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Теплова електростанція на біомасі (3,7 МВт). 

м. Пружани, Білорусія

Теплова електростанція на біомасі (18 МВт).

смт. Іванків, Київська область, Україна
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1. Теплові електростанції на біомасі



 Вартість енергоносіїв

 Сировина власного виробництва

 Можливість прогнозувати собівартість тріски за наявності фіксованої вартості закладання плантації.

Теплотворність близька до теплотворності хвойних порід дерев 16-18,5 Мдж/кг

 Низькі вимоги до ґрунтів (клас III, IV, V)

 Продуктивність плантації, при вологості 50%, до 20 т/га/рік на землях с/г призначення. На

ґрунтах ІІІ – V класів урожайність зменшується до 10-12 т/га/рік

 Термін експлуатації на землях с/г призначення плантацій-24 роки, збір урожаю-один раз на 3-и роки,

економічно вигідно робити 8-м зборів врожаю – 3х8= 24 роки. На ґрунтах ІІІ – V класів перший урожай

збираємо на 4-й рік, в такому випадку термін експлуатації – 25 років.

 Плантації енергетичних рослин підвищують лісистість території держави.

 1 га створених плантацій енергетичної верби поглинає з повітря понад 200 т СО2 за 3 роки

 З 1 га в ґрунт повертається більше ніж 60-80% поживних речовин разом з опалим листям.

Збагачує ґрунт вуглекислим газом та бактеріями, які підвищують родючість.

 Можливість рекультивації малопродуктивних земель, що не були придатні для вирощування

сільськогосподарських культур, після 8-го збору врожаю, на 25-й рік, в своїй більшості,

перетворюються на придатні до вирощування с/г.

 Використання попелу після згорання верби, як одного з кращих добрив.

 Застосовується для видалення із забруднених земель важких металів та для очищення стічних

вод.

 Застосовується для укріплення ґрунтів.
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2. Переваги біопалива отриманого з енергетичної 

верби:



3. Підбір земельної ділянки для вирощування енергетичної верби

 Кліматична зона

 Кількість опадів не менше 650 мм/рік (Існують сорти верби, які можуть рости на більш засушливих землях, але

мають менший річний приріст)

 Середньорічна температура не менше 6 0С

 Ґрунти III, IV, V категорій

 Логістика

 Оптимальна відстань від поля до споживання тріски становить 30-60 км

 При радіусі доставки більше 60-80 км економічна ефективність бізнесу падає.

Економічно вигідно вирощувати вербу  

від місця споживання ( електростанція, 

котельня) максимум  до 100 км!
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Розділ І Загальні дані
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4. Вимоги до ґрунтів

Властивості ґрунту мають вирішальне значення для успішного і стійкого виробництва культури верби.

Верби ростуть найкраще на хороших сільськогосподарських ґрунтах.

Але наша ціль – використання земель не придатних та мало придатних для ведення сільського

господарства.

Найкращий ріст верби спостерігається на ділянках з пухкими добре аерованими ґрунтами, з високою

доступністю вологи і поживних речовин, рН ґрунту має бути в межах від 4,6 до 8,0.

Верба успішно вирощується на супіщаних ґрунтах, в мулі або на суглинкових ґрунтах. Ґрунти з

високим вмістом глини, як правило, мають більш низьку врожайність протягом перших кількох років. Проте,

початкові результати свідчать про те, що подальша врожайність на цих ділянках може бути більшою в

порівнянні з ґрунтами з низьким вмістом глини.

Характеристики ґрунтів, придатних для вирощування 

біомаси верби

Характеристика ґрунту Придатні *Менш придатні

Текстура Суглинки, супіски, легкі суглинки і мулисті суглинки Крупнозернистий пісок, глинисті ґрунти

Структура Рихла, добре спушена Щільна, не розсипчаста

Дренованість Добре дреновані, з хорошою проникністю вологи Слабо дреновані

рН 4,6-8,0 Нижче 4,6, вище 8,0

Залягання родючого шару 45 см або більше Менше 45 см

*На даних типах ґрунтів, також можливо вирощувати енергетичну вербу. Але продуктивність буде значно нижчою і періоди

скошування можуть бути збільшені до 4 років. Але зважаючи на вартість с/г землі – собівартість вирощування на землях даного типу не

значно відрізняється від собівартості вирощування на с/г землях.
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Рік Сезон Операції

0 осінь

 Технологія підготовки ґрунту є аналогічна підготовці ґрунту під овочеву групу культур, та

залежить від стану земельної ділянки

 скошування, корчування існуючих рослин (при необхідності);

 внесення гербіциду контактної дії для контролю багаторічних бур'янів (гліфосат, раундап);

 глибока осіння оранка на глибину 20-25 см;

 обробка ґрунту дисковим культиватором для подрібнення решток кореневищ;

 посів покривної культури (використовується, якщо є можливість готувати ґрунт протягом 1

року);

 обробка ґрунту культіпакером (причепним котком).

