWSKA, MAJTKOWSKI 2003]. 
Słoma z traw C4 odznacza się wysoką wartością kaloryczną, rzędu 14-18 MJ·kg-1 

oraz, co jest równie ważne, niską zawartością popiołu pozostającego po spaleniu. 
Drugim koniecznym warunkiem upraw energetycznych jest wydajne zużycie skła
dników mineralnych i wody oraz właściwy bilans energetyczny, między energią 
włożoną w uprawę roślin a uzyskaną z nich. Kolejny, to wysoka odporność na 
choroby i szkodniki oraz niekorzystne warunki środowiskowe [JEŻOWSKI 2003]. 
Trawy, szczególnie wieloletnie, spełniają wyżej wymienione kryteria i dlatego re
komendowane są do zakładania plantacji energetycznych. Oprócz tego można 
wymienić jeszcze inne, dodatkowe zalety upraw traw, jak niski koszt założenia 
plantacji, łatwość zbioru przy pomocy tradycyjnego sprzętu rolniczego, różnorod
ność gatunkowa, sprzyjająca zachowaniu równowagi w środowisku, działanie stru
kturotwórcze oraz ochrona gleb przed er07ją, łatwość przekształcenia w grunty 
rolne, możliwość uprawy na różnych glebach, przydatność do rekultywacji tere-
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nów zdegradowanych, przydatność do oczyszczania środowiska ze skażeń poprzez 
stanowienie mechanicznego i biologicznego filtru, możliwość wykorzystania jako 
pasza lub substytut torfu do produkcji roślin. 

Gatunki traw uprawianych na cele energetyczne 

W wiciu krajach Europy (Niemcy, Dania, Wielka Brytania) do celów ene
rgetycznych wykorzystywane są między innymi trawy olbrzymie typu C4 : miskant 
olbrzymi (Miscanthus giganteus), proso rózgowate (Panicum virgatum), spartina 
preriowa (Spartina pectinata), palczatka Gerarda (Andropogon gerardi). W Polsce 
trwają prace nad zaadoptowaniem ich do rodzimych warunków klimatycznych. 
Spośród traw dziko rosnących na terenie naszego kraju do upraw energetycznych 
doskonale nadają sic; wieloletnie trawy typu C3: mozga trzcinowata (Phalaris aru
ndinacea ), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), kostrzewa trzcinowata (Fe
stuca arundinacea), życica trwała (Lolium perenne), wyczyniec łąkowy (Alopecurus 
pratensis), trzcina pospolita (Phragmites communis), tymotka łąkowa (Phleum pra
tense ), trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigeios), manna mielec (Gliceria aqua
tica). Wszystkie wytwarzają wysoki plon suchej masy. Brak jest danych dotyczą
cych wartości opałowej biomasy niektórych gatunków traw, ale należy przypusz
czać, że będzie sic; nieco różniła u poszczególnych gatunków ze względu na różną 
zawartość ligniny i celulozy. Nic powinna być jednak niższa niż 15 MJ·kg-1• Wyse
lekcjonowane na cele energetyczne trawy charakteryzują sic; małymi wymagania
mi i dużą tolerancją dotyczącą warunków siedliskowych. Rosną bardzo dobrze na 
glebach żyznych, wokół akwenów wodnych. Niektóre z nich można uprawiać na 
terenach suchych, zdegradowanych lub skażonych, nienadających sic; do wyko
rzystania rolniczego. 

Tabela 1; Table 1 

Przegląd traw, które mogą być uprawiane na biomasę do celów energetycznych 
Grass spccies suitable as a biomass for energy production 

' łyp Wyso-
Plon 

fotosyn- kość 
suchej Wartość 

Gatunek tezy roślin 
masy kaloryczna Wymagania glebowe 

Literatura 
Spccies Photo- Plant 

Dry Energy Soil 
References 

synthe- height 
ma!!er value requirements 

sis typc (cm) 
yicld (MJ·kg-l) 

(t·ha-') 

l 2 3 4 5 6 7 

Phalaris podmokłe; soaked 
I.EWANl)O-

c, 100-300 6-12 16,6-19,3 WSKI i in. 
aru.ndinacea L. pH 4-7,5 

[2003] 

gleby zasol., azoto-
SCHOLZ i 

Dactylis c, 50-150 8-10 16,3 
lubna; saline soils, 

ELLERBROCK 
glomerata L. nitrogen-loving 

[2002] 
pH 6-7 

gleby zasol., 
Fesruca aro.- suche, wilg. 

