Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii

Danuta Zapiór

Wierzba, nie tylko energia
Willow, something more than just energy
Praca dyplomowa

Praca wykonana pod kierunkiem
Mgr Nina Maria Dobrzyńska

Warszawa, 2009 r.

2

Plan pracy/ spis treści
1) Wstęp
2) Chopin, Pawlikowska- Jasnorzewska i diabeł Rokita – wierzba, energia duszy.
3) Uprawa wierzby na cele energetyczne
4) Ocena opłacalności uprawy
5) Zakończenie
6) Bibliografia

3

Wstęp

Wierzba jest jednym z tych drzew, które są głęboko zakorzenione w naszej kulturze,
naszych wierzeniach, naszym codziennym życiu. Gdy myślimy o sobie, że jesteśmy
Polakami nie myślimy o konstytucji, rządzie ani składzie naszego parlamentu. Przed
oczami stają nam symbole, dzięki którym utożsamiamy się z naszymi rodakami - to
symbole uniwersalne jak nasze godło, barwy narodowe czy elementy krajobrazu. To
wierzba właśnie. Dla naszych przodków była drzewem magicznym, mistycznym,
choć codziennym. Dla nas nabrała całkiem nowego znaczenia. W pierwszej części
swojej pracy chciałabym pokazać, czym wierzba była kiedyś, ( czym bywa jeszcze
dzisiaj), dlaczego ją tak kochano, szanowano. W drugiej części pracy chciałabym się
skupić na tym, czym wierzba jest dla współczesnych. O tym jak z siedliska duchów,
muzy dla wielkich została sprowadzona do biomasy. Dlaczego i w jaki sposób dzisiaj
skupiamy się na wierzbie. Opisuję proces uprawy wierzby, zastosowanie uzyskanego
plonu. W podsumowaniu chciałabym się zatrzymać na chwile przy pytaniu, w jaki
sposób i ile można na wierzbie zarobić.

W swojej pracy korzystałam w pozycji książkowych, z rolniczej prasy. Niemałą
pomocą okazał się Internet i duża aktywność w tym medium hodowców,
sprzedawców i pasjonatów tej rośliny.
Szczególnie chciałabym podziękować Panu Jackowi Gądkowi z Krakowa
www.wierzba.malopolska.pl który był tak uprzemy i udostępnił mi zdjęcia swoich upraw,
produkcji, plecionek a nawet fotografie kota i psa.
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Chopin, Pawlikowska- Jasnorzewska i diabeł Rokita – wierzba, energia duszy.

Polska wierzba krzywa, pochylona
Piorunami trafiana raz po razie,
Ma tysiąc gałęzi, zieleńszych od liści Prostych promiennych,
Które biją z jej piersi jak akty strzeliste Ku niebu w ekstazie!
Wielki, wielki mam sentyment dla tej wierzby!
Jak ona wierzy w życie ! - I my wierzmy......
Wierzba przydrożna
Maria Pawlikowska - Jasnorzewska

Najbardziej znana wierzba w Polsce znajduje się w Warszawie, w Parku
Łazienkowskim i związana jest naszym wielkim twórcą, muzykiem - Fryderykiem
Chopinem 1

Usytuowanie tego pomnika nie może być przypadkowe gdyż w naszej świadomości
często łączymy wierzbę z wodą. Niewątpliwie wierzba jako roślina lubi wilgoć, ale
my mamy zupełnie inny obraz. Dla nas wierzba to matka płacząca, która topi swa
gałęzie w wodzie, to schronienie ptaków, to schronienie zakochanych.
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Pomnik Fryderyka Chopina w warszawskich Łazienkach. Postawiony dla uczczenia twórczości
wybitnego kompozytora. Secesyjny pomnik odsłonięto w 1926 roku, lecz jego model dłuta
Wacława Szymanowskiego powstał już w 1908 roku. Usytuowany nad sadzawką, przedstawia
kompozytora siedzącego pod wierzbą i szukającego natchnienia w naturze. Podczas okupacji
hitlerowcy zniszczyli pomnik. Zrekonstruowany po wojnie, powrócił w 1958 na dawne miejsce.
W lecie przy pomniku odbywają się koncerty chopinowskie.
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Pomnik Fryderyka Chopina, Zdjęcie własne

"Stoi wierzba w Twym ogrodzie
moje oczy, pięknem wabi
wiatrem co się zna na urodzie
wciąż się jej witkami bawi
Śliczna wierzba, może kiedyś nas osłoni listeczkami
by nas nie podglądał księżyc
kiedy pod nią się spotkamy (...)"
Grupa autorów bej - Zofia
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Wierzba jest w naszej świadomości od wieków i może, dlatego stała się symbolem
twórczości ludowej, której piewcą jest Chopin. Niewątpliwie czerpał inspirację
z twórczości ludowej. Jego mazurki, polonezy, nokturny pokazują obraz naszej duszy
- śpiewnej, rozmarzonej, gotowej płakać jak wierzba - matka nad losem swego
dziecka, nad losem każdego dziecka. Czy zrozumie Chopina, czy wyśpiewa ze swej
duszy sens jego muzyki ktoś kto nie rozumie słów :
(...) Wierzby: alkowy czarownic,
Z którymi się diabły żenią,
Pogrzeb śród krzywych gromnic,
Próchno świecące jesienią
I zezowate oczy sowie
I strach ze szczeciną na głowie
I bazie Palmowej Niedzieli
I radość żeśmy pierwsi je ścięli
I niespodzianym czubaty urodą
Zimorodek zasiedziały nad wodą
I wszystkie prawdy i wszystkie symbole
I znowu pastwiska i szczere pole
I nierozwiane poranne mgły
śród których żuraw drętwiejąc studzienny
Szyję do góry wyciągnął senny
I konie kładły po sobie
Ciężkie łby (...)
Wierzba. Agnieszka Błażejewska

Być może z tego powodu uczestnicy konkursu Chopinowskiego, niezależnie skąd
pochodzą - z Europy, Azji czy innego zakątka świata kilka tygodni przed konkursem
przygotowują się mieszkając na Mazowszu. Próbują nie tylko grać, ale także
rozumieć Chopina otaczając się krajobrazem, w którym wyrastał.

