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WYKORZYSTANIE BIOMASY SORGO

 Biomasa Sorgo jako odnawialne źródło energii o największych 
zasobach energetycznych

 Zakładanie celowych w skali przemysłowej  plantacji upraw 
jednorocznych sorgo, w  płodozmianowym systemie uprawowym

 Wykorzystanie biomasy Sorgo do produkcji biogazu rolniczego, 
biometanu / biowodoru rolniczego (kiszonki), do produkcji bio-węgla 
czy zasilania Elektrociepłowni biomasowych (słoma – pelet), produkcji 
bioetanolu, w przemyśle budowlanym, na skarmianie paszowe 
zwierząt hodowlanych (jako zielonka, kiszonka). 

 Łodygi i liście Sorga używane są jako gatunek okrywowy w produkcji 
ogrodniczej, ograniczają występowanie szkodników wielożernych (np. 
mątwika). 



POTENCJAŁ ROŚLINY SORGO

 Sorgo (Sorghum Moench) – roślina jednoroczna, jara, podobna do 

kukurydzy, jest jednym z pięciu ważniejszych roślin świata, zaraz po 

kukurydzy, ryżu, pszenicy i jęczmieniu

 Rodzaj Sorgo należy do rodziny „trawy” (Poaceae), rząd 

wiechlinowate (Gramineae), obejmujący w zależności od ujęcia 

systematycznego, nawet do około 60 gatunków.  Do tej rodziny 

zaliczamy również takie gatunki, jak kukurydza  czy trzcina cukrowa 

 Sorgo uprawiane jest głównie w krajach rozwijających się. Pierwotnie 

było uprawiane w Afryce, gdzie do dnia dzisiejszego występuje 

najwięcej gatunków tej rośliny. Pierwsze udomowienie tej rośliny miało 

miejsce w Czadzie i Sudanie. Następnie z Afryki Sorgo zostało 

przeniesione na inne terytoria, m.in. Indie, Chiny, Ameryka Płn. i do 

Europy 



POTENCJAŁ ROŚLINY SORGO

 Na terenie Afryki oraz Azji Sorgo wykorzystywane jest jako 

podstawowe zboże w żywieniu ludzi. W Stanach Zjednoczonych i w 

Europie służy głównie jako pasza dla drobiu i zwierząt 

hodowlanych. Łodygi i liście, prócz funkcji paszowej, mają 

zastosowanie również jako materiał budowlany, a także do 

produkcji paliw i biomasy 

 Powierzchnia uprawy na świecie wynosi około 50 milionów 

hektarów.

 W roku 2020 produkcja sorgo na świecie wynosiła 62,08 mln ton 

[World Sorghum Production 2020]. 



POTENCJAŁ ROŚLINY SORGO

 Według statystyki FAO, sorgo ziarnowe uprawiane jest w 15 krajach 

Unii Europejskiej na areale 390 tys.ha.

 W Polsce, głównie uprawia się Sorgo ziarnowe z przeznaczeniem 

na pasze do skarmiania zwierząt hodowlanych, sporadycznie dla  

celów energetycznych to jest na spalanie w kotłach elektrociepłowni 

i biogaz.

 W polskim Krajowym Rejestrze nie ma żadnej odmiany sorgo 

zarejestrowanej w Polsce, więc rolnicy, którzy chcą uprawiać tę 

roślinę korzystają ze Wspólnotowego Katalogu CCA, w którym jest 

250 odmian sorgo



POTENCJAŁ ROŚLINY SORGO

Właściwości fizyczne i chemiczne Sorgo

 Sorgo jest kserofitem, tzn. gatunkiem fizjologicznie i anatomicznie 

przystosowanym  do suchych warunków.  Jest gatunkiem o silnie 

rozwiniętym systemie korzeniowym, pozwalającym na pobieranie 

wody nawet z głębokości 2,0 m do 2,5 m

 Sorgo znosi temperatury do +35oC dzięki wytwarzaniu specjalnego 

rodzaju białka HSPs (ang. heat shock proteins). Wytwarza na 

liściach i łodygach woski chroniące przed nadmierną 

ewapotranspiracją. W liściach występują komórki motoryczne 

powodujące ich zwijanie i zmniejszanie powierzchni asymilacyjnej 

podczas braku wody. 