WELLIE-STE-
ndinacea C 60-200 8-14 17,5 salinc soils, dry, 3 PHAN [1998] 
SCHREB. soaked 

pH 4,7-9,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

Lolium 
wilgotne oraz suche, 

WELLIE-STE-
perenne L. C, 25-95 9 - 12 17,9 azotolubna; soakc<l, 

!'HAN [1998) 
dry, nitrogen-loving 

Lolium wilgotne, zasobne, 
JOKŚ 

multiflorum c, 30-100 15-20 17,8 azotolubna; soakcd, 
[2004) 

i.AM. rich, nitrogcn-loving 

Alopecurus 
C, 100-140 6-13 

hrak danych wilgotne, zasobne MEDIAYILlA 
pratensis L. no data soaked., rich i in . [1997] 

Phragmites 
brak danych ALLIRAND, 

communis C3 do 400 9-13 
no data 

podmokłe; soaked 
GOSSE [1995) 

TRIN. 

średnio-wilgotne, 

Phleum 
C, do 160 9-18 18,0 

niezasolone MEDIAYILI.A 
pratense L. medium, salt-sensi- i in. [1997] 

tive pll 6-7 

Gliceria brak da-
brak danych podmokłe KoztOWSKl 

aquatica (L.) C, do 200 nych 
WAHLB. no data 

no data soaked i in. (1998] 

Calamagrostis brak da-
brak danych suche, ubogie, kwaś- KoZtOWSKl 

epigeios (L.) C, 60-200 nych 
no data ne; dry, poor, acid i in. (1998) Ronr. no data 

Arundo donax 
bardzo cieple naslo- l..EW/\NDO-

L. C, 800-900 15-35 14,8-18,8 ncczn. WSKI i in. 
vcry warm, insolated [2003 ] 

Miscanthus x c, do 400 13-30 18,5 
brak danych McKENDRY 

giganteus no data [2002] 

Panicum 
LEWI\NDO· 

vi,gatum L. c, 300-350 16-22 17 pH 4,9-7,6 WSKl i in. 
[2003] 

Spartina brak 
brak danych l'OTI"ER i in. 

pectinata c, danych 4-18 b. słabe; very poor 
LINK. no data 

no data [1995 l 

Spartina brak 
brak danych l'OTIBR i in . 

cynosuroides c, danych 9 słabe; poor 
(L.) Roru. no data 

no data [1995] 

Andropogon 
brak 

brak danych brak danych 
LEWI\NDO· 

c, danych 8-15 WSKI i in. 
gerardi VllM. 

no data 
no data no data 

[2003] 

brak danych 
żyzne, cieple, prze-

JOKŚ 
Zea mays L. c, 250 20-30 

no data 
wiewnc; rich, warm, 

[2004] 
airy 

Problemy w uprawie traw na biomasę 

Uprawa, prezentowanych powyżej traw na biomas<t, napotyka na pewne 
ograniczenia w warunkach Polski. Trawy typu C4 są roślinami pochodzącymi 
z klimatu subtropikalnego Azji (Chiny, Japonia) i Ameryki Północnej. W związku 
z tym mogą wystąpić problemy z zaadoptowaniem ich do warunków klimatycz
nych naszego kraju, szczególnie mroźnych, długotrwałych zim. Wiadomo, że mis-
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kant olbrzymi narażony jest na przemarzanie w pierwszym roku po posadzeniu 
[MAJTKOWSKA, MAJTKOWSKI 2003]. Trzcina laskowa [PODBIELKOWSKI 1985], choć 

dorasta do 8-9 m, nic jest w stanie przetrwać polskiej zimy [LEWANDOWSKI i in. 
2003]. Ponadto oba wymienione gatunki nie rozmnażają się generatywnie, lecz 
z rozłogów korzeniowych lub sadzonek in vitro, co znacznie utrudnia i podnosi 
koszty założenia plantacji. Problem z rozmnażaniem generatywnym istnieje rów
nież u spartiny preriowej, która w prawdzie zawiązuje nasiona, ale tracą one ży
wotność w ciągu kilku tygodni od zbioru. 

