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Procena produkcije biomase je ključni parametar za 
procenu energetskog potencijala plantaža brzorastućih 
vrsta drveća u kratkim ophodnjama! 

(Allen et al. 2014)

Konstatacija :



Šta je biomasa?

Zašto koristiti biomasu?

Koje vrste drveća su pogodne za postizanje 
velike produkcije biomase?

Koji prirast i produkcija biomase  drveta se 
može očekivati po hektaru?

Od čega zavisi nivo   produkcije 
drvne biomase ?



У суштини, биомаса представља биоразградиви део 
различитих производа и сходно врсти, односно пореклу, може 
се односити на:

• биомасу пореклом из шумарства,  
• биомасу пореклом из пољопривреде, 
• биомасу из тзв. енергетских засада, 
• биомасу са фарми животиња и 
• биомасу градског отпада.



Višegodišnje zeljaste biljke
(biomasa ‘prve generacije’’ 

- Miskantus  (Slonova trava, Kineska trska)

- Pisana trava  

- Ljulj, Obični ljulj (Lolium perenne)



Energetski zasadi brzorastućih vrsta drveća
(biomasa ’’druge generacije’’)



Drvni čips

Pelet

Briket
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ZAŠTO KORISTITI BIOMASU?

ZAŠTO MORAMO KORISTITI BIOMASU?

1. Energetska efikasnost

- Do 2020. godine udeo iz obnovljivih izvora energije u Srbiji treba da bude 27%,

- redukovanje upotrebe fosilnih goriva (nafta, ugalj i gas) i time

- smanjenje zavisnosti države prema fosilnim gorivima, tj. smanjenje energetskih troškova,

- ekološki povoljniji proces stvaranja energije i ublažavanje posledica klimatskih promena,







Zavisnost količine proizvedene
biomase od više faktora!

Potencijalna produkcija biomase
iz ovakvih zasada?

Obim informacija o sistemima energetskih
zasada brzorastućih vrsta drveća?

Korišćenje postojećih i novih informacija,  
kompariranje rezultata sa informacijama
okolnih zemalja (’’primeri dobre prakse’’) i
usklađivanje politika prema ovoj vrsti
proizvodnje biomase!

Neophodno intenzivirati
osnivanje ovakvih plantaža sa
nekoliko najznačajnijih vrsta i
njihovih varijeteta!

NEDOVOLJAN

NIZ NOVIH SAZNANJA OD ZNAČAJA ZA 
SAGLEDAVANJE PROFITABILNOSTI I 
ODRŽIVOSTI!



Produkcija biomase u okviru PKO

Vrste drveća

Eksperimentalne površine ili
’’komercijalne’’ površine?

Uslova staništa
(zemljište)

Intenziteta/vrste gazdovanja
(gustina zasada, (ne)primena đubriva i navodnjavanja, 

dužine produkcionog perioda itd.)

T/ha/god u sirovom ili
suvom stanju



Vrste drveća:
Izdanačko šumarstvo u kratkim ophodnjama(SRC), 

VRBA, TOPOLA; BAGREM + paulovnija

Šumarstvo u ktakim ophodnjama (SRF)

JOVA, BREZA, PLEMENITI LIŠĆARI, PLATANI

Србија



U okviru iste vrste, od klona, odnosno hibrida!
Нпр. у Шведској, тамо где постоји висок ризик од мраза долази клон 

кошарасте врбе ’’ГУДРУН’’ и у мањој мери ’’ТОРА’’

У Мађарској и Румунији (Банат) се најбоље показао клон ИНГЕР

Генерално, одабир варијетета зависи још од:

Доступности садног материјала код произвођача,

Планова власника плантажа

Станишних карактеристика итд.

Према одговарајућим изворима, до 2015. године било је око 24 
сертификована варијетета врбе у Европи!



Интензитет (начин) газдовања

1. Густина засада (размак садње)

2. Интензитет примене агро-техничких мера

3. Дужина продукционог периода (опходња) итд.







Izvor: Dimitriou (2014)





НАЈЧЕШЋЕ Број резница (SADNICA) по хектару износи од: 

10 000 – 20 000/ha

(у зависности од proizvodnosti земљишта, дужине опходње, различитих интересних група и жељених 
димензија коначног производа)

Различити подаци!!!

У начелу, већа густина – већа продукција биомасе!

али без осврта на економске ефекте (трошкови садног материјала, 
припреме земљишта, ефикасност примене механизације, могућности 

пласмана производа итд.)



Изданачко шумарство у кратким 

опходњама

(SRC)

Шумарство у кратким 

опходњама

(SRF)

(8)10-20 година
3-5 година 6-8 година

Врба -13 000

-Садња у 2 реда

2 x 0,75 x oko 0,55 m

Топола - 8 000 -11 000

-Једноредна садња

- 2 m x 0,45-0,60 m

- 5 000

-Једноредна 

садња

2 m x 1 m

- 2 500 – 3 000

- Једноредна садња

2 x 1,5-2,0 m

Izvor: Dimiotriou et al. (2014)



Начелно, уз уважавање више фактора, вероватно најпожељнија густина засада за 
постизање највеће продукције биомасе у ПКО врбе и тополе 

је:

(10 000) 12 000-14 000 (15 000) ком/ха



2. ИНТЕНЗИТЕТ ПРИМЕНЕ АГРОТЕХНИЧКИХ МЕРА

• ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА (DОБРИ УСЛОВИ ЗА РАСТ ЈЕДИНКИ)



Уклањање Корова

Izvor: Technical guide, Short rotation coppice



Уклоњен коров!

