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tęguje niechęć rolników do podejmowa-
nia ryzyka.

Przyczyny
braku zainteresowania

Badania Instytutu Ochrony Środowiska
w Szwecji wykazały, że jedną z najwięk-
szych nieekonomicznych przeszkód dla roz-
woju plantacji wierzby jest niechęć rol-
ników do uzależniania ziemi od jednego
rodzaju upraw na tak długi czas (ok. 20 lat).
Rolnik ceni sobie elastyczność podejmo-
wania decyzji, jaką zapewniają mu upra-
wy jednoroczne. Dzięki temu może szyb-
ko dopasować się do zmiennej sytuacji
na rynku. Ponadto okazało się, że wśród
szwedzkich rolników istnieje przekonanie,
iż uprawy wysokopiennych drzew szpe-
cą krajobraz, co dodatkowo zmniejsza en-
tuzjazm.

Z socjologicznego punktu widzenia
na decyzję rolnika o zaangażowaniu się
w konkretny rodzaj upraw wpływają trzy
czynniki: wiek właściciela gospodarstwa,
struktura własnościowa ziemi oraz jakość
ziemi uprawnej.

We wcześniej wspomnianym rapor-
cie szwedzkiego Ministerstwa Rolnictwa
czytamy, że skłonność do inwestowania
w wierzbę wzrasta wraz z wiekiem. Mło-
dzi ludzie chcą uprawiać swą ziemię w bar-
dziej aktywny sposób, a jednocześnie
mając niestabilną sytuacje finansową, sta-
ją się mniej skłonni do podejmowania ry-
zyka. Rolnicy w wieku 50-64 już znacz-
nie częściej inwestują w wierzbę, gdyż
roślina ta nie wymaga poświęcenia dużej
ilości czasu.

Stosunki własnościowe są również waż-
nym czynnikiem, który wpływa na podjęcie
decyzji o inwestowaniu w dany rodzaj
uprawy. W Szwecji 55% ziem uprawnych
jest własnością rolnika gospodarujące-
go na tym terenie, zaś pozostałe 45%
jest dzierżawionych. Ziemia zwykle dzier-
żawiona jest na krótkie okresy — od ro-
ku do pięciu lat, co uniemożliwia po-
dejmowanie dalekosiężnych decyzji in-
westycyjnych. Dane statystyczne podają,
iż 82% plantacji wierzby w Szwecji upra-
wianych jest na ziemiach będących włas-
nością rolnika, 10% na ziemiach częściowo
dzierżawionych, zaś jedynie 8% na zie-
miach w całości dzierżawionych. Stąd po-
wszechnie praktykowane jest umieszczanie
w umowie dzierżawczej klauzuli o zakazie
uprawy lasów energetycznych.

Trzecim czynnikiem, który mógłby
wpłynąć na decyzję rolnika o zainwes-
towaniu w uprawę wierzby, jest jakość
ziemi uprawnej. Powszechnie uważano,
że wierzba rośnie w miejscach, gdzie in-

ne rośliny się nie przyjmują. Obecnie
odchodzi się od tego przekonania, gdyż
okazało się, że wierzba rośnie na nieuro-
dzajnych glebach mniej efektywnie niż
na dobrych.

Jeśli nie wierzba, to co?

Rolnicy mogą również wnioskować
o dopłatę z tytułu uprawy innych roślin
energetycznych, wśród których mozga
trzcinowa (Phalaris arundinacea) wydaje
się najbardziej obiecującą alternatywą
dla wierzby w północnej części kraju,
krainie Norrland. Ta trawa typu ozime-
go rośnie stosunkowo szybko, nie potrze-
buje bardzo żyznej gleby, a do jej zbioru
nie są konieczne żadne specjalistyczne ma-
szyny. W Szwecji uprawia się ok. 3500 ha
mozgi trzcinowej, choć z tego jedynie
ok. 400 ha przeznaczonych jest do produk-
cji energii. Największą przeszkodą stojącą
na drodze do wykorzystania mozgi trzcino-
wej na dużą skalę są techniczne problemy
powstające przy spalaniu surowca (wysoka
zawartość popiołu).