1 весна

 Посадка:

 обробка ґрунту дисковим культиватором;

 обробка ґрунту культіпакером;

 посадка саджанців;

 внесення передсходових гербіцидів;

 механічний та/або гербіцидний контроль бур'янів.

5. Орієнтовний графік агротехнічних операцій вирощування 

верби при 3-х річному циклі
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1 літо
Періодична боротьба з бур'янами за допомогою культиваторів типу КРН, КФ-2,8, КПР-5,6, УСМК

- 5,4Б або Gaspardo HL5MDD

1 зима Технологічний зріз (за необхідністю)

2 весна  Внесення добрив (за необхідністю); контроль бур'янів (за необхідністю)

3 весь рік Зростання плантації (2-3 роки)

4 зима  Збір 1-го врожаю

5 весна Внесення добрив (за необхідністю); культивація міжрядь

6 весь рік Зростання плантації (2-3 роки)

7 зима  Збір 2-го врожаю

8-22 Повтор 3-річного циклу зі збором 3-8-го врожаїв

23 весна/літо  Ліквідація плантації

Продовження таблиці



9

Зріз чагарника та корчування пнів

При наявності дикої порослі її потрібно видалити та викорчувати пні.

Поле з наявною порослю

6. Технологія вирощування
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Обробіток гербіцидами перед 

підготовкою ґрунту

При високій забур'яненості ділянки перед обробітком ґрунту потрібно провести обробіток

території гербіцидами суцільної дії.

Внесення гербіцидів суцільної дії



Підготовка ґрунту для закладення плантацій

 Землі, які довгий час не оброблялись і мають високий ступінь забур'яненості, вимагають

проведення більшої кількості операцій, що веде до підвищення затрат.
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Дискування Оранка



Посадка

Види садивного матеріалу

Короткі живці під ручну посадку, довжина

20-30см, діаметр 0,7 – 2,8 см
Довгі живці під машинну посадку, до 2-х метрів

12



Схема посадки*

Закладення плантацій відбувається:
 Навесні коли ґрунт готовий до обробітку.

 Восени (кінець жовтня – початок листопаду) до настання морозів та за відсутності опадів.
 *Відстані в міжряддях залежать від технології обробки ґрунту та техніки, яка буде застосовуватись

(культиватор для обробки високостеблових культур, культиватор фрезерний, культиватор

міжрядковий, культиватор з бритвами міжрядковий тракторний тощо).
13

Спареними рядками, відстань між якими 1,5 м,

між спареними 0,75 м
Однаковими рядками, відстань між якими 0,75м,

і в ряду між рослинами  0,75 м



14

Посадка верби за допомогою саджальних машин

Посадка коротких живців Посадка довгих живців



Догляд за плантаціями верби

Догляд

 При необхідності проводиться механічне закриття вологи;

 В залежності від забур'яненості території проводиться хімічний та механічний обробіток,

декілька разів за вегетаційний сезон.
15

Фрезерний культиватор для механічного 

видалення бур'янів
Внесення ґрунтових гербіцидів після посадки



Своєчасний догляд Несвоєчаснийдогляд
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Порівняння плантацій верби з різним доглядом



Зростання плантації

3м 35см – однорічний неукорінений пагін 

(саджанець)

3м 82 см – 2-х річний укорінений пагін 

(саджанець)
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Діаметр 2-х річного, укоріненого саджанця 8 см

18
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Збирають вербу після закінчення вегетації, тобто з жовтня-листопада по березень-квітень, але

переважно у зимовий період (після опадання листя). З енергетичної точки зору найкращим є врожай

культури при 3-річному і більше циклі збору. До цього моменту діаметр стебел рослин становить близько

28-31 мм, висота – 5-6 м. Збір врожаю виконується звичайним силосозбиральним комбайном із жаткою для

верби. З однієї плантації можна збирати врожай 7-8 разів (при 3-річному циклі), після чого необхідно

провести рекультивацію. Ліквідація плантації являє собою відносно просту операцію через неглибоку

кореневу систему культури. Навесні при висоті пагонів близько 20-30 см необхідно внести гербіцид, зрізати

гілки і приорати. Восени землю вже можна використовувати для вирощування інших культур.

Збір урожаю верби

Скошування 3-х річної верби комбайном



Зберігання тріски

Зберігають в буртах під відкритим небом Ворушіння тріски

 Тріска насипається в бурти висотою – 4м.