POTENCJAŁ ROŚLINY SORGO

Właściwości fizyczne i chemiczne Sorgo

 Porównując Sorgo z innymi roślinami posiadającymi cykl 

fotosyntezy typu C4 wykorzystywanymi do produkcji energii, jest 

ono liderem pod względem wysokiego plonu biomasy, wysokiej 

zawartości łatwo fermentujących cukrów i błonnika, tolerancji na 

stres wodny oraz niskie wymagania nawozowe.  

 Sorgo dostępne jest w Hybrydach, które są gotowe do zbioru w 

zaledwie 95 dni po posadzeniu. Dla warunków, w których Sorgo 

rośnie dłużej nawet do 135 dni, dostępne są inne hybrydy, 

plonujące w sprzyjających warunkach nawet do 140 ton masy 

zielonej z 1 hektara.



POTENCJAŁ ROŚLINY SORGO

Właściwości fizyczne i chemiczne Sorgo

Analiza składu 3 mieszańców SORGO o następujących cechach:

• ADF (Kwasowe detergentowe włókno) - miarka celulozy i ligniny.
• NDF (Neutral Detergent Fiber) - środek hemicelulozy, celulozy i ligniny       

reprezentujący włóknistą masę.
• Crude Fat (Tłuszcz surowy) - zawartość tłuszczu.
• ADL (Acid detergent lignin) - Detergent kwasowy Lignina: zawartość ligniny 

rozpuszczalna w kwasie
• RFV (Względna wartość karmienia) - wskaźnik, który ocenia trawienie w 

żołądku krów.
• Starch (Skrobia) - polisacharyd znajdujący się głównie w zbożu lub nasionach 

roślin.
• Free sugars (Wolne cukry) - zawiera głównie monosacharydy i disacharydy.
• NFC (Węglowodany ściółkowe) nienapalane składające się z kwasów skrobi, 

cukru, pektyny.
• Crude protein (Białko surowe) - całkowite białko w próbce, w tym prawdziwe 

białko i azot niebiałkowy.
• TDN (Całkowite odżywialne składniki odżywcze) - określa sumę strawnego 

białka, strawnego NSC, strawnego NDF i 2,25 X tłuszczu trawiennego



POTENCJAŁ ROŚLINY SORGO

Właściwości fizyczne i chemiczne Sorgo

Analiza składu 3 mieszańców SORGO i kukurydzy (tabela):

Hybrid

SORGO
Methane 

(m3/ ton VS)
TDN

% Crude 

Protein

%

ADF

%

NDF

%

ADL

%

Crude 

Fat

%

NFC
RFV

%

Starch

% Free 

Sugars

1 306 -336 53 -57 6.9 -9.4 36 -44 56 -63 5.5 -8 1.4 -2 17 -20 79 -99 5.5 - 7,0 2.5 -6.4

2 343 -368 61 -64 9.3 -9.5 27 -32 45 -50 3.8-4.5 2.5-2.7 29 -34
119 -

140

5.5  -

25,0
9 - 16

3 371 -385 61 -66 8.5  -10.3 27 -32 42 -47 3.9 – 5,0 2.5 -2.7 31 -38
124 -

148

16,0  -

34,0
12 - 14

Kukurydza 330 -352 6.7 -8.0
24.1  - 28.5     

38.2  - 48.4
2.1  - 3.0 23.2  - 37.5 0 - 3



AGROTECHNIKA SORGO

Wymagania glebowe

 Sorgo energetyczne i jego hybrydy bardzo dobrze plonują na glebach o 
słabszych bonitacjach, od klasy IV do V a nawet VI. Gleby lekkie zawierają 
w przewadze ziarna minerałów o średnicy od 2 do 0,1 mm