7

Na szczęście dla uczestników konkursu Chopinowskiego, na szczęście dla nas
samych wierzbę spotykamy w naszym krajobrazie nawet dzisiaj, kiedy miasta
wdzierają się w obszary wiejskie, a nowe technologie uprawy ziemi każą nam
rezygnować z naszych słynnych poetyckich miedz. Wierzba dzięki swym niewielkim
potrzebom i łatwej adaptacji towarzyszyła i towarzyszy nam wiernie. Występuje w
formie drzewiastej i krzewiastej jest stałym elementem krajobrazu nie tylko
Mazowsza, ale całego kraju. Jest nad morzem, zwłaszcza na Żuławach, i w górach
- aż po górny regiel. Spotkamy ją na wydmach gdzie przybiera postać płożącą, ale jej
silne ramiona rozpościerają się nad brzegami rzek czy nad mokradłami. Spotkamy ją
w Europie - od południowych krańców aż do 62 stopnia szerokości geograficznej
północnej, a także poza Europą na przykład w Azji Mniejszej. Jak pomaga nam
tęsknić za domem, za krajem, z każdego zakątka świata w który rzuci nas, los
pięknie oddaje wiersz Aleksandra Wata :
"Wierzby w Ałma - Acie" :
Wierzby są wszędzie wierzbami....
Piękna w szronie i blasku wierzbo ałmaatyńska.
Lecz jeśli Cię zapomnę sucha wierzbo z ulicy Rozbrat,
niech uschnie moja ręka (...)

Z wierzbą związanych jest wiele legend, opowieści, wierzeń. Ma bardzo szeroką
symbolikę – także poza granicami naszego kraju. Wierzba w kulturze wielu narodów
została obdarzona atrybutami kobiecości, miłości - jako symbol płodności pomagała
matkom dzieci, które nie chciały się zdrowo chować. Kobiety wbijały w ziemię
wierzbowy kołek podlewały go przez 30 dni i modliły się o wypuszczenie listków.
To miało być oznaka ozdrowienia dziecka.
"Wierzbo, wierzbo znak mi ślij
Iż mój syn jako ty
ładnie skwitnie i wyrośnie
Z tobą błogosławieństwo
Wierzbo wierzbo, droga wierzbo”
Serce każdej matki zrozumie tę melodię. Nie ma większego niepokoju niż to
o własne dziecko. Matka - wierzba dawała ukojenie, nadzieję, która jest nieraz
ważniejsza niż najdroższe lekarstwa. Jak dzisiaj, dzięki rozwojowi agrotechniki
wiemy, wierzba jest rośliną która rozmnażając się wegetatywnie bardzo szybko
wypuszcza listki. Dziś jesteśmy mądrzejsi o łatwo dostępną i szybko rozwijającą się
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medycynę, nauki rolnicze. Jeszcze sto lat temu udręczone serce matki odnajdowało
ukojenie dzięki naturalnym zdolnościom naszej wierzby. Kobiety, w bardzo
szczególnym okresie życia, kiedy dopiero miały stać się matkami, modliły się do
wierzby o pomoc w tych trudnych i pełnych lęku chwilach, jaką jest wydanie na
świat potomstwa. Po modlitwie i zawieszeniu wotów pozostawiały przy drzewie
jakąś część swego ubrania. Jeżeli następnego dnia znalazły w ubraniu listek wierzyły,
że dziecko pojawi się na świecie bez komplikacji. I znowu wiara czyniła cuda.
Istnieją też zapisy o innym zwyczaju łączącym w sobie wierzbę z przyszłą matką.
Wierzba uczestniczyła, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, w legalizacji dzieci
z nieformalnych związków. W dawnej Rumuni niezamężna, acz brzemienna
dziewczyna w asyście mieszkańców wioski była prowadzona przez dwie najstarsze
kobiety ze wsi do starej wierzby. Tam obchodzono drzewo dookoła. Po trzykrotnym
wypowiedzeniu słów: „Służebnico Pańska poślub tę wierzbę" panna odzyskiwała
dobrą sławę - zaplatano jej warkocz niewieści, wkładano chustkę na głowę a dziecko
nie rodziło się bękartem. W naszej kulturze zmieniały się obyczaje, wierzenia,
a słynąca z elastyczności wierzba trwała niezmienna. Odrzucenie obrządków
pogańskich nie oznaczało rozstania z kultem wierzby. Bardzo szybko została
wchłonięta w nowe obyczaje, dostroiła się do ceremonii chrześcijańskich - bardzo
szybko zaczęła uświetniać Święto Wielkiejnocy. Dzięki temu, że tak szybko kwitnie
dostarczała i nadal dostarcza gałązek na palmy święcone w Niedzielę Palmową
- święto, w którym przypominamy wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Palmy Wielkanocne, wysokie, w Lipnicy Murowanej, fot. Jacek Gądek, www.wierzba.malopolska.pl
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Palmy Wielkanocne, średnie, w Lipnicy Murowanej, fot. Jacek Gądek, www.wierzba.malopolska.pl

Wierzba dzięki łatwości odradzania się uznawana jest czasem za symbol Chrystusa
- zmartwychwstania i odradzalności duszy. Z drugiej strony wierzbowe palmy
zachowały jednocześnie zastosowania zabobonne. Służyły i ciągle służą do zabiegów
magicznych, mających na celu zapewnienie zdrowia, dostatku, płodności. W Polsce,
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Niemczech, na Ukrainie i Litwie zaraz po wyświęceniu palm ludzie uderzają się nimi
nawzajem i życzą sobie zdrowia i bogactwa. Połykano bazie z nadzieją, że to daje
zdrowie i siłę. Niekiedy, podobnie jak za dawnych czasów błogosławi się palmami
bydło wypędzane wiosną po raz pierwszy na pastwisko.