 При зберігання тріска втрачає вологу – 7-10% за 2-3 місяці

 Щоб тріска не запрівала її час від часу потрібно ворушити
20



7. Характеристики тріски з енергетичної верби

Нижча теплота згоряння

16,0-18,5 МДж/кг

Вологість
Нижча теплота

згоряння, Гкал. тепла

50% 0,6

45% 0,8

40% 1

35% 1,2

Вага

 330-350 кг/м3 при вологості 45%

Бурти тріски
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Вологість Зольність

51% 3,5%

47% 3,0%

46% 2,6%

44% 1,6%

41% 1,4%

37% 0,%

Зольність



8. Урожайність

Приросту біомаси:

 Культивари (сорти виведені для максимальної кількості біомаси) адаптовані до певних регіонів

України та селекційні мають приріст 20/тон/га в рік (при природній вологості- близько 50%), що в

перерахунку на кубічні метри – 70м3

 На землях ІІІ-V категорій урожайність становитеме 12-14 тон/га/рік

Фактори, які впливають на урожайність верби:

 Адаптованість до умов

 Країна походження культиварів

 Розвиток кореневої системи

 Кількість зрізів

 Категорія земель (на землях не придатних для с/г використання урожайність першого зрізу

понижається до 60-70% і збір проводиться на 3 – 4-й рік.)
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Таблиця перерахунку  енергоємності  верби

 1 т. сухої верби=730 м3 біогазу.

 1 т. з вологістю 40% = 1Гкал.тепла.

 1 т. з вологістю 15% = 2Гкал.тепла.

Взаємозамінність:

 1 т. сухої верби =1,12 т. соломи,

 1 т. сухої верби =0,43 т. рапсового масла,

 1 т. сухої верби =0,46 т. викопного вугілля,

 1 т. сухої верби =0,8 т.  бурого вугілля,

 1 т. сухої верби =0,37 т. мазуту,

 1 т. сухої верби =510 м3 природного газу.

23



24

Графік урожайності на землях ІІІ - V категорій



9. Промислове споживання біомаси з енергетичної 

верби

Потенційно  зацікавленими у вирощуванні енергетичної верби є:

 Фермерські господарства ( в кожному господарстві є ряд земель не придатних або мало

придатних для ведення сільського господарства на яких можливо вирощувати енергетичну

вербу).

 Аграрні холдинги – які володіють значним банком землі та великим асортиментом техніки. Як

правило певний відсоток земель категорії IV та V існує в кожному господарстві . І ці землі не

придатні або мало придатні для ведення сільського господарства. Їх можливо використати для

вирощування енергетичної верби.

 ТЕС, які працюють на твердому паливі – всі типи виробників тепла, які користуються твердим

паливом, або котельні які можуть бути переобладнані під тверде паливо. Як правило біля

існуючого газового котла монтують твердопаливний котел і без значних затрат врізають його в

існуючу теплову мережу.

 Електростанції, які працюють за «зеленим» тарифом і використовують біомасу як паливо.

 Котельні: комунальні, приватні, промислові.

 Підприємства, що виробляють деревні пілети чи брикети.

25



10. Особливості верби

Особливістю верби є те, що вона може випаровувати з ґрунту велику кількість води та поліпшувати

мікроклімат.. Таким шляхом можна вирішити проблему осушення ґрунтів з великим обсягом підземних вод

або захистити землю від заболочування. В період інтенсивної вегетації плантація верби може повільно

випаровувати 300-800 тис. л/га в залежності від щільності посадки. Крім того, культура здатна абсорбувати

великі кількості металевих мікроелементів, що призводить до очищення забруднених ґрунтів і стічних вод

(при поливанні плантації стічними водами).

Верби, за умови вдалого підбору видів і форм, здатні успішно рости у багатьох лісорослинних умовах,

але для їх плантацій оптимальним є вологий, багатий на гумус, добре дренований супіщаний або

суглинистий ґрунт. Це відповідає типам лісорослинних умов від В2–4 до D2–4(5).

У природі це: заплави річок, крім притерасної частини, днища балок, вибалків, ярів, конуси виносу ярів

та балок, нижні частини пологих схилів тощо. Ділянки повинні бути, по можливості, плоскими, без

мікропонижень, де може застоюватися вода. Оптимальна реакція ґрунтового розчину – слабокисла або

нейтральна (рН 4,6–7,0).

Енергетичні плантації деревоподібних верб можна вирощувати на сильно перезволожених земель у

заплавах річок, які періодично затоплюються на кілька місяців (плавні, ТЛУ – С4-5–D4-5), де тополі та інші

деревні породи ростуть незадовільно, і де лише деревоподібні верби здатні формувати високопродуктивні

деревостани.
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*КВЕД та цільове призначення земель для вирощування верби

Згідно національного класифікатора ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»

(КВЕД – 2010)

діяльність із вирощування плантацій верби енергетичної класифікується пунктом

 01.29 «Вирощування інших багаторічних культур»,

секція А «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство»

Сільськогосподарські культури поділяються на продовольчі, технічні та кормові.

Відповідно, верба енергетична – це технічна багаторічна сільськогосподарська культура,

а отже, для її вирощування використовуються землі сільськогосподарського призначення.

*Семінар «Перспективи вирощування енергетичних культур в Україні» 30 червня 2016р. 

Досвід вирощування енергетичної верби
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