Produkcja biomasy na potrzeby własne energetyki
Forum Biomasy
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Uprawy energetyczne – „win win situation”

• Korzyści dla wytwórców energii:
– zwiększone bezpieczeństwo dostawy biomasy
– kontrola kosztów produkcji i kosztów transportu
– stabilność ceny biomasy (formuła kosztowa)

• Korzyści dla plantatorów:
– długoterminowy, pewny dochód przez 15-20 lat
– wykorzystanie gruntów rolnych najgorszych kategorii
– niski nakład prac po założeniu plantacji
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Przyczyny powolnego tempa rozwoju plantacji

• Sprofilowanie gospodarstw rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Programu Rolno – Środowiskowego
– programy wiążą plantatorów na ok. pięcioletnie okresy

• Brak wsparcia finansowego
– Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich K.E. podjęła decyzję, iż
wspieranie energetyki odnawialnej winno odbywać się po stronie sektora energetycznego,
nie po stronie rolnictwa
– istnieje możliwość zastosowania indywidualnych systemów wsparcia na poziomie kraju
członkowskiego

• Bariery finansowe
– wysokie nakłady początkowe na założenie plantacji

• Zła opinia o uprawach roślin energetycznych
– negatywne opinie wynikają głównie z złych praktyk w ostatniej dekadzie XX w.
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Przyczyny powolnego tempa rozwoju plantacji

• Wysokie oczekiwania finansowe plantatorów
• poziom zysków z plantacji energetycznych, oczekiwanych przez plantatorów,
przewyższa poziom zysków z tradycyjnych upraw
¾ zyski z upraw tradycyjnych przekraczają 2–3 tys. zł/ha rocznie (uwzględniając dopłaty
wynikające z Wspólnej Polityki Rolnej),
¾ zyski z plantacji energetycznych szacowane są na 1–2 tys. zł/ha

• Malejące zdolności finansowania plantacji przez branżę energetyczną
• przedsiębiorstwa energetyczne zbliżają się do progu rentowności w przypadku
obiektów dedykowanych do spalania biomasy
• nowy mechanizm wyliczania opłaty zastępczej jeszcze bardziej zmniejszy
zdolność energetyki do finansowania rozwoju plantacji roślin energetycznych
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Rynkowa cena biomasy w Polsce
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Jedynie 15% biomasy agro używanej przez energetykę pochodzi z Polski
Cena rynkowa biomasy determinowana jest przez cenę biomasy z importu
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Cena biomasy z plantacji vs cena hurtowa w Polsce

Cena biomasy
PLN/GJ
Założenie
Założenie
Pielęgnacja

Zapłata
dla
Plantatora

Biomasa
z plantacji

Biomasa
Z
importu

Cena rynkowa

Biomasa
z importu

Cena rynkowa biomasy determinowana jest przez cenę biomasy z importu
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Dylemat plantatora – dlaczego tak mało?
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Konieczność dostosowania ceny dla Plantatora do ceny rynkowej z uwzględnieniem
kosztu założenia i pielęgnacji plantacji
7

Problem dla kraju – kupować za granicą czy wspierać uprawy ?
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Problem dla kraju – kupować za granicą czy wspierać uprawy ?
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Rolnictwo polskie traci rocznie setki milionów PLN na rzecz zagranicznych wytwórców biomasy
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Jak przyspieszyć rozwój plantacji biomasy w Polsce (1)

• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Gospodarki
– kompensacja nakładów początkowych na zakładanie plantacji roślin
energetycznych,
•

premia dla producentów energii za stosowanie biomasy z upraw energetycznych

•

dotacje do zakładania plantacji wieloletnich płynące z II Filaru Wspólnej Polityki Rolnej
(pokrycie 40 – 50% nakładów początkowych).

• Ośrodki Doradztwa Rolniczego
– edukacja prowadząca do obustronnego zrozumienia wzajemnych ról (energetyki
oraz plantatorów) w łańcuchu dostaw
– edukacja w zakresie ekonomii plantacji oraz technik upraw roślin
energetycznych, tj. nauka o właściwych praktykach agrotechnicznych oraz
promocja dobrych przykładów plantacji energetycznych.
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Jak przyspieszyć rozwój plantacji biomasy w Polsce (2)
• Wytwórcy energii
– przejmowanie ryzyk od rolników, tj. kompensacja wahań kosztów oraz
przychodów wynikających z prowadzenia działalności plantacyjnej,
– np. cen środków ochrony roślin, cen nawozów
– np. cen paliw i maszyn rolniczych

Ś. ochr. roślin

Nawozy

Paliwa

Maszyny
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Modele kontraktacji plantacji przez firmy energetyczne

Dalkia Polska, 2007-10

<2500ha
Żuławy
<500ha

PGNIG TERMIKA, 2009-11 ok. 350ha
Na terenie Mazowsza (Plantacje wierzby)

Projekt
Poznań
2000ha

Miskant, model:

Model: Umowa kontraktacji 17lat (5 zbiorów)
Nasadzenie, zbiór organizuje PGNIG-Termika

dzierżawa 15lat

Int. Paper – Green Wood, 2009-11

ok.500ha
Projekt celulozowni
IP Kwidzyn

Topola,

model: dzierżawa 20lat

Vattenfall New Energy (ENC), 2009-11

ok.400ha

Plantacje do 200km od
EC w Berlinie

Topola 90%:
kontrakt 20lat, dofinansowanie
Model: nasadzenie, zbiór, transport organizuje ENC

