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ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ ЩОДО  

ВИРОЩУВАННЯ ВЕРБИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
 

На основі вивчення міжнародного досвіду доведено економічну ефектив-

ність вирощування біоенергетичної верби на вилучених із сільськогоспо-

дарського обороту землях України.  

 

Изучен международный опыт и рассчитана экономическая  

эффективность выращивания биоэнергетической ивы на непригодных 
сельскохозяйственных землях Украины. 

 

The international experience of biopower willow growing has been learned, the 

economical efficiency of its in Ukraine has been improved.  

 

На сьогодні в Україні науковці почали розробляти пілотні проекти з метою 

вирішення проблем із вичерпними родовищами палива та зменшення енергетич-

ної залежності України від інших держав. Особливий науковий і практичний ін-

терес у цьому напрямку становлять проекти щодо лісовирощування швидкорос-
тучих деревних порід, а саме верби енергетичної [2, 3, 4, 7]. У даному дослі-
дженні запропоновано проект створення плантацій верби енергетичної на прик-
ладі Рівненської та Хмельницької областей, зокрема пропонується залучати під 

вирощування плантацій названої культури великі площі вилучених із сільського-

сподарського обороту земель.  
Оскільки за оцінками експертів [1-6] тривогу викликає безупинне падіння ро-

дючості землі в Україні, необхідне розроблення нових, більш ефективних, шля-
хів використання таких земель. Складна екосистема ґрунтового покриву найбі-
льше руйнується через інтенсивний розвиток ерозії. В Україні водної та вітрової 
ерозії зазнало понад 14,9 млн. га сільськогосподарських угідь          (35,2% 

їх загальної площі). Виникли серйозні проблеми з поповненням біоенергетично-

го потенціалу ґрунтів. Сумарні втрати гумусу через мінералізацію (окислюваль-
ну деструкцію) та ерозію ґрунтів щороку становлять 32-33 млн. тонн, що у екві-
валенті становить 320-330 млн. тонн органічних добрив, а еколого-економічні 
збитки через ерозію перевищують 9,1 млрд. грн. [4]. 

Саме верба є тією культурою, що ідеально підходить для рекультивації за-
бруднених земельних ділянок, що є малопродуктивними для вирощування сіль-
ськогосподарських культур. Верба здатна збагачувати ґрунт мінералами і мікро-

елементами, поживними речовинами природного походження. Крім того, план-

тації верби ефективно у світі застосовують як протиерозійний засіб для укріп-
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лення ґрунтів. Плантації верби є природними фільтрами для видалення відходів 
агропромислового виробництва, застосовують як буферні зони у місцях накопи-

чення біологічних відходів фермерських господарств. Енергетична верба є при-

родним фільтром для очищення ґрунтів від пестицидів. Найбільший досвід у ви-

рощуванні цієї культури мають такі країни, як Швеція, Англія, Ірландія, Польща, 
Данія. У країнах Євросоюзу використання енергетичних культур набуло особли-

вої популярності у останні роки. У Данії вербу вирощують лише на 500 га сіль-
ськогосподарських земель, у той час як у Швеції – на понад 20 тис. га [2, 3]. 

З огляду на те, що на сьогодні в Україні пошкоджено ерозією 15 мільйонів 
гектарів земель, а щорічний приріст еродованих земель перевищує 80 тис. га, то 

вирощування плантацій біоенергетичної верби є цілком принагідним. З метою 

зменшення впливу ерозійних процесів на сільськогосподарські угіддя та підви-

щення родючості ґрунтів здійснюється розширене відтворення лісів за рахунок 
залучення нових земель. Для досягнення оптимальної лісистості України (20%) 

необхідно створити понад 2 млн. га нових лісів. Це потенційно можливо за раху-
нок земель, виведених із сільськогосподарського обігу, яких за даними УААН 

близько 8 млн. га. 
Основна частина. Наприклад, на території Рівненської області за даними 

Державного управління екології та природних ресурсів станом на 2012 р. орні 
землі, що не використовуються з різних причин становлять 120 тис. га (табл. 1). 

Таблиця 1 

Площа земель Рівненської області, що не використовуються як орні землі* 

Групування Назва району 

Площа земель, 
що не вико-

ристовуються, 
тис. га 

У відсотках до 

загальної площі 
вилучених зе-

мель 
1 2 3 4 

Група 1 

Костопільський 15,5 12,9 

Березнівський 12,8 10,7 

Корецький 12,8 10,7 

Група 2 

Дубровицький 11,9 9,9 

Дубинський 9,7 8,1 

Рівненський 9,1 7,6 

Млинівський 8,1 6,7 

Здолбунівський 7,2 6,0 

Володимирецький 7,2 6,0 

Група 3 

Сарненський 7,1 5,9 

Зарічненський 6,2 5,2 

Острозький 4,5 3,8 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 

Група 3 

Гощанський 4,4 3,7 

Демидівський 1,8 1,5 

Радивилівський 1,4 1,2 

Рокитнівський - - 

Всього 120,0 100,0 

* Складено і обраховано за [2]. 