Ograniczenia nic obejmują wyłącznie gatunków pochodzących z innych 
stref klimatycznych, dotyczą również rodzimych, naturalnie występujących i two
rzących szatę roślinną Polski. Zakładanie upraw traw dla celów energetycznych 
w Polsce jest zagadnieniem nowym i dlatego nie prowadzono dotychczas plantacji 
nasiennych wielu gatunków rekomendowanych na te cele. W związku z powyż
szym może wystąpić przejściowy problem z pozyskaniem dużej ilości materiału 

siewnego niektórych gatunków. Istnieją problemy ze zdolnością kiełkowania, 
która uzależniona jest od gatunku traw oraz od warunków atmosferycznych pod
czas wzrostu i rozwoju roślin macierzystych, które wpływają na plon i jakość ma
teriału siewnego. Są lata, w których ziarniaki kiełkują w 100% i takie, gdy zdol
ność kiełkowania nie przekracza 50%. Obserwuje się często brak zdolności do 
kiełkowania ziarniaków zaraz po zbiorze [KOLASIŃSKA 1998] i fluktuacyjną zmien
ność zdolności kiełkowania wywołaną występowaniem spoczynku pierwotnego lub 
wtórnego [PROŃCZUK 1971]. Powszechnym są nierównomierne wschody siewek, 
długotrwałe zaleganie nieskiełkowanych ziarniaków w glebie oraz porażenie ma
teriału siewnego przez patogeny grzybowe. 

Podsumowanie 

Pomimo wymienionych powyżej ograniczeń i utrudnień, produkcja traw na 
cele energetyczne jest alternatywą dla innych rodzajów biomasy. Należy przypu
szczać, że biomasa, a w tym trawy, będzie podstawowym, wśród odnawialnych, 
źródłem energii, co spowoduje powstanie prężnego rynku biomasy. Przemawiają 
za tym również zalety wykorzystania biomasy jako źródła energii [JEŻOWSKI 2003]: 

odnawialność; 

ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji tlenków azotu i zamknięty 
obieg C02 (w wyniku spalania biopaliw uwalnia się taka ilość C02, jaką 
rośliny pobrały z atmosfery w procesie fotosyntezy); 
redukcja efektu szklarniowego; 
niski koszt wyprodukowania jednostki energii; 
utworzenie nowego kierunku produkcji rolniczej; 
tworzenie nowych miejsc pracy w rolnictwie i jego otoczeniu; 
powiększenie dochodów rolniczych; 
zagospodarowanie terenów rolniczych o słabych glebach i nieużytków; 
rozwój przemysłu lokalnego; 
hamowanie migracji na tereny zurbanizowane; 
poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
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Streszczenie 

Ustawowy obowiązek stosowania odnawialnych zasobów w sektorze energe
tycznym prowadzi do tworzenia sią rynku biomasy, który w perspektywie kilku 
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najbliższych lat będzie zapewne podstawowym wśród odnawialnych źródeł ener
gii. Celem upraw energetycznych jest pozyskanie jak największego plonu biomasy, 
która zostanie nastąpnie przetworzona, po zastosowaniu odpowiedniej techno
logii, na paliwo energetyczne. Do tego celu nadają się m.in. trawy. W wielu kra
jach Europy (Niemcy, Dania, Wicika Brytania) uprawia się na biomasę trawy 
olbrzymie typu C4, ze względu na wydajny system fotosyntetyczny. W Polsce wy
stępuje na naturalnych stanowiskach wiele gatunków traw, które doskonale nada
ją się do upraw energetycznych, ze względu na wysoki plon suchej masy. Z tego 
powodu powinny one być włączone do listy roślin energetycznych oraz stać sią 
obiektem szczególnych zainteresowań oraz badań genetyków, hodowców i agrofi
zyków w Polsce. 

CULTIVATION OF GRASSES FOR BIOMASS 
- POSSIBILITIES AND RESTRICTIONS 
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Key words: renewable energy, biomass, energy grasses 

Summary 

Law regulations rcquiring the use of renewable energy sources in energetic 
sector stimulate a dcvclopmcnt of biomass production, which in severa! years will 
presumably bccomc the main source of renewable energy. The aim of energetic 
plantings is to obtain the highest yield of biomass, which after proper transfor
mation will bccome an energetic fuel. Grasses arc one of the plants suitable for 
this purpose. In many European countries (Germany, Denmark, Great Britain) 
energy grasscs arc used duc to efficicnt C4 photosynthesis. In Poland many grass 
specics occurring on natura! sitcs arc highly suitable for energetic plantings 
bccausc of thcir high dry yield. For this reason they should be included in the 
listings of encrgctic plants and bccomc an object of research of genetics, brec
dcrs and agrophysics in Poland. 
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