Umowa kontraktacji dla rolników

• Długoterminowa umowa kontraktacji na 15-17 lat (odpowiednio 5 zbiorów)
• Dofinansowanie założenia plantacji
•

1. Pokrywamy koszty sadzonek i nasadzeń

•

2. Dofinansowanie dla Rolnika: (2 raty po ∼1200 PLN/ha)

• Pokrycie kosztów zbioru z rozdrobnieniem w oparciu
o umowę z Operatorem
• Gwarancja odbioru całej wyprodukowanej biomasy
• Wykonanie nasadzeń; zbioru biomasy przez Operatora
•

13.000 – 14.000 sadzonek/ha (dwurzędzie co 150cm)

•

Sprawdzone, zarejestrowane w COBORU/CPVO odmiany wierzby

•

5 zbiorów (co 3-4 lata, dopuszczone co 2gi rok)

•

Zbiór wierzby zmechanizowany (zrębki L<35mm)

• Ustalona w zależności od odległości transportu stała cena biomasy PLN/GJ (zł/t)
indeksowana wskaźnikiem inflacji corocznie w okresie 17 lat, zapewniająca
opłacalność

Rola Operatora plantacji

• Licencjonowane, wysokiej jakości sadzonki, zarejestrowanych odmian
• Produkcja sadzonek, skład w chłodni -40C
• Efektywne sadzenie sadzarkami (0,5-1 ha/godz.)
• Maszynowy zbiór biomasy (z jednoczesnym zrębkowaniem lub 2-etapowy)
• Nadzór prowadzenia plantacji

Źródło: PGNING TERMIKA, Certyfikat dla Plantacji 20ha z 07.2010

Rola właściciela gruntu (Producenta)

• Przygotowanie (uprawa gruntu jesienna, uprawa wiosenna)
• Pielęgnacja plantacji:
•

zastosowanie herbicydów, likwidacja chwastów mechaniczna

•

Nawożenie N, P, K, Mg, wapnowanie o ile niezbędne

•

pokos pielęgnacyjny (okres 1’szej zimy)

• Transport polowy i transport drogowy do elektrociepłowni

Źródło: PGNING TERMIKA SA, Przygotowanie gruntów do nasadzeń 04.2010

Agrotechnika - sadzenie mechaniczne (Operator)

Źródło: PGNIG TERMIKA, 04.2010 Nasadzenia zakontraktowanej plantacji.

Źródło: PGNIG TERMIKA, 05.2009

Agrotechnika – zbiór plantacji (Operator)

• Zbiór jednoetapowy kombajnem-sieczkarnią z przystawką do zbioru wierzby
z jednoczesnym zrębkowaniem
• Skład polowy, lub w gospodarstwie (wolnej powierzchni)

Źródło: PGNIG TERMIKA ‘2007 Płd. Szwecja, zbiory plantacji

Kryteria wyboru plantacji – PGNiG TERMIKA

• Odległość od Warszawy <200km
• Ziemia w dobrej kulturze rolnej (grunty rolne, ugory)
• Klasa ziemi z wyłączeniem najlepszej i najgorszej (IIIb –
V), VI w przypadku pozytywnych badań
• Plantacja powyżej 15-20 ha, z dogodnymi dojazdami na
operowanie ciężkim sprzętem
• Pozytywne wyniki badań pod kątem przydatności do
hodowli wierzby i określenia niezbędnych do wykonania
zabiegów na rzecz dobrego plonowania
(zwykle pokrywamy koszty badań, ekspertyz)
• Zgodność z zasadami produkcji zrównoważonej
(Art17 Dyrektywy 2009/WE/28)

Foto: PGNIG TERMIKA 06.2009 Plantacja
badawcza IUNG-PIB Puławy

Przykład: IUNG Puławy 20ha - nasadzenia w 04.2010

21.06.2010 Zawodnienie do 6
tygodni w czerwcu 2010

Plantacja w dniu 27.05.2011, po
pokosie pielęgnacyjnym w marcu

Foto: PGNIG TERMIKA, Plantacja Puławy

Przykład: Buszkówiec 20ha – nasadzenia 04.2010

• Dobra, sukcesywna pielęgnacja (odchwaszczenie) przez Producenta
01.07.2010

27.07.2011

Przykład: k. Grójca 60ha nasadzenia 05.2011
• Czynniki sukcesu: Przygotowanie gruntu b.dobre, zastosowanie herbicydów
doglebowych, mineralne podłoże, poziom wód gruntowych

08.06 (20cm)

30.06 (60cm)

25.10, koniec wegetacji
>300cm

PGNiG TERMIKA zaprasza na Mazowieckie plantacje

Zapraszamy na zakontraktowane Plantacje:
1. Instytut IUNG Puławy Sadłowice, 20ha
2. Okolice Piaseczna, 25ha
3. Okolice Grójca, 60ha
itd.

Więcej informacji:

www.termika.pgnig.pl/biomasa

Dziękuję za uwagę

Andrzej Rubczyński
Dyrektor Departamentu Rozwoju
PGNiG TERMIKA
E-mail: andrzej.rubczynski@termika.pgnig.pl

