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Структура проекту SEEMLA

Структура земельних угідь України

Маргінальні землі
• Маргінальні землі це землі, на яких вирощування традиційних сільськогосподарських культур
(харчових чи кормових) не можливо або економічно не доцільно через низьку родючість ґрунту,
несприятливі кліматичні умови, екологічні, економічні чи соціальні ризики.
• До маргінальних земель найбільш поширеними для України є малопродуктивні та техногенно
забруднені землі, перезволожені або засушливі землі, еродовані землі та землі з підвищеною або
низькою кислотністю.

Кліматичні умови

Загальна площа
маргінальних земель

Економічні умови

Маргінальні землі придатні для
вирощування біоенергетичних культур

Дотримання вимог сталого розвитку
Сталий розвиток є такий розвиток, який дозволяє забезпечити сьогоденні потреби, не ставлячи під
загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби (Брундладська комісія 1987).

Вимоги сталості (Директива 2009/28/ЕС)
щодо обмеження використання земель:
- біосировина не може вирощуватись на землях з високим показником біорізноманіття
та високим вмістом органічної речовини.

щодо підтримки якості грунтів:
- мінімізація ерозії;

- стабільність органічної речовини в ґрунті;
- оптимальне використання побічної продукції.

щодо соціальної сталості біопалива:
- відсутність конкуренції з харчовими культурами;
- відсутність негативного впливу на умови праці, права на землю, біобезпеку;
- покращення соціальної структури місцевості тощо.
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Каталог біоенергетичних рослин

Особливості фотосинтезу рослин

Тип фотосинтезу

C4

C3

0-5 ppm

30-100 ppm

Слабке або відсутнє

Інтенсивне

Покращує поглинання CO2

Зменшує поглинання CO2

Спосіб запилення

Тільки вітром

Переважно комахами

Фенологія цвітіння

Наприкінці вегетації

Протягом всієї вегетації

40-80

10-25

Концентрація CO2 , за якого фотосинтез і фотодихання врівноважені
Фотодихання
Вплив високих температур

Приріст сухої речовини, т/(га*рік)

Допустимі умови вирощування біоенергетичних рослин
Категорії маргінальності
> 1,5

Низька родючість

Кам’янистість
Закисленість

Засоленість

Еродованість

Hydrometrical coefficient
1,5-1,0

Black locust, Scots pine, Basket
Black locust, Scots pine, Basket
willow, Poplar, Tree of heaven,
willow, Poplar, Miscanthus,
Miscanthus, Switchgrass,
Switchgrass, Columbus grass, Reed
Columbus grass, Reed canary
canary grass, Sida, Jerusalem
grass, Sida, Jerusalem artichoke,
artichoke, Cup plant, Giant
Cup plant, Giant knotweed, Giant
knotweed
reed, Common reed
Black locust, Scots pine
Black locust, Scots pine, Basket
willow, Switchgrass, Columbus
grass, Reed canary grass, Sida,
Jerusalem artichoke, Giant
knotweed
Black locust, Poplar, Columbus
grass, Sida, Jerusalem artichoke

Black locust, Scots pine, Tree of
heaven,
Black locust, Scots pine, Basket
willow, Tree of heaven,
Switchgrass, Columbus grass,
Reed canary grass, Sida,
Jerusalem artichoke, Giant
knotweed

0,9-0,5

<0,5

Black locust, Black pine, Poplar,
Eucalyptus, Tree of heaven,
Miscanthus, Switchgrass, Sida,
Jerusalem artichoke, Cup plant,
Giant reed, Common reed,
Cardoon

Black locust, Black pine,
Eucalyptus, Tree of heaven,
Giant reed, Common reed,
Cardoon

Black locust, Black pine,
Eucalyptus, Tree of heaven,

Black locust, Black pine,
Eucalyptus, Tree of heaven

Black locust, Black pine,
Eucalyptus, Tree of heaven,
Switchgrass, Sida, Jerusalem
artichoke

Black locust, Black pine,
Eucalyptus? Tree of heaven

Black locust, Poplar, Columbus
Black locust, Poplar, Sida,
grass, Sida, Jerusalem artichoke, Jerusalem artichoke, Giant reed,
Giant reed, Common reed
Common reed, Cardoon

Black locust, Giant reed,
Cardoon

Black locust, Scots pine,
Miscanthus, Switchgrass

Black locust, Scots pine, Tree of
heaven, Miscanthus, Switchgrass

Black locust, Black pine,
Eucalyptus, Tree of heaven

Black locust, Black pine,
Eucalyptus, Tree of heaven,

Basket willow, Reed canary grass

Basket willow, Reed canary
grass, Giant reed, Common reed

Basket willow, Reed canary
grass, Giant reed, Common reed

Basket willow, Reed canary
grass, Giant reed, Common
reed

Перезволоженість

Пілотні участки проекту
potential cost efficient land use
change for biomass production
(SEEMLA approach)
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based on the figure by
Dauber et al. (2012) (modified)

Розташування пілотних участків у Греції
Greece – location of case study sites
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Розташування пілотних участків у Німеччині
Germany – location of case study sites
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Розташування пілотних участків компанії Salix Energy
Ukraine – location of case study sites (Volyn region)

Ukraine – location of case study sites (Lviv region)
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Розташування пілотних участків ІБКіЦБ

Веселоподільська ДСС

Веселоподільська ДСС
Роботи з підготовки пілотного участка розпочались на початку травня, коли зійшла вода. Було
укладено договір супідряду на проведення робіт із підготовки участка, садіння енергетичної
верби і міскантусу.

Веселоподільська ДСС
В жовтні 2017 року було висаджено 0,25 га міскантусу та 0,25 га енергетичної верби. Садіння
здійснювали вручну

Ялтушківська ДСС

Ялтушківська ДСС
Роботи над пілотним участком проводились починаючи з 2016 року. Участок очищено від
сміття (пластик, папір, поліетилен та інше) та проведено комплекс заходів з розущільнення
грунту і боротьбі з бурянами. На весні 2017 року проведено розпушення грунту на участку,
виготовлено агрегат для нарізання садильних щілин, в які здійснено садіння енергетичної
верби. Вербою засаджено площу 0,9 га. Укладено договір субпідряду на садіння 0,9 га
енергетичної верби та 0,3 га міскантусу.

Ялтушківська ДСС
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