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СЕКЦІЯ 13
SECTION 13

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ
ENERGY EFFICIENCY OF ECONOMICS

УДК 338.4:633:504
Бабина О. М.
аспірантка кафедри адміністративного
менеджменту та альтернативних джерел енергії,
Вінницький національний аграрний університет
ЕНЕРГЕТИЧНІ КУЛЬТУРИ ТА ІХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ,
БІОЕНЕРГЕТИКИ ТА АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Україна енергозалежна країна, яка лише частково забезпечує себе власними
енергоресурсами, а решту викопних енергоносіїв вимушена імпортувати. У вирішені даної
проблеми Україні, що володіє значним енергетичним потенціалом біомаси, наявними
трудовими, матеріальними та земельними ресурсами, зможе допомогти використання
енергетичних культур.
Енергетичні рослини – це швидко зростаючі сорти багаторічних дерев, кущів, трав та
спеціальні однорічні рослини з високим вмістом сухої маси. Зібрана біомаса
використовується для виробництва теплової та електричної енергії, у вигляді тирси для
прямого спалювання, а також як сировина для виробництва твердого (паливні гранули і
брикети) та рідкого біопалива.
Міскантус (Miscanthus) багаторічна злакова культура, яка за рахунок високої
врожайності сухої біомаси (до 25 т/га), високої теплотворної здатності та низької природної
вологості стебел на час збирання, вважається найефективнішою порівняно з іншими
сільськогосподарськими культурами рослиною для виробництва твердого біопалива. Одна
тонна сухої маси міскантусу еквівалентна 400 кг сирої нафти, 1,7 т деревини, 515 м3
природного газу, або 620 кг кам’яного вугілля. [1].
Верба (Salix spp.) Енергетична верба – деревоподібна культура, з високою
тепловіддачею (1 т біомаси замінює понад 500 м3 природного газу або 700 кг бурого
вугілля) та з тривалим терміном існування (20 – 30 років). Середній її врожай становить 15
– 20 т сухої маси з га за рік, а при особливо сприятливих умовах може досягати 30 – 40 сух.
т/га/рік. Ступінь виснаження землі вербою в 3 – 5 разів нижче, ніж зерновими культурами,
до того ж близько 60 – 80 % поживних речовин повертаються в землю разом з опалим
листям [8]. Верба підходить для рекультивації забруднених і малопродуктивних земель,
виводить з ґрунту важкі метали, пестициди та ефективно застосовується в протиерозійних
заходах для зміцнення ґрунтів, а також вона може випаровувати з ґрунту велику кількість
води, що дозволяє осушувати ґрунти з великим обсягом підземних.
Тополя (Populus spp.) – багаторічна деревоподібна енергетична культура, з плантації
якої можна отримувати біомасу в обсязі 8 – 15 сух. т/га в рік, а на хороших ґрунтах нові
клони можуть давати до 16 – 20 сух. т/га в рік. Термін існування плантації енергетичної
тополі – 15 – 20 років [2].
За підрахунками експертів при вирощуванні на 1 млн га енергетичних культур та
середній їх врожайності 11,5 млн т/рік потенційно можна замістити до 5,5 млрд м3 газу на
рік.
При використанні 4 млн га малородючих земель для вирощування енергетичної верби,
тополі, міскантусу тощо, подальшій їх переробці для спалювання в котлах можна досягти
заміщення близько 20 млрд м³ газу щорічно [3].
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Використання енергетичних культур для України є перспективним та економічно
вигідним, так як:
– при вирощуванні енергетичних культур на маргінальних землях, ми не зменшуємо
кількості сільськогосподарських культур та відповідно фінансових надходжень в бюджет
країни від подальшої їх реалізації;
– не потребують значних витрат на вирощування і в результаті енергетичні культури
мають низьку собівартість біопалива;
– мають високу тепловіддачу, тим самим є екологічно- та економічно-доцільною
альтернативою природному газу та вугіллю;
– побічним продуктом при згоранні біопалива з енергетичних рослин є органічні
добрива, які можна застосовувати як органічні добрива для вирощування
сільськогосподарських культур;
– скорочують вирубку лісів На сьогодні лісистість України становить лише 15 %, тоді
як Польщі – 27 %, Фінляндії – 70 %;
– під час згоряння біопалива на основі рослинної біомаси в атмосферу викидається
менше вуглекислого газу, ніж поглинається рослинами в процесі фотосинтезу, утворюється
в 20 – 30 разів менше оксиду сірки і в 3 – 4 рази менше золи в порівнянні з вугіллям;
– вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання з них біопалива
створює додаткові робочі місця для сільського населення та є джерелом доходу, як в місцеві
бюджети так і в бюджет країни в цілому.
Враховуючи аграрну спрямованість економіки країни, високий рівень залежності від
імпортованих енергоресурсів, зокрема природного газу, та сприятливі ґрунтово-кліматичні
умови для вирощування енергетичних рослин, випливає, що найперспективнішим
сегментом відновлювальної енергетики для України є біоенергетика [1].
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