Tradycja spalania ziarna traw zbo-
żowych w celu wytworzenia energii sięga
lat 80. XX w., jednak dopiero w prze-
ciągu ostatnich lat rolnicy zaczęli wyko-
rzystywać ten surowiec na większą ska-
lę do ogrzewania gospodarstw. Ponad
5000 domostw czerpie energię ze spa-
lania zboża, głównie owsa. Szacuje się,
że ok. 20 000 — 50 000 ton tego surow-
ca przeznacza się obecnie do wytwarzania
energii cieplnej w Szwecji, zaś największą
instalacją opalaną zbożem jest fabryka
papieru w Hallsta. Wznoszone są ciepłow-
nie wykorzystujące biomasę, z których wy-
mienić należy spółkę energetyczną w Sala-
Heby, spalającą rocznie 1750 ton owsa
(dane z 2005/06).

Budowane są również ciepłownie, w któ-
rych zamiast ziarna zbożowego wyko-
rzystuje się powstającą przy jego upra-
wie słomę. W Szwecji wzniesiono do tej
pory dwie instalacje spalające surowiec
w postaci nieprzetworzonej lub w posta-
ci brykietów. W celach opałowych spala
się obecnie 100 000 ton słomy, upra-
wianej łącznie na 30 000 ha ziem. Opał
ten stanowi 0,8 TWh całej konsumpcji
energii.

W 2003 r. Szwecja zniosła zakaz upra-
wy konopi, który obowiązywał od kilku-
dziesięciu lat. Rolnicy otrzymali możli-
wość rozszerzenia swojej działalności
o uprawę rośliny w celach przemysłowych
oraz opałowych. Już w przeciągu roku
od momentu zniesienia zakazu 25 rolni-
ków złożyło podania o dofinansowanie
upraw. Te jednak w dalszym ciągu by-

ły dyskryminowane pod względem dota-
cji państwowych. Uprawa konopi obję-
ta jest jedynie dofinansowaniem unij-
nym, a wyłączona z jednorazowej premii
inwestycyjnej, z wyjątkiem upraw mają-
cych na celu produkcję włókienniczą.
W 2004 r. liczba rolników uprawiają-
cych konopie podwoiła się, zaś areał ziem
został potrojony. W 2005 r. odnotowano
290 ha, a w 2006 r. już dwukrotnie więcej,
bo 527 ha uprawianych przez 155 agro-
nomów.

Prowadzone są badania nad przemys-
łową uprawą topoli tradycyjnej i topoli
hybrydowej (topolo-osika), których materiał
sadzonkowy nie uległ modyfikacji przez
ostatnie 10-20 lat. Dotychczasowe próby
rozwoju plantacji (200 ha topoli, 100 ha
topoli hybrydowej) wykazały, że uprawa
tych roślin jest wciąż bardziej ryzykowna
niż uprawa wierzby.

Jakie są perspektywy
dla uprawy wierzby?

W perspektywie 50 lat rozwój upraw
wierzby na terenie Szwecji może jed-
nak osiągnąć wyjątkowo wysokie tempo,
jeśli spełnione zostaną pewne warunki.
Według ekspertów z Królewskiej Akade-
mii Nauk w Szwecji (Kungliga Vetenskap-
sakademien) cena materiału opałowego
z wierzby energetycznej powinna ustabili-
zować się na relatywnie wysokim poziomie
w porównaniu do innych roślin opałowych,
aby uprawa tego surowca stała się opłacal-
na. Uważa się również, że to młodzi przed-
siębiorcy posiadający ziemię powinni zos-
tać zaangażowani do uprawy wierzby, jeś-
li areał jej upraw ma osiągnąć zadowala-
jące rezultaty w przyszłości. Żeby ułat-
wić rolnikom sprzedaż surowca oraz skró-
cić do minimum czas potrzebny na jego
przetransportowanie powinno się rozmiesz-
czać niewielkie ciepłownie w odległości
nie większej niż 50 km od gospodarstw
rolnych. Naukowcy podkreślają również,
że w najbliższej przyszłości konieczne bę-
dzie udoskonalenie sadzonek tak, aby były
one bardziej odporne na szkodzące bakte-
rie i owady.
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