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Wstęp

Produkcja surowców na cele paliwowe jest jak dotąd jedynym kierunkiem produkcji 
rolniczej, w odniesieniu do którego szczegółowo uregulowano w UE wymagania co 
do wielkości i ograniczenia wielkości emisji GHG, a pośrednio także zwiększenie 
sekwestracji węgla organicznego w glebie wskutek poprawy agrotechniki (3, 5). 
Spełnienie 35% ograniczenia emisji od 1 kwietnia 2013 r. nie powinno nastręczać 
trudności (8). Jednakże osiągnięcie postawionego przez dyrektywę 2009/28/WE (RED) 
celu ograniczenia emisji o 50% od 2017 r. i 60% dla instalacji rozpoczynających 
produkcję wymaga poszukiwania możliwości dalszego ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych (greenhouse gas – GHG) w cyklu życia biopaliw. Pewne możliwości 
istnieją w tym zakresie w odniesieniu do emisji rolniczych GHG. W ich strukturze 
największe udziały mają emisje powstające przy produkcji i stosowaniu nawozów 
azotowych, co związane jest głównie z emisjami N2O. Zmniejszenie emisji rolniczych 
można osiągnąć poprzez stosowanie w uprawie surowców na cele paliwowe optymal-
nych dawek N oraz asortymentów nawozów obciążonych mniejszą emisją przy ich 
produkcji. Możliwość wpływania na ograniczenie emisji GHG w cyklu życia biopaliw 
daje także poprawa agrotechniki poprzez zwiększenie sekwestracji węgla w glebie (8). 

Celem opracowania było oszacowanie: wielkości emisji rolniczych GHG w pro-
dukcji surowców na cele paliwowe dla optymalnych dawek nawożenia mineralnego 
N i z wykorzystaniem asortymentów nawozów o możliwie jak najmniejszej emisji 
GHG powstającej przy ich produkcji oraz wielkości emisji oraz ograniczenia emisji  
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w cyklu życia biopaliw przy badanych opcjach poprawy agrotechniki polegających 
na stosowaniu uprawy uproszczonej lub bezorkowej.

Materiał i metodyka 

Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w gospodarstwach 
produkujących surowce (pszenicę ozimą, kukurydzę, rzepak ozimy) do produkcji 
biopaliw określono: poziom plonów nasion (kg∙ha-1), ich wilgotność (%), zastosowane  
w produkcji dawki N, P2O5, K2O, CaO i pestycydów (kg∙ha-1) oraz ilości zużytego oleju 
napędowego (MJ∙ha-1). Wytypowane losowo 272 gospodarstwa z uprawą pszenicy 
ozimej, 275 z uprawą kukurydzy i 1218 z uprawą rzepaku ozimego; odpowiadały one 
w przybliżeniu próbie 3% z ogółu gospodarstw produkujących surowce przeznaczone 
na cele paliwowe. W analizach wykorzystano także wyniki badań przeprowadzonych 
we wszystkich zakładach produkujących mineralne nawozy azotowe w Polsce, na 
podstawie których określono wielkości emisji GHG powstające przy ich produkcji (8). 

W szacunkach emisji rolniczych i GHG w cyklu życia biopaliw wykorzystano 
kalkulator Biograce wersja 4 public, który został uznany przez Komisję Europejską 
jako dobrowolny program do obliczania emisji gazów cieplarnianych (1, 4). Sza-
cunki ograniczenia emisji GHG w pełnym cyklu życia biopaliw wskutek poprawy 
agrotechniki wykonano, przyjmując przyrosty sekwestracji węgla w glebach bardzo 
dobrych i dobrych na poziomie 0,126 t CO2∙ha-1∙r-1 dla uprawy uproszczonej oraz  
0,614 t CO2∙ha-1∙r-1 dla uprawy bezorkowej (6). Wartości te zostały oszacowane  
w stosunku do system uprawy pełnej z pozostawieniem całej ilości resztek pożniw-
nych na polu. 

