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Miscanthus giganteus

в  Україні 



Біоенергетика
Целюлоза, 
волокна та 

папір

Біохімікати Біопаливо

Вихідна 
сировина с 

біомасси

Miscanthus giganteus ключова технічна сільскогосподарська  культура
для сталого розвитку світової біоекономіки 

Успішний сталий розвиток біоекономіки
обмежується наявністю доступних, стійких,
високоефективних сировинних ресурсів.

Плантації лігноцелюлозних культур, що швидко
ростуть і виробляють багато біомаси, можуть
подолати цю проблему. Біомаса таких
енергетичних культур також є відновлюваним
джерелом енергії з нульовим балансом
вуглекислого газу та метану для природи.

Лігноцелюлозні культури - це не продовольчі
культури, які вирощують переважно на
маргінальних землях та ґрунтах з меншими
виробничими потужностями.

Багаторічна різоматічна рослина Miscanthus
giganteus загально визнана у світі як ключова
технічна сільскогосподарська культура для
сталого розвитку світової біоекономіки (EROI >35).



Miscanthus Giganteus (MG) - багаторічна кущиста трав‘яниста рослина С4 типу
фотосинтезу. Це природний стерильный триплоїдний гібрид M. sacchariflorus та M.
sinensis, що походить з Азії.
MG - унікальна рослина, його здатність рости на маргінальних землях, ефективність
використання води, неінвазивність, низькі потреби в добривах, значна секвестрація
вуглецю та високі врожаї біомаси роблять цю рослину «ідеальною» та екологічно
чистою культурою. Вирощування MG забезпечує низку екологічних переваг, а також
захоплення та зберігання вуглецю, а отже, зменшення викидів парникових газів. Крім
того, MG не є харчовою культурою, як кукурудза, що використовується для
виробництва етанолу, або лісовим продуктом, як звичайна деревина, тому MG не
впливає на ціни на продукти харчування та деревину.
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• Рослина стерильна і вона не дає насіння, тому не є інвазивною
• Щорічний врожай 1га плантації MG досягає до 30 сухих тонн біомаси.
• MG можна вирощувати на маргінальних, занедбаних, неякісних та забруднених

грунтах
• Вміст вологи в зібраній біомасі MG становить від 10% до15%
• MG дуже єфективно накопичує тa зберігае вуглець в грунті 2,5 - 8 + т С / га / рік
• У MG високий вміст целюлози (46% -55%), низький вміст золи та мінеральних

речовин ≤ 3%, i теплотворність приблизно 19 МДж / кг, на сухій основі
• Енергетичнa Рентабельність інвестицій (EROI) MG дорівнює або більше 1:35,

краще ніж у будь-якої іншої сільськогосподарської культури, включаючи: Вербу
SRC (1:28), Пшеницю (1: 9), та Ріпак (1: 4).

Факти про Miscanthus Giganteus
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Комерцiйні виробництва малого та середнього бізнесу  ЄС на базі 
сировини біомаси Міскантуса

PELLETS : EURO 2 500 000; ROI 30% 
500 га плантація, 10 000 тон/рік біомаси Виробнича потужність
пелети 9 000 тон/рік, щільність пелети 620-650 кг/m³, net 
калорійність ~17+Gj/mt., 15 постійних робочих місць

MOLDED PULP PACKAGING: EURO 5 000 000; ROI 30% 
1000 га плантації, 20 000 тон/рік біомаси, Виробнича потужність 
15 000 тон/рік одноразової біо-розкладної упаковки, 25 постійних 
робочих місць

BIO CONCRETE : EURO 1 500 000; ROI 40% 
150 га плантація, біомаса 3000 тон/рік. Виробнича 
потужність біо-бетону 9 000 m³/рік,  eco-walls  30 000 m²/рік
15 постійних робочих місць

HIGH DENSITY BALES: EURO 2 000 000;  ROI 30% 
300 га плантація, 6 000 тон/рік тюкованої біомаси
щільності до 500 кг/ m³ , 15 постійних робочих місць

MULCH & ANIMAL BEDDING: EURO 1 000 000; ROI 50% 
100 га плантація, мульча у мішках 20-25 кг.
Виробнича потужність 2000 тон/рік 10 постійних 
робочих місць

