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Plonowanie wierzby wiciowej – w œwietle badañ

STRESZCZENIE. Celem badañ by³a ocena wielkoœci plonowania piêciu klonów wierzby energetycznej
z plantacji w Nadleœnictwie Brod³a, woj. ma³opolskie. W artykule wykazano, ¿e zarówno
w 2003 r., jak i w 2006 r. uzyskano najwy¿sze plonowanie klonu nr 1056. Jednak¿e, ze
wzglêdu na bardzo suchy rok 2003, plonowanie tego klonu by³o wówczas ni¿sze (27 Mg/ha)
ni¿ w 2006 r. (35 Mg/ha). Wierzba Salix viminalis jest roœlin¹ przystosowan¹ do wegetacji na
ka¿dym gruncie. Uprawa wierzby nie wymaga szczególnych zabiegów agrotechnicznych.
Przez zak³adanie i prowadzenie plantacji wierzby energetycznej mo¿na przyczyniæ siê do
rozwoju wsi, zwiêkszenia dochodów rolniczych i zmniejszenia bezrobocia na wsi. Szcze-
gólnie wa¿ny jest fakt, ¿e najwiêksze zapotrzebowanie na si³ê robocz¹ przy uprawie plantacji
wierzby notuje siê w okresie zimowym, czyli w okresie najmniejszego zapotrzebowania na
si³ê robocz¹ w tradycyjnym rolnictwie.

S£OWA KLUCZOWE: roœliny energetyczne, wierzba energetyczna, klony, plonowanie

Wprowadzenie

Energetyka oparta na wêglu niekorzystnie oddzia³uje na œrodowisko przyrodnicze, tote¿
coraz powszechniejsze staje siê pozyskiwanie energii ze Ÿróde³ alternatywnych. Udzia³
niekonwencjonalnych Ÿróde³ w wytwarzaniu energii wynosi w skali œwiata oko³o 17%, zaœ
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w Polsce zaledwie 2% [4]. Zgodnie z za³o¿eniami Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

przyjmuje siê, ¿e w ci¹gu najbli¿szych lat wykorzystanie energii ze Ÿróde³ niekonwencjo-
nalnych znacz¹co wzroœnie [2, 3].

Polityka energetyczna krajów Unii Europejskiej zak³ada zapewnienie spo³eczeñstwu
niezawodnego, taniego i przyjaznego dla œrodowiska zaopatrzenia w energiê. Polska do-
stosowuje siê do tych wzorców. Istnieje wiele sposobów pozyskiwania energii w sposób
ekologiczny. Jednym z nich jest zaprezentowany w publikacji. Celem badañ jest przed-
stawienie efektów plonowania odmian wierzby energetycznej.

1. Pojêcie biomasy

Biomasa to materia organiczna, której powstanie wi¹¿e siê z procesem fotosyntezy.
Substancja organiczna produkowana jest z energii s³onecznej, ditlenku wêgla i wody.
Biomasa mo¿e byæ stosowana w formie sta³ej jako paliwo do bezpoœredniego spalania
(drewno, s³oma, osady œciekowe, makulatura), mo¿e te¿ byæ przetwarzana na paliwo p³ynne
(oleje i alkohole) albo gaz (biogaz z wysypisk œmieci, z fermentacji gnojowicy lub z fer-
mentacji osadów œciekowych).

Pochodzenie biomasy mo¿e byæ ró¿ne, poczynaj¹c od polowej produkcji roœlinnej, przez
odpady wystêpuj¹ce w przemyœle rolno-spo¿ywczym, do odpadów z gospodarstw domo-
wych. Biomasa mo¿e równie¿ pochodziæ z odpadów drzewnych i celulozowo-papier-
niczych. Podejmuje siê równie¿ produkcjê biomasy do celów energetycznych na specjal-
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TABELA 1. Charakterystyka roœlin uprawianych na plantacjach energetycznych [1]

TABLE 1. Characteristics of plants cultivated on energetic plantations [1]

Roœlina uprawiana
Wydajnoœæ
[t s.m./ha]

Wydajnoœæ
biometanu
[m3/t s.m.]