Найбільшу частку земель, що вилучені із сільськогосподарського обороту 

мають Костопільський, Березнівський та Корецький райони (понад 10%); від 

6 до 10% відповідно мають Дубровицький, Дубенський, Рівненський, Мли-

нівський, Здолбунівський, Володимирецький райони. Саме ці райони Рівнен-

ської області можуть бути залучення до вирощування біоенергетичної верби. 

Зараз ці землі облогують і заростають чагарниками. 

Енергетична верба – це продукт селекції шведських вчених. Зважаючи на 
те, що ця рослина невибаглива до ґрунтів, має високий рівень вбирання вуг-
лекислого газу і високу тепловіддачу та гарно зростає у наших умовах обрано 

саме цю культуру. Плантації енергетичної верби створюють для отримання 
біомаси, з якої виготовляють тверде біопаливо у вигляді брикетів та пелетів. 
Її вирощування дозволяє використати непридатні для сільського господарст-
ва та заліснення ґрунти, яких у Рівненській і Хмельницькій областях близько 

100 тисяч гектарів. Тому дане плантаційне лісорозведення має значний еко-

логічний і економічний ефект. Наведемо детальний опис проекту. 
Вихідні дані проекту. Розрахунок та аналіз вартості створення біоенерге-

тичної плантації верби енергетичної провелено для 1 га земель, що не вико-

ристовуються у сільському господарстві. Посадковий матеріал – черенки; 

найбільш доцільна схема посадки: міжряддя – 75 см; відстань в ряду – 35 см; 

необхідна кількість черенків на 1 гектар – 40 тисяч штук. Проект розрахунку 

встановлення плантації обраховано на основі діючих у лісовому господарстві 
України норм виробітку, часу та витрат палива (табл. 2). 

Таблиця 2 

Економічне обґрунтування проектів вирощування біоенергетичної верби 

№ з/п Назва заходу 
Вартість, грн.  

на один га 
1 2 3 

Витрати на першому році створення плантації 

1. 

 

Заготівля однорічних черенків верби 

довжиною 20 см ( 40 тисяч штук) 
1150 

2. Оприскування бур’янів при підготовці 
площі під плантацію гербіцидами 

«Гліфоган 480» або «Домінатор 360» 

1500 

 

продовження табл. 2 
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1 2 3 

3. Оранка земель з урахуванням того, що 

це середні ґрунти  
200 

4. Дискування ґрунту  60 

5. Боронування ґрунту    40 

6. Внесення добрива N(30):P(10):K(30) 

кг/га 
305 

7. Посадка черенків 3150 

8. Культивація ґрунту 3 рази  1000 

 Всього 7405 

Витрати на другому році створення плантації  
9. Внесення добрива N(80):P(30):K(80) 

кг/га  
785 

10. Косіння бур’янів у міжряддях 2 рази 

на рік 
2750 

11. Розпушування ґрунту сапою  2450 

 Всього  5985 

Витрати на третьому році вирощування плантації 
12. Внесення добрива N(80):P(30):K(80) 

кг/га 
785 

13. Косіння бур’янів у міжряддях 2 рази 

на рік 
2750 

14. Розпушування ґрунту сапою  2450 

15. Заготівля біомаси 110 

16. Всього витрати за третій рік 6095 

 Разом 19485 

Таким чином, вартість встановлення плантації верби енергетичної до отри-

мання першого врожаю становитиме – 19,5 тис. грн. у розрахунку на один гектар 

площі насадження.  
Очікувані результати. У результаті понесених витрат планується отримати 

врожай близько 22 тонн/га сухої речовини кожні три роки впродовж 25-30 років. 
А також можливою є заготівля черенків, з 1 гектару плантації можна отримувати 

матеріал для засадження 5-7 га. Отримані з плантації 10-12 тонн сухої речовини 

прирівнюються до еквіваленту 5 тис. літрів нафти.  