Wyniki badań

Średnie wartości charakteryzujące technologię produkcji poszczególnych upraw 
wykorzystane w dalszych szacunkach przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1

Średnie charakterystyki technologii produkcji poszczególnych upraw

Parametr Jednostka
Średnie wyniki inwentaryzacji technologii 
pszenica kukurydza rzepak

Plon kg·ha-1·r-1 5950 6680 3279
Wilgotność % 15 - 9
Zużycie oleju napędowego MJ·ha-1·r-1 3435 3149 2668
Dawka N kg N·ha-1·r-1 117 124 168
Dawka obornika kg N·ha-1·r-1 - - -
Dawka P2O5 kg P2O5·ha-1·r-1 50 63 56
Dawka K2O kg K2O·ha-1·r-1 56 86 91
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Źródło: opracowanie własne 

Emisje rolnicze GHG dla uprawy poszczególnych surowców oszacowano, 
przyjmując średnią wielkość emisji powstającej przy produkcji nawozów w Polsce 
(3414,2 g CO2·eq·kg-1 N). Przyjęta wielkość emisji jest zdecydowanie mniejsza od 
emisji zalecanych do stosowania w szacunkach według Joint Research Centre (JRC) 
(7). W UE przyjmuje się, że średnia emisja powstająca przy produkcji 1 kg nawozu 
azotowego w czystym składniku wynosi 5880,6 g CO2·eq∙kg-1. 

Uzyskane wyniki wskazują, że największy wpływ na emisje rolnicze miały emisje 
związane ze stosowaniem i produkcją nawozów azotowych (rys. 1, 2, 3).

Parametr Jednostka
Średnie wyniki inwentaryzacji technologii 
pszenica kukurydza rzepak

Dawka CaO kg CaO·ha-1·r-1 124 122 177
Dawka pestycydów kg·ha-1·r-1 1,9 0,9 1.8
Norma wysiewu kg·ha-1·r-1 221 30 3.4
Polowa emisja N2O kg N2O·ha-1·r-1 3,04 2,80 3.08
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Rys. 2. Struktura emisji rolniczych w produkcji kukurydzy w Polsce (g CO2·eq·MJ-1)
Źródło: Krasuska i in., 2013 (9)

Rys. 1. Struktura emisji rolniczych w produkcji pszenicy ozimej w Polsce (g CO2·eq·MJ-1)
Źródło: Syp i in., 2012(10)
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Rys. 3. Struktura emisji rolniczych w produkcji rzepaku w Polsce (g CO2·eq·MJ-1)
Źródło: Borzęcka-Walker i in., 2013 (2)

Większe niż oszacowane (3414,2 g CO2·eq·kg–1) ograniczenie emisji gazów cie-
plarnianych w produkcji nawozów azotowych jest trudne do osiągnięcia. Dalszych 
możliwości ograniczenia emisji rolniczych poszukiwano poprzez stosowanie w upra-
wach surowców optymalnych dawek nawożenia N oraz stosowanie asortymentów 
nawozów obciążonych mniejszą emisją przy ich produkcji. 

Zależność pomiędzy wielkością emisji a plonami i dawkami nawożenia N dla 
pszenicy ozimej przedstawia równanie regresji wielokrotnej:

Em = 24,5572 – 0,00216807×Y + 0,0833057×N                     R2 = 85,6%

gdzie:
Em – emisja GHG,
Y – plon,
N – dawka nawożenia.

Regresja była statystycznie istotna dla obu zmiennych niezależnych, które wy-
wierały różny wpływ na emisję GHG (rys. 4 i 5). Obie zmienne niezależne nie były 
ze sobą skorelowane.
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Rys. 4. Wpływ dawek azotu na emisję GHG (pierwsza zmienna w regresji step-wise; R2 = 63,1%)

Rys. 5. Wpływ plonów na emisję GHG (druga zmienna w regresji step-wise; R2 = 85,6%)

Wpływ dawek nawożenia azotem i plonów na emisje GHG w uprawie kukurydzy 
opisano równaniem:

Em = 23,0813 – 0,0024018×Y + 0,110451×N                       R2 = 91,1%

Wpływ na emisję poszczególnych zmiennych przedstawiają rysunki 6 i 7.
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Rys. 6. Wpływ dawek azotu na emisję GHG (pierwsza zmienna w regresji step-wise; R2 = 48,6%)

Rys. 7. Wpływ plonów na emisję GHG (druga zmienna w regresji step-wise; R2 = 91,1%)

Zależności dla uprawy rzepaku opisano równaniem:

Em = 24,3915 – 0,00562325 × Y + 0.108147 × N            R2 = 93,0%

Regresja opisująca zależność pomiędzy wielkością emisji GHG, a dawkami N  
i plonami rzepaku również była statystycznie istotna dla obu zmiennych niezależnych, 
które wywierały różny wpływ na emisję GHG (rys. 8 i 9).
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Rys. 8. Wpływ dawek azotu na emisję GHG (pierwsza zmienna w regresji step-wise; R2 = 70,8%)

Rys. 9. Wpływ plonów na emisję GHG (druga zmienna w regresji step-wise; R2 = 93,0%)

Zastosowanie procedur optymalizujących wielkość emisji rolniczych GHG  
w uprawie badanych surowców, w zależności od plonu i wielkości dawki nawożenia 
mineralnego N, pozwoliło stwierdzić, że optymalnymi dawkami azotu dla tych upraw 
w produkcji rolnej były: pszenica – 119, kukurydza – 133 oraz rzepak 169 kg N·ha-1. 

Podczas produkcji biopaliw oprócz produktu głównego powstają również produkty 
uboczne oraz odpady. Zgodnie z metodyką podaną w dyrektywie 2009/28/WE, emisję 
GHG powstałą podczas produkcji alokuje się do produktu głównego oraz produktów 
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ubocznych. Emisję gazów cieplarnianych dzieli się pomiędzy paliwo i produkty 
uboczne proporcjonalnie do ich wartości energetycznej (określonej na podstawie war-
tości opałowej w przypadku produktów ubocznych innych niż energia elektryczna). 
Wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych czy produktów ubocznych powstających 
w procesach produkcji biopaliw, np. jako pasza dla zwierząt, pozwala nie tylko na 
ograniczenie emisji GHG, ale także może poprawić ekonomiczność produkcji.

Uwzględnienie alokacji nie zapewniało uzyskania wymaganego 50% ograniczenia 
emisji GHG w uprawie pszenicy ozimej. Przy średnich plonach pszenicy 5,95 t·ha-1∙r-1 

oraz podanej dawce nawożenia mineralnego 119 kg N·ha-1 agrorafinerie nie uzyskają 
50% ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i to niezależnie od tego jakie asorty-
menty nawozów zostaną zastosowane w produkcji biopaliw (tab. 2). Uzyskanie 50% 
ograniczenia emisji GHG jest możliwe przy obniżeniu dawki nawożenia mineralnego 
azotem do 90 kg N∙ha-1 (10).

Tabela 2

Szacunki emisji gazów cieplarnianych dla pszenicy ozimej w zależności od zastosowanego 
nawożenia (dawka 119 kg N∙ha-1)

Źródło: opracowanie własne

Oszacowane wielkości redukcji emisji gazów cieplarnianych dla uprawy kuku-
rydzy mieściły się w przedziale 49–53% (tab. 3). Szacunki wskazują na możliwość 
uzyskania wymaganego 50% ograniczenia emisji GHG, z wyjątkiem zastosowania 
dawki 133 kg N∙ha-1 w formie salmagu (CAN). Podobne wyniki uzyskano, analizu-
jąc wielkość redukcji emisji gazów cieplarnianych dla kukurydzy z zastosowaniem 
dawki nawożenia azotem w zakresie 120–140 kg N∙ha-1 (9). Nieznaczne zwiększenie 
dawki do 140 kg N∙ha-1 wpłynęło na zmniejszenie redukcji emisji o 1%. Natomiast 
zastosowanie dawki 120 kg N∙ha-1 zwiększa ograniczenia emisji do 51–54%. 