Produkcja
biometanu

[m3/ha]

Zawartoœæ
CH4

[%]

Produkcja
biogazu
[m3/ha]

Miskant cukrowy 33,0 410 13 530 85 15 920

Spartina preriowa 24,0 410 9 840 85 11 580

Trawy ³¹kowe 8,0 410 3 280 85 3 860

Kukurydza 24,0 450 10 800 83 13 010

Lucerna 15,0 410 6 150 85 7 240

Burak pó³cukrowy
(korzenie i liœcie)

22,4 840 18 820 85 22 140

Pszenica (ziarno i s³oma) 8,0 390 3 120 75 4 160

t s.m. – tona suchej masy



nych plantacjach drzew szybko rosn¹cych (wierzba energetyczna, topola), na plantacjach
rzepaku, miskanta olbrzymiego, s³onecznika. Wa¿nym Ÿród³em biomasy s¹ odpady z pro-
dukcji zwierzêcej oraz odpady powstaj¹ce w gospodarce komunalnej (osady œciekowe,
odpady z gospodarstw domowych, makulatura).

Podstawowym Ÿród³em biomasy dla potrzeb ekoenergetyki s¹ uprawy roœlin, charak-
teryzuj¹cych siê du¿¹ wydajnoœci¹ wytwarzania biometanu. Do takich roœlin nale¿¹ miêdzy
innymi buraki pastewne i trawy (tab. 1).

2. Wierzba Salix viminalis

Wierzba Salix viminalis jako roœlina energetyczna budzi ostatnio du¿e zainteresowanie
(fot. 1). Wynika to z jej niewielkich wymagañ glebowych oraz wysokiego plonowania.
Rodzaj Salix obejmuje ponad 300 gatunków wystêpuj¹cych jako drzewa, krzewy lub
krzewinki. Krzewiaste gatunki wierzby, tworz¹ce d³ugie elastyczne pêdy, nazywane s¹
wiklin¹. Wierzba wykorzystywana jest g³ównie do celów koszykarskich. Jednak w ostatnich
latach szybko rosn¹ce formy, maj¹ce wysoki potencja³ produkcyjny biomasy, coraz szerzej
stosowane s¹ do celów energetycznych.

Gatunek wierzby krzewiastej Salix viminalis jest roœlin¹ wieloletni¹, która roœnie prawie
na ka¿dym gruncie. W pierwszym roku uprawa wymaga szczególnej troski (chodzi o walkê
z zachwaszczeniem plantacji). W kolejnych latach wzrostu roœliny nie stosuje siê prawie
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Fot. 1. Wierzba Salix viminalis [5]

Phot. 1. Willow Salix viminalis [5]



¿adnych zabiegów agrotechnicznych. Wierzba energetyczna posiada niespotykane przy-
rosty w cyklu rocznym. Je¿eli porównamy przyrosty wierzby do przyrostu lasu rosn¹cego
w stanie naturalnym, to przyrosty wierzby s¹ 14-krotnie wiêksze [5].

Wartoœæ energetyczna wierzby jest porównywalna z mia³em wêglowym.

3. Zakres i metodyka pracy badawczej

Zadaniem badawczym opracowania jest ekonomiczny aspekt uprawy wierzby energe-
tycznej jako niekonwencjonalnego Ÿród³a energii. Badaniu pod k¹tem najwiêkszego przy-
rostu masy poddano wierzbê wiciow¹ (Salix viminalis), a konkretnie jej krzy¿ówki miêdzy-
gatunkowe i wewn¹trzgatunkowe, czyli klony.

Ma³opolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przekaza³ sadzonki wierzby
energetycznej Nadleœnictwu w Brod³ach, gdzie za³o¿ono plantacjê doœwiadczaln¹ (fot. 2).
Plantacja ta powsta³a na nieu¿ytkach; przewa¿aj¹ tu grunty piaszczyste. Przy zak³adaniu
plantacji zosta³y wykorzystane klony wierzby wiciowej oznaczone numerami: 1051; 1052;
1054; 1056 i 1059. Jest to plantacja, na której wykonuje siê badania dotycz¹ce plonowania
wierzby jako materia³u energetycznego [7].