Palmy Wielkanocne, średnie, w Lipnicy Murowanej, fot. Jacek Gądek, www.wierzba.malopolska.pl
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Być może ze względu na swoją "wszędobylność" wierzba uważana była za
mieszkanie czarta. Różne były czarty i różne miały upodobania. Diabły nocne
- Napaśnik, Przechera czy Frant lubiły siedzieć w starych dziuplastych wierzbach.
Każdy z nich krzywił dyszle u wozu by wozy zjeżdżały na manowce, usypiał
woźniców lub rzucał urok który zabierał im pamięć, odrywał koniom podkowy.
Diabły dzienne - Pokuśnik i Niecnocki mieszkały w wierzbach przy drodze wiodącej
do karczmy lub kościoła. Nie trudno się domyślić gdzie ciągnęły człowieka. Rokita,
najbardziej znany z polskich diabłów mieszkał na podmokłych łąkach, na brzegach
rzek sadzawek. Siadywał w kucki na bagnach i wyskakiwał z szuwarów tylko wtedy,
jeśli zbłąkany człowiek sam się do niego zbliżył. Rokita najbardziej ukochał stare,
krzywe, suche wierzby.
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Uprawa wierzby na cele energetyczne
Gromada : Anigospermatophyta ( okrytozalążkowe)
Klasa : Dicotyledonopsida ( dwuliścienne)
Podklasa : Archichlamydeae ( bezpłatkowe, wolnopłatkowe)
Rodzina: Salicaceae ( wierzbowate)
Rodzaj : Salix ( wierzba)
Rozróżnianych jest około 300, niektóre źródła podają nawet 350 gatunków
wierzb. Większość występuję w formie krzewu. W Polsce wierzba reprezentowana
jest przez 28 gatunków i liczne mieszańce - czasem trudne do rozpoznania nawet dla
specjalistów. Łatwo się krzyżują. Światłożądne, występują zwłaszcza na glebach
podmokłych. Dwie odmiany wierzby: wierzba borówkolistna i wierzba lapońska są
prawnie chronione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca
2004 w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną.
Wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides L.) – gatunek rośliny wieloletniej
należący do rodziny wierzbowatych. Występuje w Azji i Europie, Ameryce Płn..
W Polsce w stanie naturalnym występuje głównie w południowo-wschodniej części.
Roślina bardzo rzadka. - krzewinka rośnie do 50 cm
Wierzba lapońska (Salix lapponum) – gatunek rośliny z rodziny
wierzbowatych (Salicaceae Mirb.). Występuje w rejonach alpejskich Europy, w Azji,
na Półwyspie Skandynawskim także w obrębie koła podbiegunowego. W Polsce
występuje tylko w obszarach; w Karkonoszach wschodnich, na Mazurach oraz na
Wyżynie Lubelskiej[1] - mały krzewm rosnie do dwóch metrów.
Temat energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych stał się bardzo modny nie
tylko w Polsce, ale w całej Uni Europejskiej. Polska przystępując do struktur Uni
1 maja 2004 znowelizowała Prawo Energetyczne ( Dz U w 2004r nr 29 i inne) oraz
Prawo Ochrony Środowiska. Zmiany weszły w życie z dniem 1.01.2005
dostosowując je do dyrektywy 2001/77/WE z dnia 27.09.2001 w sprawie wspierania
produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł
odnawialnych oraz częściowo dyrektywy 2003/54/WE z 26.06.2003 r dotyczącej
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Powyższe zmiany oraz
dokumenty wykonawcze dały podstawy prawne do rozwoju rynku odnawialnych
surowców energetycznych. Zainteresowanie rolników dodatkowo pobudził fakt
dopłat bezpośrednich do uprawy biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne.
Ale wierzba jest uprawiana nie tylko jako surowiec do produkcji taniego o zerowym
bilansie produkcji CO2 paliwa, ale także z powodu innych, licznych zastosowań jak
przykład: surowiec przemysłu chemicznego ( celulozan bioalkohol), meblarskiego
(płyty wiórowe) oraz na cele plecionkarskie ( formy użytkowe i ozdobne)
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Rośliny na wierzbowym płocie
Wiklinowy ekran balkonowy i Ryśka , fot. Jacek Gądek www.wierzba.malopolska.pl
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Wierzbowy płotek ogrodowy i pies Robi, fot. Jacek Gądek www.wierzba.malopolska.pl