FORMALDEHYDE FREE MDF PARTICLE BOARDS: EURO 30 000 000; ROI 25% 
2500 га плантація 50 000 тон/yрік біомаси Виробнича потужність 
formaldehyde free fiberboards мебельна .будівельна дошка 77 000 m³ 
50 постійних робочих місць.
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Вихідна сировина з біомаси

Рекультивацiя 
земель

Кінцевий продукт
Попит à ПотенціалTріска Тюки

Пелети та 
тюки 

високої 
щільності

1. Енергетичний 
сектор R R R

• Тепло
• Електрика

2. Рафінації / 
переробна 
промисловість

R R R
• Біоетанол
• Бутандіол

3. Целюлозно-
паперова 
промисловість

R
• Целюлоза
• Картон, папір
• Біорозклада упаковка

4. Хімічна 
промисловість R R R

• Біопластики 
• Біокомпозити 
• Природні полімери

5. Текстильна 
промисловість R • Біо-текстиль

6. Аграрний 
сектор R R R

• Сільськогосподарська мульча
• Підстилка для тварин
• Компост

7. Будівельна 
промисловість R • Будівельні матеріали

• MDF & HDF

Стрімкий розвиток біоекономіки, скорочення викидів парніковіх газів, та зростання
попиту на біомасу є рушійною основою промислової  культивації Міскантуса в Cвіті

Сучасні тренди промислового використання біомаси Міскантуса
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За оцінками експертів в Україні нараховується до 4 млн. га земель, виведених із сівозмін через
їх низьку родючість, схильність до ерозії тощо. Широке впровадження Міскантусу у культуру
землеробства сприятиме не лише отриманню відновлюваної енергії з біомаси, але й
поліпшенню екологічного стану агроландшафтів України

30 570

820 422,61 

кількість ділянок деградованих/ 
малопродуктивних земель

загальна площа деградованих/ 
малопродуктивних земель, га

Передумови промислового вирощування Міскантусa в  Україні 
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Потенціал ОДНОГО! гектару плантації Міскантусу

Щорічний врожай біомаси Міскантусу 20 тон/га (18 DMT/ha)
еквівалентний:

9270 м3 природного газу 
або
7,5 тон сирої нафти 
або 
16,2 тон кам‘яного  вугілля. 

Під час згорання біомаси міскантусу виділяється менша
кількість вуглекислого газу, ніж було абсорбовано рослинами в
процесі фотосинтезу, та емітовано в атмосферу під час
створення плантації та збору врожаю біомаси, тому
використання біопалива з міскантусу не сприяє парниковому
ефекту.
У 2018 році до статті 45 регламенту (ЄС) № 639/2014 було
внесено зміни до пункту 8a, який визначає, що багаторічну
культуру Міскантус рекомендується вирощувати на
екологічних землях (”green zones”), але за умови застосування
заходів захисту рослин (гербицидів) лише в рік заснування
плантацій.

Щорічно один гектар плантації Міскантусу накопичує нетто від 4 до 5  тон СО2*, 
що в середньому в  чотири рази більше , ніж один гектар лісу.

*Zang,	Huadong,	et.	al.	Carbon	sequestration	and	turnover	in	soil	under	the	energy	crop	Miscanthus:	repeated	13C	natural	abundance	approach	and	literature	synthesis	GCB	Bioenergy	Volume	10,	Issue	4,	2017,	https://doi.org/10.1111/gcbb.12485

https://doi.org/10.1111/gcbb.12485


www.miscanthus.hr

Потенціал комерційного вирощування Miscanthus giganteus в Україні

5
мільйонів тонн

щорічно
Поглинання з 
атмосфери та 

накопичення вуглецю в
грунті

Euro 450 
мільйонів щорічно

CO2 сертифікати

Euro 1.35 
мільярдів щорічно
Економія теплової 

енергії

18 мільйонів тонн
щорічно

Bиробництво біопалива

8.4 мільярдів м³
щорічно

Заміщення викопного палива (газу)

̴ 1 000 000 гектарів 
Mаргінальні та деградовані землі, що
придатні та доступні для вирощування 