 Dzięki temu, że Sorgo charakteryzuje się jednym z najmniejszych 
współczynników transpiracji  (250–300 g H2O na 1 g suchej masy) w 
stosunku do innych roślin uprawianych w naszej szerokości geograficznej 
a także ma bardzo głęboki system korzeniowy sięgający do 2,5 metra, to 
może przetrwać wiele tygodni bez opadów

 Przy wyborze gruntów ornych pod sorgo należy:
- unikać obszarów podatnych na zalanie, z możliwością odprowadzania wody 
po gwałtownych ulewach,

- nachylenie nie powinno przekraczać 5 do 10 procent,
- unikać soli fizjologicznych o EC> 4 mmhos/cm
- usunąć wszelkie pniaki, kamienie, inne zanieczyszczenia i nierówności aby 

umożliwić wysiew nasion i zmechanizowane zbiory.



AGROTECHNIKA SORGO

 Ważna jest żyzność gleby:
- należy przeprowadzić test gleby do ilościowego oznaczania poziomów  

makroelementów, aluminium, CEC i pH,
- pH, najlepsze plonowanie sorgo jest przy pH od 6,5 do 7,5; 

dopuszczalne pH od 5,5 do 8; nawożenie jest mniej skuteczne przy pH 
poniżej 5,

- Aluminium: % M (nasycenie aluminium) poniżej 15 % i aluminium  
wymienialne (Al3+) poniżej 0,20 cmol/dm3

- Ca/Mg, zalecana proporcja Ca/Mg 3 : 1 lub wyżej

Przygotowanie do siewu

 Przed siewem należy skontrolować grunt na obecność chwastów, jeżeli są 
obecne to należy je usunąć co najmniej 15 dni przed wysiewem nasion. 
Dominującymi gatunkami chwastów występującymi w uprawie Sorga w 
naszym kraju są te same co występują w uprawie kukurydzy to jest: 
komosa biała (Chenopodium album L.), rdesty (Polygonum ssp.), 
chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli L.) i inne prosowate jak 
włośnica czy palusznik.



AGROTECHNIKA SORGO

 Silne zachwaszczenie gatunkami chwastów jednoliściennych w początkowym 

okresie wzrostu rośliny uprawnej może powodować obniżenie plonów o ponad 

20 %. Natomiast chwasty pojawiające się w późniejszym okresie wegetacji 

utrudniają zbiór

 W celu skutecznego wyeliminowania chwastów należy stosować:

- LUMAX 537,5 SE doglebowo – dawka 3 kg (l/kg) / 1ha,  substancja 

aktywna: 

- mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 37,5 g/l (3,39%) 

- s-metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 312,5 g/l (28,2%). 

- terbutyloazyna (związek z grupy triazyn) – 187,5 g/l (16,9%) 

- MUSTANG 306 SE na chwasty 2-liścienne – dawka 0,6 l / 1 ha + TITUS SG 

– dawka 30g / 1 ha

- DUAL GOLD 960 EC na chwasty 1-liścienne – dawka 1,5 l / 1 ha

 W Polsce aktualnie brak jest patogenów i szkodników Sorga występujących na 

dużą skalę. Wynika to z małej powierzchni uprawy Sorga w naszym kraju.



AGROTECHNIKA SORGO

Siew
 Przed wysiewem nasion należy sprawdzić stan techniczny siewnika 

punktowego (poniżej: 6-rzędowy VADERSTAD TempoT)



AGROTECHNIKA SORGO

Siew

- wszystkie elementy (kosz na nawóz, skrzynia nasienna itp.) muszą być w 

dobrym stanie,

- wszystkie łańcuchy i koła zębate są smarowane i w dobrym stanie,

- ciśnienie otwieracza bruzd, tarcza wysiewająca i  koła dociskowe są 

uregulowane i prawidłowe,

- rama jest równa od przodu do tyłu i z boku na bok

- dysk nasienny ma odpowiednią średnica

- upewnić się, że podciśnienie utrzymuje nasiona na dysku

- plantator mechaniczny (nasiona od 3,5 do 4,5 mm)

 Nasiona sorgo należy wysiać – jeśli możliwie jak najwcześniej, na obszarze 

Polski płd.- zachodniej nawet w drugiej dekadzie kwietnia, gdy ziemia nagrzeje 

się wiosennym słońcem i osiągnie stałą temperaturę powyżej 10ºC.