Засад 3 месеца након оснивања (В. Моштаница)

Није

уклоњен

коров!



ЂУБРЕЊЕ



НАВОДЊАВАЊЕ

У зависности од земљишта!

Врба тражи доста влажности!

За наводњавање се могу користити и отпадне воде



Чеповање 

– Врши се на крају 1. године

– Циљ: стварање жбуна са већим бројем изданака, убрзавање раста 



Избојак



Некада се и додатно поново чепује након првог чеповања у циљу 

јачања жбуна (већи број грана, јаче гране)



Нечеповано, 

ненаводњавано

1. година

Чеповано, много

влажности

1. година

У години након чеповања и наредним годинама нема више уклањања

корова!





SRF
šumarstvo u kratkim ophodnjama

*Ophodnja 8-20 godina

Tradicionalno izdanačko 

šumarstvo

*Ophodnja do 40 година
SRC

Izdanačko šumarstvo u kratkim ophodnjama
*Ophodnja od 2(3) do oko 5(7) godina

VRBE, TOPOLE I BAGREM
JOVA, BREZA, PLEMENITI LIŠĆARI, 
PLATANI ITD.

BUKVA, HRAST

DUŽINA PRODUKCIONOG PERIODA (OPHODNJA)



■ Produkcija biomase u drugom produkcionom periodu (ophodnji) je veća od prinosa u prvom!

■ Načelno, produkcija biomase povećava se nakon svakog sukcesivnog 2-godišnjeg, 3-

godišnjeg ili 4-godišnjeg produkcionog ciklusa, naravno do određenog broja ponavljanja!

■ Ovaj iznos može biti veći za 35% (Volk et al. 2001) ili čak 60% (Mola-Yudego, Aronsson

2008) u odnosu na prvu rotaciju, ali da se prinos biomase uvećava i održava do 4. ciklusa,

nakon čega počinje postepeno da opada

■ Neki preporučeni broj produkcionih ciklusa pri ophodnji od 3 godine je 8-9 puta

maksimalno, a pri ophodnji od 4 godine do 7 puta (maksimalno gazdovanje do 25-30

godina)



PRODUKCIJA U EKSPERIMENTALNIM POVRŠINAMA (OGLEDI) ILI 
’’KOMERCIJALNIM’’ POVRŠINAMA?

Gde je veća produkcija?

Zašto?



Земљиште

У начелу, ПКО се могу оснивати:

 на квалитетним (пољопривредним земљиштима),

 на мање квалитетним, али повољним

 неповољним или чак на стаништима маргиналног значаја

На стаништима за пољопривреду: 

 Све више добија на значају. 

Разлог?

1) већа еколошка предност ПКО у односу на класично коришћење

пољопривредног земљишта

2) значајна економска конкурентност ПКО у односу на класично коришћење

пољопривредног земљишта



Која су то земљишта (категорија)?

То су земљишта до 5. категорије плодности!

Мање квалитетна, али повољна земљишта за ПКО

Земљишта на којима треба тражити шансу за послове подизања и газдовања ПКО!  

Земљишта на којима уз интензивно газдовање можемо постићи велику продукцију и 
прираст биомасе!



Која су то земљишта?

• Природне састојине врбе и тополе су најчешће у алувијалним подручјима 
дуж река

• Алувијум?

Различити алувијуми:

1. Иловаста форма алувијума – ДОБРО ПЛОДНА

2. Иловасто-песковита форма алувијума –СРЕДЊЕ ПЛОДНА

3. Песковита форма алувијума – СЛАБО ПЛОДНА



Неповољнa земљишта и земљишта маргиналног значаја

 На оваквим земљиштима није могуће остварити значајну продукцију неке
пољопривредне културе, тако да употреба брзорастућих врста дрвећа може бити веома
прикладан и ефикасан начин коришћења таквих земљишта

Која су то земљишта?

1. Депосоли површинских копова угља

2. Пепелишта термоелектрана

3. Коридори за далеководе

4. Делиблатска пешчара (нпр. багрем)



Biomasa PKO vrba (Salix spp.) u Evropi

Gustina sa oko
18 000-20 000/ha, 

na početku, do
12 000-14 000/ha, sada

Primena dubrenja i navodnjavanja, 
uklanjanje korova, upotreba 

najproizvodnije vrste, klona ili hibrida

Najčešće: 
5-10(12) t/ha/god u suvom stanju!