Міскантусу в Україні
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v 67Гкал на річне опалення 180 м² 
житлової /комерційної 
нерухомості; ~euro 7000/рік , 
чистий прибуток – 50%

v 31 МВт електроенергії щорічно для 
558 м² житлової/комерційної 
нерухомості; ~euro 3250/рік , 
чистий прибуток – 30%

v 18-22 тонн недерев’яної целюлози
для виробництва картону

v 14-16 тонн біо-упаковки харчових 
продуктів, що біологічно
розкладаються

v Біобетон для 420 м² щорічного 
будівництва будинків з нульовим 
“zero net” енергетичним балансом 

v 280 м³ щорічно МДФ без 
формальдегіду

Рентабельність Інвестицій EROI (Вихід енергії / Вхід енергії ) Mіскантусa дорівнює 35+*

Застосування біомаси Miscanthus 

Плантація 
Mіскантусa 

Один гектар 
землі

20+ тонн 
стійкої 
біомаси
щорічно

EURO 3 740** - початкові інвестиції, 
життя плантації Міскантусy 20+ років

EURO 1650** – мінімальний чистий 
прибуток одного гектара щорічнo 

впродовж 20+ років
*	The role of lignocellulosic biomass for the energy transition, the case of the Belgian energy system 
https://best-energy.be/wpcontent/uploads/2021/10/FourthConsortium_201021_Martin_Colla-1.pdf

**	Implementing miscanthus into farming systems: A review of agronomic practices, capital and labor demand https://doi.org/10.1016/j.rser.2020

https://best-energy.be/wpcontent/uploads/2021/10/FourthConsortium_201021_Martin_Colla-1.pdf
https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110053
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Біомаса міскантуса для виробництва теплової енергії.

Скорочення викидів парникових газів, на 86-89 %

Газ 
• UAH 50 000+ /’000 м³ 
• €90-120 за ГКал енергії

для бюджетних споживачів
• Залежність від імпорту

15,9 млрд. м³ (2020 p.);
• Валютні ризики

Біомаса Міскантуса
• UAH 3600-3800 грн/тона 
• €28-30 за ГКал енергії;
• Заміщення викопного палива стійкою 

біомасою;
• Відновлюване вуглецево –

нейтральне паливо;
• Короткостроковий період окупності 

проекту (<4 років);
• Повернення маргінальних земель у 

сільськогосподарське виробництво;
• Скорочення викидів парникових 

газів, поглинання вуглецю з 
атмосфери;

• Енергетична незалежність;
• Позитивний соціально-економічний 

вплив
Поглинання вуглецю з атмосфери, > 125 тон/рік

Показники теплового котла Значення
Встановлена потужність 500 кВт
Навантаження 4272 год/рік
Номінальне навантаження 70%
ККД котла 85%
Витрата палива (тріска міскантусу) 464,4 тон/рік
Площа плантації Міскантуса 25 га
Виробництво теплової енергії 5383 ГДж/рік
Втрати теплової енергії 5%
Теплова енергія отримана 
споживачем

5114 ГДж/рік

Економія споживання природного 
газу

171 тис. м³/рік

Одна тонна біомаси Міскантуса 
енергетично еквівалентна 500 м3

природного газу 

Оцінка життєвого циклу виробництва теплової енергії з тріски біомаси Miscanthus giganteus в Україні  
https://uabio.org/wp-content/uploads/2020/04/Bioenergy-journal-TryboiOV-LCA-Miscanthus.pdf

https://saee.gov.ua/uk/content/serednozvazheni-taryfy


Year 1 Year 
2

Year 3 Year 4 Year 5
4-5

Tons/Hectare
8-10

Tons/Hectare
15-20

Tons/Hectare
22-25

Tons/Hectare
25-35

Tons/Hectare

Establishment
Fertilizer
Herbicides

Little Fertilizer
Little Herbicides

Full Yield 
Reached
20+ Year Life

1 2 3 4 5
Year

1 2 3 4 5
Year

Ризоми

Кореневища

СТЕБЛО

2.
5-

4.
5M
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Промислові плантації Miscanthus giganteus

Miscanthus Giganteus забезпечує
відновлюване, стале та екологічно
чисте джерело біомаси, яке можна
вирощувати, переробляти в продукти
та матеріали доданої вартості (папір,
картон, біорозкладна упаковка,
біополімери, біопластики, біоетанол
та інші хімічні продукти, або
спалювати для генерації енергії.