 Sorgo należy wysiać w rozstawie 45 cm - 50 cm, co umożliwia mechaniczne 

zwalczanie chwastów i wysokie plonowanie



AGROTECHNIKA SORGO

Siew

 Odległość w rzędzie powinna wynosić od 8 cm 10 cm przy odległości między 

rzędami 45 cm – 50 cm, 

 Ilość wysiewanych nasion wynosi do 130 000.  Nie należy przekraczać 130 

000 nasion / ha, z uwagi na ryzyko wylegania się roślin,

 Głębokość siewu powinna wynosić około 5 cm,

 Nawóz powinien być podawany na głębokość 8 cm poniżej nasion, czyli od 10 

do 12 cm pod powierzchnią gleby.

Nawożenie

Współczynniki  nawożenia należy dostosować w oparciu o analizę gleby 

przeprowadzoną przed siewem.

 Zalecane maksymalne dawki nawożenia:

- 140 kg / 1 ha azotu (N) Mocznik 

- 120 kg / 1 ha fosforu (P2O5 w formie fosforanów H2PO4- i HPO42-)

SUPERFOSFAT

- 140 kg / 1ha potasu (Siarczan Potasu K2O-51.5%, SO3 -46%) 



AGROTECHNIKA SORGO
Nawożenie

 Nawożenie podczas sadzenia (pod tzw. „korzeń”):
- Azot (N)  20% dawki
- Fosfor (P) 100 % dawki
- Potas (K)  40% -50% dawki

Uwaga! nawóz powinien być poniżej nasion
w minimalnej odległości 8 – 9 cm

 Nawożenie  po wschodach roślin (Topdressing) :
- Azot (N)  80% dawki
- Fosfor (P) 0 % dawki
- Potas (K)  50% -60% dawki



AGROTECHNIKA SORGO

Kontrola chwastów po wschodach
 W przypadku intensywnego wzrostu chwastów po wschodach należy 

zaaplikować około 1,12 kg  / ha Atrazyny, zanim chwasty będą miały pierwszą 

parę liści. Na ogół jest od 10 do 30 dni po wysiewie nasion.

 W przypadku  nasion zabezpieczonych środkiem CONCEP III, można  

zastosować S – Metalochlorat.

Aplikacja zapobiegająca wyleganiu się roślin
 Aby zmniejszyć ryzyko późniejszego wylegania  roślin, należy uwzględnić 

następujące czynniki:

- Czas aplikacji; zastosowanie środka Ethephon, gdy pojawi się faza 7-go liścia 

(V7)

- Dawkowanie: 

• w warunkach długiego dnia - 216 g / ha składnika aktywnego

• w warunkach krótkiego dnia - 145 g / ha składnika aktywnego

 Metoda:

- Można użyć rolniczego opryskiwacza lub ręcznego opryskiwacza



AGROTECHNIKA SORGO

Plantacja sorgo w północnej części woj. dolnośląskiego po 40-tu dniach od wysiewu

14-07-2018



AGROTECHNIKA SORGO

Plantacja sorgo, w 2018 roku,  w północnej części woj. dolnośląskiego:  

po 70—ciu dniach od wysiewu  (14-08-2018 r.)

po 115-tu dniach od 

wysiewu  (29-09-2018)



AGROTECHNIKA SORGO

Podczas zbioru poziom suchej masy sorgo powinien wynosić około 35 %, co gwarantuje

wysoki poziom wygazowania oraz pozytywnie wpływa na procesy bio-chemiczne

podczas fermentacji. W Polsce centralnej i płd.- zachodniej należy zbierać sorgo w

miesiącu wrześniu, zgodnie z FAO.