Nawóz Emisja
(CO2 eq∙kg-1 N) 

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)
bez alokacji

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)

z alokacją

Redukcja 
emisji 
(%)

Saletra amonowa 119 kg 3494,5 37,76 22,47 48
RSM 119 kg 3080,0 36,68 21,83 49
Saletrzak 119 kg 4007,6 39,09 23,27 47
CAN (Salmag) 119 kg 5012,0 41,71 24,82 46
Wieloskładnikowe NPK 30 kg, 
saletra 89 kg 3244,1 37,11 22,08 49
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Tabela 3

Szacunki emisji gazów cieplarnianych dla kukurydzy w zależności od zastosowanego nawożenia 
(dawka 133 kg N∙ha-1)

Źródło: opracowanie własne

W przypadku uprawy rzepaku przeznaczonego do produkcji biodiesla, dla 
zastosowanej dawki nawożenia mineralnego 169 kg N∙ha-1 nie uzyskano ≥ 50% 
ograniczenia emisji GHG (tab. 4). Zmniejszenie dawki do 150 kg N∙ha-1 nieznacznie 
zwiększa redukcję emisji gazów cieplarnianych, jednak nadal oszacowana wielkość 
jest mniejsza od 50% (2).

Tabela 4

Szacunki emisji gazów cieplarnianych dla rzepaku w zależności od zastosowanego nawożenia  
(dawka 169 kg N∙ha-1)

Nawóz Emisja
(CO2 eq∙kg-1 N) 

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)
bez alokacji

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)

z alokacją

Redukcja 
emisji 
(%)

Saletra amonowa 133 kg 3494,5 31,19 17,04 52
RSM 133 kg 3080,0 30,16 16,47 53
Saletrzak 133 kg 4007,6 32,46 17,73 51
CAN (Salmag) 133 kg 5012,0 34,95 19,09 49
Wieloskładnikowe NPK 70 kg, 
saletra 63 kg 3599,4 31,45 17,18 52

Źródło: opracowanie własne

W tej sytuacji możliwości dalszego ograniczenia emisji GHG w produkcji su-
rowców na cele biopaliwowe należy poszukiwać w poprawie agrotechniki poprzez 
zwiększenie sekwestracji węgla organicznego w glebie. W przypadku gospodarstw 
bezinwentarzowych jest to bardzo wskazane, gdyż nie stosują one nawożenia obor-
nikiem, które w największym stopniu przyczyniłoby się do zwiększenia sekwestracji. 

Nawóz Emisja
(CO2 eq∙kg-1 N) 

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)
bez alokacji

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)

z alokacją

Redukcja 
emisji 
(%)

Saletra amonowa 169 kg 3494,5 42,15 24,69 43
RSM 169 kg 3080,0 40,61 23,79 44
Saletrzak 169 kg 4007,6 44,05 25,81 42
Mocznik 30 kg, saletra 139 kg 3606,2 42,56 24,93 43
Siarczan amonu 30kg, 
saletra 139 kg 3263,2 41,29 24,19 44

Saletrosan 30kg, saletra 139 kg 3936,0 43,78 25,65 42
Wieloskładnikowe NPK 30 kg, 
saletra 139 kg 3384,8 41,74 24,45 43
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W dalszych analizach przyjęto, że gospodarstwa pozostawiać będą na polu całą ilość 
resztek pożniwnych i stosować uprawę uproszczoną lub bezorkową.

Poprawa agrotechniki polegająca na zastosowaniu uprawy uproszczonej i po-
zostawianiu na polu całej ilości resztek pożniwnych nie zawsze zapewniać będzie 
osiągnięcie 50% ograniczenia emisji (tab. 5). W przypadku uprawy kukurydzy zasto-
sowana poprawa agrotechniki zwiększa ograniczenie emisji do 52-55% w zależności 
od dawki i asortymentu zastosowanego nawożenia mineralnego N (tab. 6). Natomiast 
wprowadzenie uproszczeń w uprawie rzepaku nie zapewnia zwiększenia redukcji 
emisji ≥ 50% (tab. 7). W uprawie uproszczonej, która zwiększa sekwestracje węgla 
organicznego w glebie, ograniczenie równe 50% jest osiągalne tylko przy dawce  
150 kg N∙ha-1 stosowanej w postaci RSM lub mieszaninie saletra amonowa + siarczan 
amonu (2).