Celem badania jest wybór klonu, którego plon jest op³acalny pod wzglêdem ekono-
micznym. Badanie wykonano w 2006 r. Podlega³y mu jednoroczne przyrosty wymienio-
nych numerów klonów. Nastêpnie wyniki porównano z badaniami przeprowadzonymi
w 2003 r.
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Fot. 2. Nadleœnictwo w Brod³ach – pêdy wierzby Salix viminalis (opr. w³asne)

Phot. 2. Forest Inspectorate in Brod³a – shoots of willow Salix viminalis (own preparation)



4. Przebieg badañ

Badania rozpoczêto od pomiaru wysokoœci roœlin 50 próbek ka¿dego klonu (wyniki
pomiaru umieszczono w tab. 2).
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TABELA 2. Wyniki badañ wysokoœci roœlin (dane empiryczne)

TABLE 2. The results of investigations of the plants’ height (the empirical data)

Klony

wysokoœæ roœlin
[cm]

liczebnoœæ

1051 1052 1054 1056 1059

135 – 3 – – –

135,5 – 3 – – –

145 – 12 – – –

145,5 – 6 – – –

155 – 13 – – 4

155,5 – 4 – – –

165 1 5 1 – 5

165,5 – 3 – – 2

175 13 – 9 – 7

175,5 3 1 2 – 7

185 – – 9 – 8

185,5 19 – 1 – 7

195 6 – 1 – 5

195,5 6 – 5 – –

205 1 – 6 – 1

205,5 1 – 2 1 1

215 – – 8 2 3

215,5 – – 3 – 2

225 – – 3 6 1

225,5 – – – 2 1

235 – – – 13 1

235,5 – – – 5 –

245 – – – 7 –

245,5 – – – 4 –

255 – – – 6 –

255,5 – – – 4 –



Na podstawie przeprowadzonego wywiadu [7] stwierdzono, ¿e w pierwszym roku upra-
wy roczny przyrost gruboœci wynosi 7–13 mm. Dokonano pomiaru gruboœci poszczegól-
nych klonów pêdów na wysokoœci 100 cm roœliny. Wyniki pomiaru umieszczono w tabeli 3.

Obliczono œredni¹ gruboœæ pêdów ka¿dego z klonów. Nastêpnie przyst¹piono do po-
miaru masy 100 próbek ka¿dego klonu (tab. 4). Dane te zosta³y wykorzystane do obliczenia
jednorocznego plonowania poszczególnych klonów.
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TABELA 3. Wyniki obliczeñ œrednich gruboœci pêdów klonu [opr. w³asne]

TABLE 3. The results of calculations of average thickness of clone shoots [own preparation]

Klony Œrednia gruboœæ [mm]

1051 6,9

1052 4,17

1054 8,6

1056 10,2

1059 9,6

TABELA 4. Wyniki badañ masy (dane empiryczne)

TABLE 4. The results of the mass investigations (the empirical data)

Lp. Nr klonu Liczba pêdów Masa [kg]

1. 1051 100 14,5

2. 1052 100 9,8

3. 1054 100 20,5

4. 1056 100 21,6

5. 1059 100 16,4

TABELA 5. Wyniki badañ liczby pêdów wierzby Salix viminalis w 2006 r.(dane empiryczne)
(opr.w³asne)

TABLE 5. The results of investigations of number of shoots of willow Salix viminalis in 2006 (the
empirical data) (own preparation)

Lp. Numer klonu
Liczba pêdów w rzêdach na 10 m Liczba pêdów

I II 1 m2 1 ha

1. 1051 72 63 13,5 135 000

2. 1052 63 79 14,2 142 000

3. 1054 79 76 15,5 155 000

4. 1056 80 82 16,2 162 000

5. 1059 62 60 12,2 122 000



Po wykonaniu badañ masy zliczono pêdy na powierzchni 1 m2. Poniewa¿ w badanej
szkó³ce wierzba ros³a w rozstawie 0,5 m, na powierzchni 1 m2 wliczano dwa rzêdy. Wyniki
badañ liczby pêdów zosta³y umieszczone w tabeli 5. Na podstawie danych obliczono
plonowanie poszczególnych klonów.

Podczas obliczania jednorocznego plonowania poszczególnych klonów w tonach z hek-
tara nale¿y pamiêtaæ, ¿e masê poszczególnych klonów wyznaczono dla 100 sztuk. Zilus-
trowano to tak¿e na rysunku 1.
� Klon 1051

1350 · 14,5 kg = 19 575 kg = 19,58 Mg
� Klon 1052

1420 · 9,8 kg = 13 916 kg = 13,92 Mg
� Klon 1054

1550 · 20,5 kg = 31 775 kg = 31,77 Mg
� Klon 1056

1620 · 21,6 kg = 34 992 kg = 34,99 Mg
� Klon 1059

1220 · 16,4 kg = 20 080 kg = 20,08 Mg
Kolejnym krokiem by³o porównanie wyników z badaniami plonowania w 2003 r.