Врожайність кукурудзи
(біомасса)

Врожайність
Miscanthus-a

• Посадка кореневищ навесні: перший урожай у 2 році
(можливий низький урожай у перші два-три роки, залежить від
щільності посадки)
• Пагони щороку з’являються з ґрунту протягом березня-квітня
• Урожай досягає максимальної висоти влітку (міцні стебла)
• Сушіння врожаю восени, поживні речовини повертаються
до кореневища, зберігаючись для наступного сезону.
• Листя опадає, а стебло підсихає взимку (з 50% до 20% вологи)
• Тростини без листя залишаються готовими до механічного
збирання навесні; вміст вологи значно падає до ~ 15-20%.
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Схема життєвого циклу плантації Міскантуса

Створення плантації 1й рік (a)

Збір врожаю кожної весни 2й –
20й+ рік (a)

Висадка різом (b)

Внесення гербіцидів 
проти бур'янів 1й 

рік
Мульчування біомаси 

1й рік

Схематичний огляд циклу вирощування міскантусу від посадки до збору врожаю на основі 
традиційних методів ведення сільського господарства:

a = Припускаючи найкращий сценарій (сприятлива погода, низький тиск бур’янів, високий рівень приживлюваності тощо),
b = 15 000 рослин на гектар для покращення функцій середовища існування,
c = Залежно від погоди та ґрунтових умов, плантацію слід зрошувати на момент закладення. 
d = Якщо потрібно вносяться добрива, залежно від конкретних умов ділянки (Ø кількість на основі: N 87/P9/K152 кг га−1) міскантус також можна культивувати без азотних 
добрив

Іригація (c)

Добрива 2й рік за 
потреби 

Цикл культивації 2й – 20й+ рік (a)

Підготовка ґрунту 
та внесення добрив

1й рік (d)



РІК 0

РІК 1

РІК 2+

Техніко-економічне обстеження 
та підписання контрактів

Посадка 

Обробка плантації

Сертифікація

Придбання посадкового 
матеріалу

Підготовка до посадки

БЕРЕЗЕНЬ / 
КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ -
СЕРПЕНЬ

Контроль бур’янів

ВЕРЕСЕНЬ

ЛИСТОПАД -
БЕРЕЗЕНЬ

ЛЮТИЙ-КВІТЕНЬ

ДО ВЕРЕСНЯ

ДО СЕРПНЯ 

ДО ЛИСТОПАДА

Мульчування біомаси

Внесення добрив та гербіцидів
за потреби 
Збір біомасси, обробка та 
зберігання

• Обстеження місця посадки • Лабораторний аналіз землі
• Підписання контрактів оренди землі до 31-го Серпня

• Підписання контракту на покупку корневищ, а також сільгосп.теніки
• Стратегія культивації • План по контролю бур'яна

• Осінні передпосадкові польові роботи, внесення добрив
• Початок фінансування(покупка) сільгосп.техніки та корневища

• Доставка сільхоз техніки • Доставка корневищ у холодильник
• Культивування, посадка та кочення • Гербіцид до появи сходів

• Післясходове обстеження, міжрядна культивація застосування
гербіциду та компенсуючих біостимуляторів росту (за потреби)

• Оцінка боротьби з бур’янами в рамках нагляду. Kонтактний 
гербіцид (якщо треба) та контактні біостимулятори росту

• Покос біомаси

• Сертифікація плантації

БЕРЕЗЕНЬ-
КВІТЕНЬ

• Внесення добрив,  післявсходовий гербіцид

• Збір біомасси.
• Тюкування біомасси та відправка на склад
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Створення плантацій  Miscanthus giganteus

ТРАВЕНЬ 



Miscanthus Giganteus - це стерильний гібрид, який не утворює насіння. Це є
перевагою, оскільки це обмежує здатність міскантусy неконтрольовано
розповсюджуватися i розмножуватися із насіння, але значно ускладнює
його розмноження та висадку нових плантацій. Mіскантус гігантський
розмножують вегетативно, комерційний посадковий матеріал
MG вирощують на плантаціях материнської культури із саджанців in vitrо,
або кореневищ - ризом, отриманих шляхом поділу кореневищ рослини у
попередній формі.
Кореневища міскантуса можна збирати з 2 - 4 років після первинної
посадки. Коефіцієнт розмноження залежить від покоління кореневища та
його генетичного походження.
Найпоширенішим комерційним методом розмноження міскантуса та
встановлення плантації є поділ кореневища за допомогою роторного
культиватора та пряма посадка кореневищ.
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Елітний посадковий матеріал виробляється вирощуванням кореневищ із in vitro саджанців Miscanthus Giganteus класу M0. Ці
саджанці є рослинним матеріалом, отриманим з меристеми шляхом клонального мікророзмноження в умовах «in vitro».
Така форма безхворного (disease free) матеріалу здатна сформувати елітний посадковий матеріал - так звані ризоми
(кореневища) поколінь F1 (покоління I) та F2 (покоління II). Найважливішим параметром високої врожайності біомаси та
терміну служби плантації MG є високоякісний посадковий матеріал у вигляді ризом F1 та F2 з відомим генетичним
походженням, отриманий з безвірусних саджанців in vitro классу M0.