Tabela 5

Szacunki emisji gazów cieplarnianych dla pszenicy ozimej w zależności od zastosowanego 
nawożenia (dawka 119 kg N∙ha-1, uprawa uproszczona zapewniająca sekwestrację węgla 

organicznego 0,1260 t CO2∙ha-1∙r-1)

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6

Szacunki emisji gazów cieplarnianych dla kukurydzy w zależności od zastosowanego nawożenia 
(dawka 133 kg N∙ha-1, uprawa uproszczona zapewniająca sekwestrację węgla organicznego  

0,1260 t CO2∙ha-1∙r-1)

Nawóz Emisja
(CO2 eq∙kg-1 N )

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)
bez alokacji

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)

z alokacją

Redukcja 
emisji 
(%)

Saletra amonowa 119 kg 3494,5 37,76 22,47 52
RSM 119 kg 3080,0 36,68 21,83 52
Saletrzak 119 kg 4007,6 39,09 23,27 51
CAN (Salmag) 119 kg 5012,0 41,71 24,82 49
Wieloskładnikowe NPK 30 kg, 
saletra 89 kg 3244,1 37,11 22,08 52

Nawóz Emisja
(CO2 eq∙kg-1 N )

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)
bez alokacji

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)

z alokacją

Redukcja 
emisji 
(%)

Saletra amonowa 133 kg 3494,5 31,19 17,04 55
RSM 133 kg 3080,0 30,16 16,47 55
Saletrzak 133 kg 4007,6 32,46 17,73 54
CAN (Salmag) 133 kg 5012,0 34,95 19,09 52
Wieloskładnikowe NPK 70 kg, 
saletra 63 kg 3599,4 31,45 17,18 55

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 7

Szacunki emisji gazów cieplarnianych dla rzepaku w zależności od zastosowanego nawożenia  
(dawka 169 kg N∙ha-1, uprawa uproszczona zapewniająca sekwestrację węgla organicznego  

0,1260 t CO2∙ha-1∙r-1)

Źródło: opracowanie własne

Zastosowanie uprawy bezorkowej z pozostawianiem na polu całej ilości resztek 
pożniwnych zwiększa ograniczenie emisji do 62–65% w uprawie pszenicy oraz do 
63–66% w uprawie kukurydzy w zależności od dawki i asortymentu zastosowanego 
nawozu N (tab. 8 i 9). Są to ograniczenia większe od wymaganych przez dyrekty-
wę od 2018 r. dla nowych instalacji produkujących bioetanol. Produkcja rzepaku  
w systemie bezorkowym zapewnia ograniczenie emisji w przedziale 58–60% (tab. 10).

Tabela 8

Szacunki emisji gazów cieplarnianych dla pszenicy ozimej w zależności od zastosowanego 
nawożenia (dawka 119 kg N∙ha-1, uprawa bezorkowa zapewniająca sekwestrację węgla organicznego 

0,6142 t CO2∙ha-1∙r-1) 

Nawóz Emisja
(CO2 eq∙kg-1 N )

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)
bez alokacji

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)

z alokacją

Redukcja 
emisji 
(%)

Saletra amonowa 169 kg 3494,5 42,15 24,69 46
RSM 169 kg 3080,0 40,61 23,79 47
Saletrzak 169 kg 4007,6 44,05 25,81 45
Mocznik 30 kg, saletra 139 kg 3606,2 42,56 24,93 46
Siarczan amonu 30kg, 
saletra 139 kg 3263,2 41,29 24,19 47

Saletrosan 30kg, saletra 139 kg 3936,0 43,78 25,65 45
Wieloskładnikowe NPK 30 kg, 
saletra 139 kg 3384,8 41,74 24,45 47

Nawóz Emisja
(CO2 eq∙kg-1 N )