Wierzba wykorzystywana jest także w ochronie środowiska - do tworzenia
stref ochronnych przed emisjami zanieczyszczeń motoryzacyjnych i ekranów
wytłumiających hałas powodowany przez pojazdy samochodowe wzdłuż ciągów
komunikacyjnych, autostrad. Znalazła także zastosowanie w oczyszczalni ogrodowej
gdzie naśladuje naturalne procesy zachodzące w naturalnych mokradłach. W takich
oczyszczalniach stosuje się trzcinę pospolitą, pałkę szerokolistną, sitowie oraz
wierzbę. Pierwszy etap oczyszczania odbywa się jeszcze w szambie, drugi natomiast
odbywa się właśnie w oczyszczalni ogrodowej, którą tworzy poletko wypełnione
żwirem i obsadzone na przykład wierzbą. To właśnie rośliny wykonują zasadniczą
pracę związaną z oczyszczaniem ścieków. Usuwają nieczystości wykorzystują je na
potrzeby procesów życiowych. Woda odprowadzana z oczyszczalni ogrodowej może
być powtórnie wykorzystana - może zostanie rozprowadzona w glebie lub w oczku
wodnym. Dzięki takim zdolnościom z wierzbą wiązane są ogromne nadzieję na
ponownie wykorzystanie gruntów nierolniczych wyłączonych z produkcji żywności,
odłogowanych oraz wadliwych - często o potencjale produkcyjnym ale okresowo
nadmiernie wilgotnych lub zanieczyszczonych przez przemysł. Dzięki tym
właściwościom oraz zdolnościom do produkcji dużej ilości biomasy w relatywnie
krótkim czasie, przy stosunkowo niewielkich kosztach, szybko rosnące gatunki
wierzby - w terminologii rolniczej wikliny - weszły w sferę komercyjnego
zainteresowania w Stanach Zjednoczonych, w wielu krajach Europy, a także
w Polsce. Wspierane przez dopłaty unijne ( początkowo nieco wyższe), produkcyjne
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zainteresowanie wierzbą stało się faktem. Jak wcześniej wspominałam produkty
pochodzące z upraw wierzby mają wiele zastosowań jednakże najwięcej się jej
produkuje jako biomasę na cele energetyczne. Szacuje się, że obecnie pod uprawą
wierzby w Polsce znajduje się kilkaset hektarów (podane za Łukaszem Rembowskim,
www.agroenrgetyka.pl)
Produkcja wierzby jest najbardziej opłacalna na wielkoobszarowych
plantacjach, jednakże można myśleć już o tej uprawie - nawet tylko na potrzeby
własne, dysponując użytkami o wielkości jednego hektara gdyż od tej wielkości
uprawy można starać się o dopłaty unijne. Przed podjęciem decyzji o uprawie
wierzby trzeba rozpatrzyć kilka aspektów. Należy podjąć decyzję, w jakiej
perspektywie zamierzamy prowadzić produkcję, czy mamy zbyt. Z punktu widzenia
agrotechnicznego najważniejsze wydają się: zasobność gleb jakimi dysponujemy,
warunki atmosferyczne. Rośliny wierzby najbardziej intensywnie reagują na warunki
atmosferyczne od czerwca do końca sierpnia. Odpowiednia temperatura powietrza w
okresie letnim oraz określona ilość opadów powodują bardzo intensywny wzrost
roślin, a więc innymi słowy najszybszy przyrost biomasy. Ograniczenia w dostępie
do wody, brak opadów, susza mogą doprowadzić do znacznych zniszczeń zwłaszcza
w pierwszym roku uprawy. W dobrej uprawie ogromne znaczenie ma nie tylko woda
pochodząca z opadów atmosferycznych, ale także wilgoć nagromadzona w glebie
oraz odpowiedni poziom wód gruntowych ( 1-1,5m) Wczesnowiosenne przymrozki,
w przypadku niektórych gatunków wierzby (na przykład migdałowej), mogą
doprowadzić do znacznych szkód w plantacji ze względu na uszkodzenia młodych
pędów. Nowe pędy pojawią się, ale z kilkutygodniowym opóźnieniem. Właściwy
dobór gleby oraz właściwy dobór gatunku mają ogromne znaczenie dla sukcesu
gospodarczego naszej plantacji. Tak jak w przypadku innych roślin- zbóż czy
pszenicy - wyższy przyrost biomasy uzyskamy na glebie o wyższym wskaźniku
bonitacji. Plusem uprawy wierzby jest także to, że udaje się one na glebach
nieodpowiednich dla innych upraw polowych - zbóż, czy roślin okopowych - ze
względu na zbyt wysoki poziom wód gruntowych. Pod uprawę wierzby nie nadają się
natomiast gleby stale zabagnione. Najlepsze plony uzyskuje się na glebach klas: IIIa
i b, IV a i b. Można tez próbować uprawy na glebach piaszczystych V klasy, ale te
muszą być nawadniane i wzbogacane nawozami mineralnymi lub sztucznymi. Należy
zwrócić uwagę także na fakt, że wierzba doskonale może się udać na glebach,
w których, na skutek nieprawidłowej uprawy roślin doszło do znacznych strat
w wyniku utleniania się materii organicznej - plantacje wierzby przyczyniają się do
ograniczenia tych ubytków przez zatrzymanie wilgoci w glebie. Przed rozpoczęciem
prac, a być może nawet przed podjęciem ostatecznej decyzji o uprawie zaleca się
wykonanie analiz glebowych gruntów jakimi dysponujemy - to pozwoli ustalić
zasobność gleby, a co za tym idzie wielkość potrzebnego nawożenia. Warunkiem
założenia plantacji jest wcześniejsze zwalczanie chwastów, zwłaszcza wieloletnich.
Z literatury wynika, że odpowiednie przygotowanie pola pod uprawę wierzby ma
równie ogromne znaczenie, co późniejszy dobór gatunków. Przygotowanie pod
uprawę należy rozpocząć rok przed założeniem plantacji. Należy bezwzględnie
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zwalczyć chwasty - szczególnie wieloletnie jak perz, ostrożeń, powój . Duże
zachwaszczenie w kolejnych latach uprawy może działać stumulująco na rozwój
szkodników, a także dawać im schronienie w czasie zabiegów chemicznych.
Po dokonaniu koniecznych prac - talerzowanie, podorywka, bronowanie, orka
zimowa na głębokość 35 cm należy skupić się na wyborze odpowiedniego gatunku.
Jak już wcześniej wspominałam, wierzba - Salix Spp należy do rodziny
wierzbowatych, który obejmuje ogromną ilość gatunków i nieokreśloną liczbę
mieszańców naturalnych i sztucznych. Do uprawy wykorzystywane są różne szybko
rosnące gatunki wierzby krzewiastej np: Salix viminalis -wiciowa - czyli konopianka
- najbardziej popularna, Salix Amygdalina - migdałowa czy Salix Dasyckadis
długokończysta. W chwili obecnej w naszym kraju rynek "wierzbiarski" bardzo się
rozwija, dostępność sadzonek w postaci zrzezów (sztorbów) jest ogromna.