Prosek sa 2083 plantaže: 2,6; 4,3 i 4,5 t/ha u suvom stanju (Švedska)

preko 26t/ha/god u suvom stanju (Poljska)

i do 30t/ha/god u suvom stanju (Švedska)

do preko 30 t/ha/god (Hrvatska i Rumunija)



Biomasa PKO topola (Populus spp.) u Evropi

Gustina sa oko 
8 000-10 000/ha

(5 000-7 000 u V. Britan.)
1200-1400

Primena dubrenja i navodnjavanja, 
uklanjanje korova, upotreba 

najproizvodnije vrste, klona ili hibrida

Najčešće: 
5-10(12) t/ha/god u suvom stanju!

Od 1,6-10,7 t/ha u sirovom stanju (Letonija)

i 2-3/t/ha/god. za područje Srednje Evrope
ili 4 t/ha/god (Italija)
do 23,6 t/ha/god (Velika Britanija)

do 30 t/ha/god (Belgija) i preko 30 t/ha/god (Južna Evropa, Francuska)



Biomasa PKO bagrema (Robinia pseudoacacia) u Evropi

Gustina sa oko 
1 100 odnosno, 1667- 6667/ha (Italija)

(do 12 000/ha Nemačka)
1200-1400

Produkcioni ciklus (ophodnja):
3-6 godina

Najčešće: 
3-9(10) t/ha/god u suvom stanju!

Od 2,5-3,0 t/ha/god.- 10 t/ha/god. na jalovištima (Nemačka) 

preko preko 12,5/t/ha/god. (Italija)

do 19 t/ha/god!



Primer PKO vrbe INGER

Biomasa PKO vrba (Salix spp.) u Srbiji

Više klonova od značaja za PKO: 

GUDRUM, OLAF, INGER, TORDIS, 

TORA itd.

Pojedinačne PKO

na manjim površinama

Od 3,4-9 t/ha/god. – deposoli RB Kolubara (Todorović 2016)

Do mogućih i preko 30 t/ha/god. 

- na najboljim staništima uz uništavanje korova, đubrenje i navodnjavanje  (REBINA)



Gustina PKO:

16 667/ha (Klašnja et al. 2012)

Ili

npr. 8 330 –11 110-16 660/ha (Rončević et al. 2013)

Biomasa PKO topola (Salix spp.) u Srbiji

Najveći iznos produkcije i prirasta 

biomase topola u PKO?

Različite vrste topola i klonovi!

Od 6-12,8 t/ha/god. – deposoli RB Kolubara (Todorović 2016)

do 17 t/ha/god (Rončević et al. 2013) 

Primer PKO topola

- površine u okviru Instituta za 

nizijsko šumarstvo i životnu sredinu

iz Novog Sada 



1. Genetička selekcija i modifikacija najproizvodnijih klonova ili varijeteta (izbor vrste,
klona ili hibrida)

2. Unapređenje gazdovanja PKO (intenzivno gazdovanje)

3. Tačna procena moguće produkcije biomase iz PKO

4. Povećanje fotosintetičke efikasnosti biljaka (pr. Arabidopsis)

POVEĆANJE NIVOA PRODUKCIJE BIOMASE IZ PKO
- Potencijali i ograničenja -



5. Finansijski podsticaji

6. Unapređenje međusektorske saradnje

7. Uticaj na životnu sredinu (diverzitet biljaka i životinja, zemlljište, vodu i hidrologiju
itd.)

8. Korišćenje tzv. marginalnih zemljišta (npr. napuštena zemljišta slabije plodnosti,

jalovišta, Deliblatska peščara, područja uz puteve-vetrobrani pojasevi itd.)



9. Klimatske promene

10. Nema tehničkog propisa (važećeg Upustva) za adekvatnu primenu standarda i 
normativa za podizanje i gazdovanje PKO!

11. Ne postoji akreditovana laboratorija na nacionalnom nivou koja bi definisala zahtevane 
parametre za kvalitet finalnog proizvoda iz ovih zasada!

12. Tržište nije dovoljno razvijeno!



Neki od najznačajnijih zaključaka

– Realna procena nivoa produkcije biomase PKO je od suštinskog značaja za uspeh bioenergetske industrije

– PKO su suviše skupe da ’’rade’’ sa malim prinosima! 

– Podizanje višegodišnjih PKO na poljoprivrednom, šumskom zemljištu ili nekom drugom zemljištu marginalnog
kvaliteta (alternativno), još uvek u razvojnoj fazi, ipak se gajenje i korišćenje PKO uglavnom smatra ’’pozitivnom
aktivnosti’’ i ’’napretkom’’, budući da PKO predstavljaju obnovljivi i ekološki veoma prikladan izvor energije, koja
se dobija u kratkom vremenskom periodu, u poređenju sa fosilnim gorivima!

– Uticaj PKO na životnu sredinu je daleko više pozitivan nego što je negativan

– Preporučuje se primena agrošumarskog sistema upravljanja i korišćenja zemljišta, kod PKO gde se kombinuje
poljoprivredna i šumarska tehnologija rada i korišćenja zemljišta zbog povećanja produktivnosti, raznovrsnosti
pristupa, povećanja ekonomske rentabilnosti, unapređenja ekoloških aspekata, što generalno navodi na zaključak
da se primenjuje održivi sistem gazdovanja i upravljanja zemljištem uopšte.



HVALA NA PAŽNJI!