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)
bez alokacji

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)

z alokacją

Redukcja 
emisji 
(%)

Saletra amonowa 119 kg 3494,5 37,76 22,47 64
RSM 119 kg 3080,0 36,68 21,83 65
Saletrzak 119 kg 4007,6 39,09 23,27 63
CAN (Salmag) 119 kg 5012,0 41,71 24,82 62
Wieloskładnikowe NPK 30 kg, 
saletra 89 kg 3244,1 37,11 22,08 65

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 9

Szacunki emisji gazów cieplarnianych dla kukurydzy w zależności od zastosowanego nawożenia 
(dawka 133 kg N∙ha-1, uprawa bezorkowa zapewniająca sekwestrację węgla organicznego  

0,6142 t CO2∙ha-1∙r-1) 

Źródło: opracowanie własne

Tabela 10

Szacunki emisji gazów cieplarnianych dla rzepaku w zależności od zastosowanego nawożenia  
(dawka 169 kg N∙ha-1, uprawa bezorkowa zapewniająca sekwestrację węgla organicznego 

0,6142 t CO2∙ha-1∙r-1) 

Nawóz Emisja
(CO2 eq∙kg-1 N )

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)
bez alokacji

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)

z alokacją

Redukcja 
emisji 
(%)

Saletra amonowa 133 kg 3494,5 31,19 17,04 66
RSM 133 kg 3080,0 30,16 16,47 66
Saletrzak 133 kg 4007,6 32,46 17,73 65
CAN (Salmag) 133 kg 5012,0 34,95 19,09 63
Wieloskładnikowe NPK 70 kg, 
saletra 63 kg 3599,4 31,45 17,18 65

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Uzyskanie 50% ograniczenia emisji GHG w cyklu życia bioetanolu produko-
wanego z ziarna pszenicy ozimej jest możliwe w systemie uprawy uproszczonej,  
z wyjątkiem zastosowania dawki 119 kg N∙ha-1 w formie CAN. Poprawa agrotechniki 
poprzez wprowadzenie uprawy bezorkowej prowadzi do zwiększenia ograniczenia 
emisji o 62–65%. 

Oszacowane ograniczenia emisji GHG w pełnym cyklu życia bioetanolu produ-
kowanego z ziarna kukurydzy mieściły się w zakresie 49–66% w zależności od za-

Nawóz Emisja
(CO2 eq∙kg-1 N )

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)
bez alokacji

Emisje rolnicze 
(CO2 eq∙MJ-1)

z alokacją

Redukcja 
emisji 
(%)

Saletra amonowa 169 kg 3494,5 42,15 24,69 59
RSM 169 kg 3080,0 40,61 23,79 60
Saletrzak 169 kg 4007,6 44,05 25,81 58
Mocznik 30 kg, saletra 139 kg 3606,2 42,56 24,93 59
Siarczan amonu 30kg, 
saletra 139 kg 3263,2 41,29 24,19 60

Saletrosan 30kg, saletra 139 kg 3936,0 43,78 25,65 58
Wieloskładnikowe NPK 30 kg, 
saletra 139 kg 3384,8 41,74 24,45 59



41Ograniczenia emisji rolniczych poprzez stosowanie optymalnych dawek nawożenia azotem

stosowanego asortymentu nawożenia mineralnego i technologii produkcji. Spełnienie 
wymagań dyrektywy 2009/28/WE co do wielkości ograniczenia emisji dla produkcji 
bioetanolu z kukurydzy nie powinno nastręczać problemów. 

Dobór niskoemisyjnych asortymentów mineralnych nawozów azotowych dla 
optymalnej dawki N nie zapewnia ograniczenia emisji GHG w cyklu życia biodiesla 
do 50%. Zwiększenie sekwestracji węgla organicznego w glebie poprzez przejście do 
uprawy rzepaku w systemie bezorkowym zwiększyło ograniczenie emisji o 58-60%. 
Ze względu na wysokie koszty mało realne jest wprowadzanie w uprawie surowców 
na cele biopaliwowe systemu bezorkowego, zwłaszcza w uprawie rzepaku.
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