Sadzonki wierzby energetycznej fot. Jacek Gądek www.wierzba.malopolska.pl

Wystarczy wpisać odpowiednie hasło w wyszukiwarkę inteneretową
a pojawiają się liczne oferty sprzedaży sadzonek Podobnie jest z popularnym
portalem aukcyjnym ALLEGRO. 30 marca 2009 roku zgłoszonych było aż 16 aukcji
- sprzedaży sadzonek- wszystkie aukcje pojawiły się na hasło "wierzba energetyczna"
Należało by się zastanowić na ile bezpieczna jest forma takiego dokonywania
zakupów. Część ofert była profesjonalna, ale część pozostawiała znak zapytania przy
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rzeczowości sprzedającego. Uwagę zwracał chociażby fakt, że w sprzedaży były
sadzonki o nie oznakowanych końcach - czyli po transporcie może się okazać trudne
do określenia, zwłaszcza dla początkującego rolnika, czy na pewno sadzenie odbywa
się właściwie. Należy jeszcze wspomnieć, że niezabezpieczone sadzonki ulegają
wysuszaniu, przez co automatycznie stają się gorszym materiałem nasadzeniowym,
mogą powstać liczne straty już w pierwszym etapie uprawy - plantacje zakłada się
z perspektywą uprawy przez 20-25 lat. Słusznym wydaje się dokładne sprawdzenie
sprzedającego, z obejrzeniem jego uprawy, sposobu produkcji matecznika włącznie.
Na jednej ze stron internetowych (http://www.wierzba.malopolska.pl/) umieszczone
są dokładne instrukcje dla nabywcy :
"Wierzbę energetyczną na opał najkorzystniej sadzić pomiędzy pierwszą a ostatnią
kwadrą księżyca. W tej fazie księżyc przyciąga wodę powodując jej ruch w roślinach
w górę, najsilniej rozwijają się łodygi i liście, wierzba wsadzona w tym okresie
zapamiętując swój cykl księżycowy, co miesiąc idzie w pędy a nie w korzenie. (...).
Natomiast, jeżeli naszym celem jest umocnienie skarpy, osuszenie gruntu, sadzimy
pomiędzy ostatnią a pierwszą kwadrą. Ruch wody w roślinach skierowany jest w dół
- wierzba rozwinie wówczas bardzo silny system korzeniowy"
W tym miejscu należy wyjaśnić, że wierzba rozmnaża się wegetatywnie
za pomocą wspomnianych wyżej zrzezów (sztorbów) tzn. kawałków pociętego pędu.
Po posadzeniu sztorby ukorzenią się i wypuszczą pędy tworząc nowe rośliny. Dlatego
tak ważna jest ich jakość. Minimalna średnica zrzezów powinna wynosić 7mm ( ale
dostępne w sprzedaży są nawet sztorby o średnicy 20mm), a długość ok. 25cm Pędy
przeznaczone na sztorby powinny pochodzić z plantacji czystych odmianowo,
wolnych od chorób i szkodników o dużej żywotności. Pędy do produkcji zrzezów,
które mają być posadzone wiosną, powinno się zbierać od listopada do marca ( wielu
producentów deklaruje, że przygotowuje zrzezy pod konkretne zamówienie na dzień
lub dwa przed planowaną wysyłką/ odbiorem). Pędy są ścinane u podstawy a
następnie cięte na odpowiedniej długości odcinki 22 ~ 25 cm. Do produkcji sztorbów
powinno się wybierać pędy najsilniejsze - bez uszkodzeń. Większą masę, oraz więcej
substancji zapasowych mają zrzezy utworzone z dolnej części pędu. Z pędu
o długości 2 metrów uzyskuje się około 5 zrzezów, wierzchołek należy odciąć - ze
względu na dużo mniejszą zawartość substancji zapasowych ta część pędu nie
powinna być używana do sadzenia. Zrzezy sadzi się najczęściej wczesną wiosną.
Jesienią plantacje powinno się zakładać tylko do czasu zamarznięcia gleby, wiosną
należy zabezpieczyć sztorby przed działaniem silnego wiatru i słońca - należy
uważać, aby poprzez działanie czynników pogodowych nie doprowadzić do
wysychania materiału ( a więc osłabiania jego jakości). Zrzezy sadzi się ręcznie lub
maszynowo – równo z powierzchnią gleby, lub mogą wystawać 1-2 cm nad
powierzchnię.
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Sadzonka w ziemi fot. Jacek Gądek www.wierzba.malopolska.pl