Wydajność z Plantacji Sorgo w południowej Wielkopolsce

w 2018 roku (w roku suszy Rolniczej), wyniosła ponad 

140 ton masy zielonej z 1 ha.

Plantacja w południowej Wielkopolsce 14—08-2018 (98 dni po wysiewie)



ZBIÓR SORGO NA KISZONKĘ
(BIOGAZ, BIOMETAN)

Koszenie sieczkarnią

 Zaleca się stosowanie sieczkarni dokładnego cięcia,  o długości  cząstek do 1 

cm, z uwagi na proces efektywnej fermentacji metanowej 

- Zalety: wysoka wydajność, jednorodna wielkość cząstek 

- Dobra gęstość nasypowa przy cząstkach do 10 mm (do 350 kg/m), 

- Możliwość podawania przy załadunku sieczki na przyczepę objętościową

preparatu zakiszającego 



TRANSPORT SORGO NA KISZONKĘ
(BIOGAZ, BIOMETAN)

 Sieczka sorgo będzie transportowana z Plantacji sorgo na Place składowe 

zestawami  ciągnik + przyczepa objętościowa typu JOSKIN lub FLIEGEL o 

pojemności do 80 m3. 



SKŁADOWANIE SORGO NA KISZONKĘ
(BIOGAZ, BIOMETAN)

 Biomasa sorgo będzie zakiszana w rękawach foliowych na tzw. Placach 

Składowych

 Ze względu na logistykę zakłada się, iż każdy przykładowy Plac składowy 

może  magazynować około 20 000 ton zakiszanej biomasy co zabezpieczy 

kiszonkę dla Biometanowni o mocy 1,2 MWe 

 Plac składowy będzie zajmował powierzchnię do 3 ha, przy drodze dojazdowej 

na płaskim terenie, z utwardzoną wytyczoną drogą dla poruszania się ciężkich 

środków transportu. 

 Plac będzie ogrodzony i oświetlony, wyposażony w system całodobowego 

monitoringu, wagę najazdową oraz halę namiotową do przechowywania 

maszyn i urządzeń rolniczych (zestaw ciągnikowy, wybierak kiszonek, lemiesz 

pługowy do odśnieżania, itp..





Składowanie biomasy kiszonkowej sorgo w rękawach na Placu Składowym



Napełnianie rękawów

foliowych biomasą sorgo,

za pomocą pras 

silosujących. Specjalnej 

konstrukcji rotor (jeden lub 

dwa) w prasie  silosującej 

pozwala na solidne, zwarte 

ubicie kiszonki i równomierne 

umieszczenie jej w rękawie.

PAKOWANIE SORGO NA KISZONKĘ
(BIOGAZ, BIOMETAN)



ZAKISZANIE SORGO NA KISZONKĘ
(BIOGAZ, BIOMETAN)

 Metoda zakiszania w rękawach foliowych została wprowadzona do Polski w 1998 
roku. Pozwala uzyskać kiszonkę bardzo wysokiej jakości, a przy tym ogranicza 
straty składników, które bardzo często pojawiają się w silosach. 

 Rękaw skutecznie chroni przechowywany w nim surowiec przed dostępem 
powietrza i wód opadowych, co jest warunkiem prawidłowego przebiegu procesu 
fermentacji. Tym, co wyróżnia rękaw foliowy od innych systemów magazynowania 
kiszonek, jest bardzo wysoki stopień ubicia kiszonki oraz całkowicie beztlenowe 
warunki jej przechowywania. Praca z maszyną np. typu BUDISSA RT 9000 Anker
umożliwia wykonywanie rękawów o długości nawet 150 m i pojemności około 550 
ton.