(rys. 2 i tab. 6).
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Rys. 1. Graficzna interpretacja plonowania poszczególnych klonów w 2006 r. w Nadleœnictwie Brod³a
(opr. w³asne)

Fig. 1. Graphic interpretation individual clon’s harvest in 2006 at Forest Inspectorate Brod³a (own preparation)
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Rys. 2. Graficzna interpretacja plonowania poszczególnych klonów wierzby w 2003 r. w Nadleœnictwie Brod³a
(opr. w³asne)

Fig. 2. Graphic interpretation of harvest of particular willow clones in 2003 at the Forest Inspectorate Brod³a
(own preparation)



TABELA 6. Wyniki badañ liczby pêdów wierzby Salix viminalis w 2003 r.(dane empiryczne)
(opr. w³asne)

TABLE 6. The results of investigations of number of shoots of willow Salix viminalis in 2003
(the empirical data) (own preparation)

Lp. Numer klonu
Liczba pêdów w rzêdach na 10 m Liczba pêdów

I II 1 m2 1 ha

1. 1051 78 80 15,8 158000

2. 1052 59 58 11,7 117000

3. 1054 75 70 14,5 145000

4. 1056 61 75 13,6 136000

5. 1059 67 58 12,5 125000

5. Wnioski

W 2003 i 2006 roku najwy¿sze plonowanie uzyskano na poletku wierzby wiciowej
z posadzenia klonu nr 1056. Dlatego te¿ do za³o¿enia plantacji energetycznej nale¿y wybraæ
sadzonki tego klonu. Wierzba ma du¿e wymagania zasobnoœci w wodê. Rok 2003 by³ ubogi
w opady deszczu, dlatego przyjêto, ¿e plonowanie badanych klonów by³o ma³e. Natomiast
w 2006 r. plonowanie znacz¹co siê zwiêkszy³o.

Podsumowanie

Przez zak³adanie i prowadzenie plantacji wierzby energetycznej mo¿na przyczyniæ siê
do rozwoju wsi, zwiêkszenia dochodów rolniczych i zmniejszenia bezrobocia na wsi.
Szczególnie wa¿ny jest fakt, ¿e najwiêksze zapotrzebowanie na si³ê robocz¹ przy uprawie
plantacji wierzbowej notowane jest w okresie zimowym, czyli w czasie najmniejszego
zapotrzebowania na si³ê robocz¹ w tradycyjnym rolnictwie.

Zak³adanie plantacji na niewielkich powierzchniach mo¿e rozwi¹zaæ problem zaopa-
trzenia wsi w ciep³o. Powierzchnia 0,5 ha przeznaczona na uprawê wierzby Salix viminalis

mo¿e zaopatrzyæ w opa³ ka¿de gospodarstwo rolne na ca³y rok. Kolejnymi aspektami
przemawiaj¹cymi za zak³adaniem plantacji szybko rosn¹cej wierzby i pozyskiwania drewna
na cele energetyczne s¹: wykorzystanie czêœci gruntów od³ogowanych i zanieczyszczonych
przez przemys³, a tak¿e wy³¹czonych z produkcji surowców ¿ywnoœciowych, jak równie¿
wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci zrêbków, brykietów i peletów.
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Wiktoria SOBCZYK

The energetic basket willow’s harvest –
in the light of investigations

Abstract

The aim of the investigations was the assessment of the size of harvest of five energetic basket
willow clones at a plantation of the Forest Inspectorate Brod³a in the Malopolska voivodeship.
The article shows that both in 2003 and in 2006 the highest crops of clone No. 1056 were obtained.
However, due to the drought, the harvest in 2003 was lower (27 t/hectare) than that of 2006
(35 t/hectare). The willow Salix viminalis is a plant, which easily adapts to vegetation on any soil.
The plant growing does not require any special agrotechnical treatment. The energetic willow
cultivation can contribute to economic development of the country and the improvement of the
farmer’s profits, as well as can help to reduce unemployment. The most important is the fact that
the largest demand for manpower in the willow plantation is in winter, i.e. in the time when much
less manpower is required in traditional agriculture.

KEY WORDS: energetic plants, energetic willow, clone, harvest