Zrzezy sadzi się pionowo, aczkolwiek są powadzone badania nad inną metodą
sadzenia- poziome układanie całych pędów na dnie wcześniej przygotowanych
bruzd. Po pewnym czasie sadzonka ukorzenia się i wyrastają nowe rośliny ( metoda
ta nie jest jeszcze rozpowszechniana, ponieważ reakcja poszczególnych genotypów
wierzby na ten rodzaj sadzenia jest różna - nie zawsze zadowalająca). W naszych
warunkach na plantacjach matecznych w celu pozyskania materiału reprodukcyjnego
sadzi się 40 tys. sadzonek na hektar. Przy takim zagęszczeniu roślin, pędy mogą być
pozyskiwane w cyklach jednorocznych również do celów energetycznych. Zbiór
w cyklach jednorocznych daje możliwość dosuszania pędów w sposób naturalny
z wilgotności ok 50% w czasie zbiorów do 20%. Coroczne zbiory to także regularny
ekwiwalent za wyprodukowany surowiec.
Należy pamiętać, że wierzba energetyczna nie jest rośliną jednoroczną
a pierwszy rok uprawy traktowany jest jedynie jako faza wstępna. Aby kolejne fazy
uprawy przynosiły oczekiwane zyski oraz zadowolenie z wykonanej pracy
w pierwszym roku uprawy należy zadbać przede wszystkim o właściwy rozwój
systemu korzeniowego i rozkrzewienie się roślin. W tym celu przed rozpoczęciem
uprawy należy zbadać zasobność gleby na której planujemy uprawę. W zależności od
uzyskanych wyników badań stosuje się odpowiednie dawki nawozów mineralnych.
W roku założenia uprawy przed posadzeniem zrzezów zaleca się zastosować fosfor
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- średnio ok 20kg.ha, i potas średnio ok 40 kg/ha. Źródła podają że dobrym
nawozem azotowym jest saletrzak, natomiast fosfor i potas można dostarczyć
w postaci superfosfatu i soli potasowej. Skutkiem nawożenia, dbania o zasobność
gleby jest rozwój roślin, niestety nie tylko zakładanej plantacji. Dbając o naszą
uprawę dokarmiamy także chwasty. Nadmierne zachwaszczenie w pierwszym roku
uprawy może spowodować niepowodzenie uprawy - agrofagai mogą zagłuszyć
rośliny a także osłabiać produktywność roślin w kolejnych latach użytkowania.
Dlatego głównym zabiegiem agrotechnicznym w tym czasie jest odchwaszczanie.
Jeden do trzech dni po posadzeniu zrzezów należy zastosować herbicydy doglebowe,
później, zachwaszczenie wtórne usuwa się mechanicznie - ale przed rozwinięciem
przez rośliny silnego systemu korzeniowego. Po zakończeniu okresu wegetacyjnego
w pierwszym roku uprawy rośliny muszą być ścięte. Nie ma znaczenia czy rośliny
cięte są ręcznie czy maszynowo. Znaczenie ma jedynie sposób cięcia - rośliny muszą
być cięte gładko. Nie można doprowadzić do cięcia karp przez mechanizm tnący
maszyny. Koszenie roślin po pierwszym sezonie uprawy jest konieczne, gdyż
stymuluje on rozkrzewienie się roślin w kolejnych latach uprawy, co prowadzi do
dobrego zwarcia łanu, zacienienia gleby i ograniczenia rozwoju chwastów. W ten
sposób w drugim i kolejnych latach uprawy chwasty nie stanowią większego
zagrożenia. W jaki sposób rośliny zacieniają ziemię obrazuje zdjęcie umieszczone na
następnej stronie:

Gęsto, wysoko i w cieniu fot. Jacek Gądek www.wierzba.malopolska.pl
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Zagrożeniem dla kilkuletniej plantacji mogą natomiast okazać się - choroby
grzybowe ( np patogeny z rodzaju Melampsora sp wywołująca rdzę liściową), owady.
Plantacje wierzby prowadzone są zwykle w monokulturze na znacznych areałach - to
sprzyja nie tylko rozwojowi chorób - takich jak parch wierzby ( Venturia
salicyperda), antraknoza ( Glomerella cingulata) czy bakteryjne więdniecie pędów
( pseudomonas salicyperda) ale także rozwojowi owadów roślinożernych ( jątrewka
wiklinówka, nalisciak pączkojad, larwa niekreślanki wierzbówki - groźna dla wierzby
konopianki, ale nie zasiedlająca uprawy wierzby amerykanki) Należy pamiętać
o racjonalnym i precyzyjnym stosowaniu nieselektywnych insektycydów ponieważ
w trakcie zabiegów chemicznych eliminujemy także pożyteczne owady, które są
drapieżcami - na przykład biedronki. Wg prof. Szczukowskiego jednym ze sposobów
zmniejszania ryzyka wystąpienia chorób i szkodników jest mieszane sadzenie kilku
różnych genotypów wierzby o zbliżonych cechach morfologicznych, ale różniących
się odpornością na agrofagi. Spowoduje to ograniczenie rozprzestrzeniania się
i rozwoju chorób i szkodników na niektórych odpornych lub tolerancyjnych
genotypach i może przyczynić się do lepszego plonowania w porównaniu z uprawą
jednego genotypu w monokulturze.
Do zbioru wierzby przystępuje się po skończeniu wegetacji, czyli od połowy
listopada do połowy marca, czyli do rozpoczęcia nowego okresu wegetacji. Pędy
ścina się na wysokości 5-10 cm nad powierzchnią gleby. Biomasa zbierana jest
w postaci całych pędów lub zrębków, w zależności od tego jakim sprzętem2
dysponujemy i jakie jest docelowe wykorzystanie zebranego materiału - to jest także
wyznacznikiem częstotliwości zbiorów. Pozyskiwanie drewna prowadzi się
w cyklach: jednorocznym oraz dwu, trzy lub czteroletnim.
Żywotność plantacji to około 20-25 lat. Po tym czasie produktywność roślin
spada i należy plantację zlikwidować. Można to uczynić poprzez wyoranie karp
i usunięcie ich z pola wczesną wiosną, po ostatnim zbiorze. Jeżeli rośliny rozpoczęły
wegetację można zastosować herbicyd totalny i następnie zorać i usunąć karpy.