Комерційне виробництво високоякісного посадкового 
матеріалу Miscanthus giganteus 



Компанія “MISCANTHUS d.o.o." (Хорватія) - ексклюзивний дистриб'ютор у Східній Европі провідної
клональної лабораторії "in vitro", що спеціалізується на розмноженні, виробництві та дистрібюції
елітного посадкового матеріалу Міскантусу.

Ми комерційно вирощуємо, розмножуємо та постачаєм високоякісний посадковий матеріал
– кореневища-ризоми, 1-го та 2-го поколінь (F1 і F2).

З 2018 по 2022 рік ми створили в Хорватії найбільший в Східній Європі материнський розсадник
безвірусних in vitro саджанців класу M0, щоб забезпечити посадковим матеріалом Міскантусa
стaлe постачання сировини з біомаси нa Балканах та в Східній Європі .

Відоме генетичне походження та покоління нашого посадкового матеріалу, підтверджене
звітами SGS, робить наші найвищої якості рiзоми унікальними на ринку ЄС.
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Материнські плантації Міскантусу у Хорватії
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Кореневища- ризоми є основним посадковим матеріалом для створення комерційних
плантацій біомаси Miscanthus Giganteus. Після повних трьох вегетаційних сезонів, коли
ризоми досягають певної фази росту, ми «піднімаємо» їх із грунту. Цей етап включає
підйом, обробку (промивання, сегрегація, очищення), упакування кореневищ, та
зберігання ризом в контрольованому середовищі (якщо це необхідно). Весь цей процес
контролюється SGS і пов’язаний із попередніми звітами SGS, та підтвердженням
походження маточних рослин попередного покоління. Кожне кореневище-ризомa, яке
ми виробляємо, постачається із звітами (traceability reports) SGS з відповідним
виконанням усіх необхідних етапів протоколу нашогo виробництвa.

Комерційне виробництво високоякісного посадкового 
матеріалу Miscanthus giganteus 
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Наші клієнти отримують від нас високоякісний посадковий матеріал «Miscanthus Гігантеуса» (клон Illinois) з
підтвердженим генетічним походженням і поколінням.

Станом на весну 2022 року наша компанія адаптувала і висадила на своїх розсадниках в Хорватії понад 2 мільйона ex
vitro рослин "Miscanthus giganteus" (клон Іллінойс). На сьогодні потужність компанії, щодо постачання високоякісних
рiзом першого покоління дорівнює 50 000 000 різом F1 на рік.

Комерційне виробництво високоякісного посадкового 
матеріалу Miscanthus giganteus 



СПОЖИВАЧ БІОМАСИ 
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Mодель інтегрованого партнерства

Як потенційний партнер такогo проектa, ми можемо також надати комбіноване рішення, що включає вирощування власного
високоякісного посадкового матеріалу проектa на материнських плантаціях в Україні для подальшого продажу, або для
побудови на базі комерційних плантацій Міскантуса інтегрованого сталого ланцюжка поставок сировини біомаси з її
подальшою переробкою в продукт з доданою вартістю та або енергію .

Ми впроваджуємо стійкі "рішення під ключ”, тa працюємо над масштабними проектами комерційних плантацій 
біомаси Місцантуса на великих плошах землі,  надаючи весь спектр послуг зі створення ланцюжка поставок 
сировини - агробіомасси (планування, структурування, розробка, реалізація, оптимізація та управління). 



CONTACT:

Miscanthus d.o.o.
www.miscanthus.hr

Ulica Petra Hektorovica 2, floor 5
Zagreb, 10000, Croatia
EUID HRSR.081151586

VAT HR47322272439
Tel./WhatsApp: +385 91 355 1015,  

Email: info@miscanthus.group
chabannyi@miscanthus.group
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Ваш надійний постачальник спеціальних рішень для сталого
комерцiйного виробництва біомаси
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