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zmniejszy zanieczyszczenie środowiska natu-
ralnego (Ledakowicz i krzystek 2005). 

Publikacja powstała w ramach projek-
tu „Bioenergia dla Regionu — Zintegrowany 
Program Rozwoju Doktorantów”, współfinan-
sowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, przy 
wsparciu eksperckim prof. dr hab. inż. Stani-
sława Ledakowicza.

Środkowej Afryce. W Polsce zarejestrowane 
są dwie odmiany: Albik i Rubik.

Jednym z priorytetów VI Programu Ra-
mowego Unii Europejskiej było obniżenie 
zużycia energii przez podwojenie udziału su-
rowców odnawialnych z 6 do 12% do 2010 
r. na rynku energetycznym. Przewiduje się, 
że wykorzystanie procesów biotechnologicz-
nych wpłynie korzystnie na poprawę bilansu 
energetycznego kraju, jak również znacząco 
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Streszczenie

Biomasa roślinna od kilku lat jest przedmiotem 
szczególnego zainteresowania energetyki, polityki 
i sektora gospodarki. Potencjał energetyczny oraz 
możliwość ogólnej jej dostępności, a także perspek-
tywa zagospodarowania odpadów, czyni biomasę 
podstawowym i powszechnie stosowanym w prakty-
ce, odnawialnym źródłem energii. Dyrektywa UE kła-
dzie nacisk na wzrost zużycia energii odnawialnej i 
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Summary

redukcję niekontrolowanej emisji metanu w krajach 
członkowskich oraz do inwestowania w innowacyjne 
technologie, w tym beztlenową fermentację i pro-
dukcję biogazu. W artykule przedstawiono charak-
terystykę wybranych roślin energetycznych i sposób 
ich przetwarzania na biopaliwa gazowe, jako wiodą-
ce trendy w tej dziedzinie.

Plant biomass for several years has been of 
particular interest for  the energy, politics and 
economy sectors. Energy potential, general acces-
sibility, and — undoubtedly — the possibility of 
green waste management, makes biomass one of 
the fundamental and commonly used in practice 
renewable energy sources. The European Union 
directive  lays emphasis on the growth of renew-
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able energy consumption and reduction of un-
controlled methane emissions, forces the member 
countries to invest in innovative technologies, in-
cluding anaerobic digestion technology and biogas 
production. The article presents characteristics 
of selected energy crops and the ways of their 
conversion into gas biofuel, representing leading 
trends in this field.
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