2

jednoetapowy zbiór pędów jednorocznych można przeprowadzić przy użyciu zmodyfikowanych
sieczkarń do zbioru kukurydzy lub, w przypadku pędów wieloletnich - specjalnego kombajnu ( na Jaguar
firmy Claas) ze zmodyfikowanym aparatem tnącym- maszyny te po ścięciu rozdrabniają pędy na zrębki.
Zrębki zostają załadowane na kontener do przewozu biomasy Do zbioru całych pędów można
wykorzystać żniwiraki m snopowiązałki do wikliny lub specjalnie skonstruowane maszyny
współpracujące z ciągnikami
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Porównanie pędów jednorocznych z dwuletnimi fot. Jacek Gądek www.wierzba.malopolska.pl

Biomasa uzyskana z uprawy może być wykorzystana na wiele wspomnianych
wcześniej sposobów - w celach ozdobnych, do plecionek wikliniarskich, czy jako
matecznik na nową uprawę. Głównym jednak powodem uprawy wierzby jest
wykorzystanie zebranej biomasy jako paliwo stałe : zrębki brykiety, pelety lub jako
wtórne nośniki energi - paliwa gazowe lub płynne (odpowiednio gaz drzewny lub
biometanol)
Pan Sławomir Szerszeń (ekowierzba.com.pl), wieloletni praktyk – zajmuje się
uprawą wierzby na swojej ponad dwudziestohektarowej plantacji od 1999 roku
o wykorzystaniu uzyskanej biomasy pisze następująco:
„Przykłady wykorzystania produktów pochodzących z naszych plantacji :

•biomasa wierzbowa zarówno świeża – wilgotna jak i przesuszona może
być przeznaczona do celów grzewczych.
•zgazowywana biomasa wierzbowa może być w dalszych procesach
przerabiana do wielu postaci, także do postaci metanolu
•pręty wierzbowe odpowiednio sprasowane i połączone na przykład
drutem, tworzą maty, których przeznaczenie może być wielorakie.
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•maty ze sprasowanych prętów wierzbowych mogą stanowić surowiec do
budowy ekranów akustycznych i pyłochłonnych, na przykład przy
autostradach,
•ze względu na szczególne właściwości rozbudowanego systemu
korzeniowego, może być stosowana do umocnienia hałd luźnych popiołów
i wszelkiego rodzaju zwałowisk,
•możliwe jest zastosowanie wierzby szybko rosnącej w ochronie otuliny
wysypisk śmieci.
•wiązki prętów wierzbowych służą do umacniania brzegów rzek
•zrębki mogą być surowcem do produkcji płyt drewno podobnych np. płyt
wiórowych, płyt stolarskich, budowlanych itp.",
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Ocena opłacalności uprawy.
W opracowaniu Szczukowskiego Stefana i Budnego Janusza "Wierzba
krzewiasta - roślina energetyczna" opłacalność produkcji wierzby przy obsadzie
40.000 sztuk/ha jest podana następująco:
Pozycja

Cykl
Cykl
1-roczny 2-letni

Cykl
3-letni

Koszt produkcji

1191,9
zł/ha

2556,9
zł/ha

4279,9
zł/ha

Plon biomasy

31,82
ton/ha

63,50
ton/ha

120,66
ton/ha

37,46 zł

40,27 zł

35,47 zł

80
zł/tonę

80
zł/tonę

80
zł/tonę

Zysk z 1 tony

42,54 zł

39,73 zł

44,53 zł

Zysk z 1 ha

1.353,60 2.523,10
zł
zł

5.372,90
zł

Zysk z 1 ha/rok

1.353,60 1.261,50
zł
zł

1.790,90
zł

Koszt produkcji 1 tony
Cena za 1 tonę
zrębków [r. 2002]

Powyższa tabela wskazuje jedynie koszt oraz przychód związany jedynie
z produkcją zrębów. Profesor Szczukowski zajmuje się uprawą między innymi
wierzby na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, na Katedrze Hodowli Roślin
i Nasiennictwa. Nowocześni rolnicy, dla których uprawa ziemi jest podstawą bytu
wykazują się ogromną inicjatywą w szukaniu zastosowań uprawianej rośliny, jak
również rynków zbytu dla swojego produktu. Oprócz wspomnianego wyżej Pana
Sławomira Szerszenia, zasięgałam opinii także innych praktyków. Podsuwają
następujące możliwości generowania przychodu z uprawy (lub uzyskania
konkretnych oszczędności w budżecie):

●

Darmowy opał (oszczędność na tradycyjnych paliwach: węgiel, miał, gaz)

●

Dopłaty rolnicze - są przyznawane według zasad ogólnych jak do innych
upraw (417PLN/ ha za 2007 rok dla okolic Kłodzka ).
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●

Do nawożenia plantacji można wykorzystać osady z oczyszczalni ścieków
(oczyszczalnie płacą za odbiór takich odpadów – od 70 do 150PLN za tonę.
Plantacja może przyjąć rocznie do 300 ton osadów ściekowych na 1 ha)