 Zakiszanie w rękawach foliowych 
przy pomocy  maszyn silosujących 
to gwarancja imponującej wydajności:
w ciągu godziny możliwe jest 
zakiszenie do 200 ton masy.

 Finalnie oznacza to też niższe 
koszty magazynowania niż w 
przypadku stosowania 
tradycyjnych silosów przejazdowych
czy też pryzm.



ZAKISZANIE SORGO NA KISZONKĘ
(BIOGAZ, BIOMETAN)

 Proces zakiszania biomasy rozpocznie się już w czasie zbioru sorgo 
sieczkarnią. W trakcie napełniania zbiornika sieczkarni każda partia 
sieczki będzie natryskiwana preparatem zakiszającym. 

 W rękawach będzie następował proces zakiszania biomasy zielonkowej 
sorgo, przez okres od 6 - 8 tygodni

 Proces zakiszania może zmniejszyć finalnie masę kiszonkową od 4% -
7%. 

 Kiszonka może być przechowywana nawet do 24 miesięcy bez 
jakichkolwiek strat, zapewniając tym samym ciągłość dostaw surowca do 
Biometanowni.

Komponenty do zakiszania (zakiszacze)

 Z uwagi na efektywność procesową Biometanowni biogazowej mogą być 
stosowane do zakiszania n.p. preparaty: 
BIOMIN, JOSILAC, JBS PROGAS, EMFarming. 



Rozładunek rękawów foliowych a 

następnie załadunek na środki 

transportu, dokonywał się będzie 

ROZPAKOWARKĄ względnie

ładowaczem czołowym (JCB lub 

MANITOU), wyposażonymi w

specjalne chwytaki / wybieraki 

do kiszonki

WYBIERANIE KISZONEK SORGO 
(BIOGAZ, BIOMETAN)



WYNIKI BADAŃ KISZONKI SORGO
(BIOGAZ, BIOMETAN)

 Biomasa SORGO



WYNIKI BADAŃ KISZONKI SORGO
(BIOGAZ, BIOMETAN)



OPINIA KOWR i MRiRW 

w zakresie uznania  odpadowej słomy SORGO oraz odpadowej 

słomy kukurydzy, za surowce rolnicze, przeznaczone do produkcji 

biokomponentów i biopaliw, których wartość energetyczna będzie 

liczona podwójnie do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego

W dniu z dnia 01 czerwca 2021 roku, na wniosek firmy ARCHIPOL Sp. z o.o., Krajowy

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jako agenda Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

to jest Instytucja opiniująca, pozytywnie zakwalifikowała roślinę SORGO oraz kukurydzę w

odmianach przeznaczonych na ziarno – jako surowce rolnicze spełniające wymogi

Dyrektywy KE RED-II oraz znowelizowanej w roku 2021 Ustawy o biopaliwach ciekłych i

biokomponentach (Załącznik nr 01). Surowce te są zakwalifikowane do produkcji

biokomponentów i biopaliw liczonych podwójnie do realizacji NCW, w tym do produkcji

biometanu i biowodoru.



BIOMETAN ZASTOSOWANY DO NAPĘDU CIĄGNIKÓW 

ROLNICZYCH

New Holland napędzany metanem wjeżdża do USA

Wydajność jak w dieslu przy nawet 30 proc. niższych kosztach eksploatacji

Nowy traktor dysponuje mocą 175 KM i momentem obrotowym 740 Nm.

https://www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/new-holland-t6-180-na-biogaz-sprzedaje-sie-hurtowo,115155.html


W prezentacji wykorzystano materiały fotograficzne i poglądowe następujących podmiotów i autorów:

Strube, KWS, AG BAG Polska, JWC, MARANELLO, JOHN DEER, FLIEGEL, NEW HOLLAND,

EKOENERGIA, Prime Tech Solution,  AS BIO – ENERGY 02, materiały własne Adam Szymański

Przedstawione powyżej założenia Organizacji produkcji biomasy sorgo, objęte są prawami ochrony intelektualnej,  

stanowiących własność  Adama Szymańskiego.