Проаналізувавши отримані данні, можна зробити висновок, що за три роки 

буде отримано із створеної плантації 22 тонни сухої речовини верби енергетич-

ної, що відповідає 10 тисячам літрів нафти. На сьогоднішній день барелль нафти 

коштує 51,2 дол. США, тому 10 тис. літрів нафти відповідно до курсу НБУ у на-
ціональній валюті становитиме 24,9 тис. грн. Таким чином, вирощений 1 га 
плантації дозволяє заощадити 5,3 тис. грн. І це лише з невеличкої плантації, а 
якщо використати хоча б десяту частину сільськогосподарських земель, які не 
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використовуються в Рівненській та Хмельницькій областях (по 10 тисяч гектарів) 
отримаємо 53,62 млн. грн. заощаджених коштів із державного бюджету.  

В Україні вже є господарства на Волині та Рівненщині, в яких закладена 
плантації верби енергетичної на 25 та 10 гектарах відповідно. Але це лише перші 
паростки енергетичного «гаю», адже для досягнення енергетичної незалежності 
та забезпечення населення власними енергоносіями, необхідним є створення та-
ких плантацій на державному рівні. 

Отже, вирощування верби для енергетичних цілей себе виправдовує, оскільки 

її тепловіддача більшою, ніж у звичних видів палива. Зокрема, тепловіддача вер-

би становить 16 МДж/кг, а соломи, дуба і сосни відповідно 14,4, 14,1 та                    
13,8 МДж/кг [1]. Звичайно, тепловіддача викопного палива вища – антрацит має 
30-35 МДж/кг, природний газ – 32 МДж/кг,  буре вугілля – 10-20 МДж/кг. 

Одна тонна сухої верби здатна замінити за теплотворною здатністю з викоп-

ними видами палива 1,13 тонн дуба, 1,16 тонн сосни, 1,12 тонн сосни, 0,8 тонн 

бурого вугілля, 0,46 тонн викопного вугілля, 0,73 тис.м3
 біогазу, 0,5 тис. м3

 при-

родного газу. Якщо замінити вказані види палива на суху вербу, то можна гово-

рити про економію, зокрема: на бурому і викопному вугіллі 390 грн., на мазуті 
851 грн., на природному газі – 102 долари США [1]. 

За попередніми розрахунками, якщо засадити вербою десяту частину вилуче-
них із обороту земель, наприклад Рівненської області (12 тис. га), то через три 

роки можна зібрати 264 тис. тонн сухої речовини. Спалювання такої кількості 
сухої верби дозволить зекономити на придбанні, наприклад природного газу – 

26,9 млн. дол. США. Аналогічні розрахунки, проведені на прикладі Хмельниць-
кої області засвідчують, що економія на придбанні газу становитиме 22,4 млн. 

дол. США. 

Досить важливим є державна політика щодо стимулювання фермерських 
господарств впроваджувати енергозберігаючі проекти такого типу, а саме вона 
повинна передбачати:  

• пільгову систему оподаткування діяльності; 
• дотації з державного бюджету на розвиток біоенергетичної галузі; 
• залучення вітчизняного інвестора до розвитку біоенергетичної галузі; 
• будівництво нових та переведення існуючих тепло- та електростанцій на 

споживання альтернативних видів палива для отримання енергоресурсів; 
• створення нових робочих місць для незайнятого населення в сільській 

місцевості. 
Таким чином, впровадження проекту має низку еколого-економічних та соці-

альних перспектив створення та розвитку біоенергетичних плантацій: 

• покращання екологічної ситуації в областях України та країні відповідно; 
• збільшення рівня лісорозведення за рахунок використання пустуючих, 

непридатних для сільськогосподарського використання земель під біоенергетич-

ні плантації, а як результат ефективне використання лісових рерурсів; 
• використання відновного екологічного чистого джерела енергії, яке не 

загрожує забрудненню довкілля;  
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• використання порівняно дешевого джерела енергії в області; 
• мінімізація тенденції настання глобального потепління; 
• створення робочих місць сезонного та постійного характеру; 
• забезпечення зайнятості населення в сільській місцевості, де працевла-

штування обмежене; 
• зросте потреба у працівниках робітничих професій та працівниках з се-

редньо-спеціальною освітою. 

Такі проекти створення та розвитку біоенергетичних плантацій швидкорос-
тучих деревних порід мають величезний потенціал та широкі перспективи. При 

розвитку біоенергетичного плантаційного лісовирощування вирішується ряд 

економічних, екологічних та соціальних проблем сьогодення.  
Використання ресурсного потенціалу регіонів України в повній мірі, тобто 

заліснення пустуючих сільськогосподарських земель, дає можливість отримання 
екологічно чисте відновне джерело енергії у вигляді біомаси. Розвиток новітніх 
технологій конверсії біомаси та застосування їх в енергетичній галузі України, 

відкриває можливість створення енергетично незалежної країни. Відповідно роз-
роблення таких проектів і в інших регіонах України дозволить покращувати еко-

номічний стан та підвищувати працевлаштування і добробут населення. 
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