●

Sprzedaż sadzonek (cena jednej sadzonki to ok. 5 gr. - z 1 ha plantacji można
uzyskać ok. 300 000 sadzonek)

●

Sprzedaż biomasy (masy drzewnej) na cele opałowe osobom indywidualnym
lub zakładom przetwórczym (produkującym np. brykiet drzewny) - cena skupu
biomasy to ok. 150 zł/t

●

Produkcja i sprzedaż brykietu drzewnego

●

Sprzedaż biomasy na cele opałowe/energetyczne dużym zakładom
(ciepłownie, elektrociepłownie, elektrownie) - zgodnie z dyrektywami UE
zakłady takie mają obowiązek stosowania paliw, w których co najmniej kilka
procent stanowią tzw. paliwa odnawialne (np. biomasa wierzby) - cena skupu
biomasy to ok. 150 zł/t (lub więcej)

●

Pędy wierzbowe można wykorzystywać do budowy mat drogowych, płotków
ozdobnych, w sadownictwie jako podkładka do szczepienia drzewek
szlachetnych.

Bardzo ważnym argumentem za rozpoczęciem uprawy dopłaty bezpośrednie
do uprawy w wysokości 45EUR do hektara. Jedyny czynnik ujemny – należy się
spieszyć ze składaniem wniosków, ponieważ Unia nałożyła limity wypłacanych
środków na te cele.
Z wcześniejszego opisu wynika, że decydujący i najtrudniejszy jest pierwszy
rok plantacji a najdroższe jest jej założenie. I tu z pomocą przychodzą unijne dopłaty
– można się ubiegać o zwrot części zryczałtowanych kosztów poniesionych w
związki z założeniem wieloletnich plantacji roślin energetycznych. Pomoc pochodzi
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W 2008 roku wysokość pomocy na założenie plantacji wierzby wynosiła 50 %
kosztów, tj. 4 300 zł /zryczałtowany koszt założenia 1ha plantacji wg szacunków MR
i RW wynosi 8600 zł/.
Jeśli rolnik otrzyma dopłatę do założenia plantacji będzie musiał utrzymywać
uprawę, przez co najmniej 5 kolejnych lat i zobowiąże się, że zebrane rośliny będą
przeznaczane na cele energetyczne. ARR skontroluje wszystkie założone przez
rolników plantację przed dokonaniem płatności.
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Pierwszą w Polsce kotłownię na biomasę do ogrzewania mieszkań
uruchomiono w Geotermii Uniejów. Koszt inwestycji wyniósł ponad milion złotych.
Obecnie geotermia ogrzewa blisko 200 domów i mieszkań i ta działalność stanowi
główne źródło jej dochodu
Wcześniej, cytując Łukasza Rembowskiwgo podawałam że pod uprawą
wierzby znajduje się kilkaset hektarów, podczas gdy inne źródła podają że spośród
ponad 600 plantatorów, uprawiających wierzbę na około 6600 ha w Polsce, najwięcej
prowadzi tę działalność na Warmii, Mazurach i w Wielkopolsce. Polska ma niemal
milion hektarów niezagospodarowanej ziemi - należy się więc spodziewać, że
produkcja ta będzie rosnąć. (Rzeczpospolita)

Malwa na tle wierzbowego splotu fot. Jacek Gądek www.wierzba.malopolska.pl
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Zakończenie

Rozpoczęłam swoją pracę pytaniem, dlaczego skupiamy się na wierzbie. Mam
nadzieję, że udało mi się pokazać jakie ma znaczenie dla naszej kultury, tożsamości
narodowej. Może to trochę górnolotnie powiedziane, ale o to właśnie mi chodziło.
Teraz chciałam się skupić na pytaniu czy wierzba - jej uprawa ma sens, czy warta jest
pracy, kosztów, jak to się potocznie mówi - czy warta jest zachodu.
Z całym przekonaniem uważam, że tak, nawet, jeżeli UE trochę się z tych
ekologicznych upraw wycofuje ( PROW 2004-2006 zakładał większe
dofinansowanie niż to ma miejsce obecnie, w PROW 2007-2013)
Moim zdaniem uprawa roślin energetycznych, jak wierzba właśnie, stymuluje
gospodarkę poprzez poszukiwanie alternatywnych źródeł energii - energii o ujemnym
bilansie CO2 - na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę jeżeli chcemy
dochować się zdrowych wnuków. W moim odczuciu takie myślenie stymuluje rozwój
wysokowyspecjalizowanego przemysłu rolniczego. Rolnictwem zaczynają zajmować
się ludzie wykształceni z pomysłami, wiedzą, operatywni wypaleni miastem lub jemu
niechętni. Wierzba to już nie tylko sama uprawa ale cały dochodowy przemysł
- przetwórstwo - pelety, zrębki, produkcja matecznika. Przychody można generować
nawet na nieczystościach. Przychody to także dofinansowania z Unii Europejskiej
- wspomnę tylko o dopłatach bezpośrednich i do upraw roślin energetycznych.
Uprawa wierzby to wspieranie rozwoju rolnictwa poprzez powrót do uprawy
ziem wadliwych - po przemyśle itp., a także poprzez tworzenie gospodarstw
wielkoobszarowych (poprzez skup ziemi lub dzierżawę )wyspecjalizowanych
w tworzeniu określonego produktu. Tym produktem mogą być na przykład
wiklinowe płoty, meble, ozdoby do domu i ogrodu. Pomysłów jest wiele, trzeba tylko
chcieć- mieć serce do ziemi i rękę do roślin.
W swojej pracy stanęłam przed pytaniem czy uprawa wierzby może być pomysłem
na życie - moim zdaniem zdecydowanie tak.
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