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O Gerenciamento adequado de resíduos de biomassa, gerados pela indústria agrícola e de alimentos, 

pode reduzir os impactos negativos desses resíduos no meio ambiente. O uso alternativo para os 

resíduos agrícolas é a produção de biogás, uma vez que utiliza a biomassa  – resíduos de origem animal 

e vegetal e orgânicos de produção de alimentos – como matéria prima. 

1. Este estudo analisa o potencial de resíduos selecionados de biomassa da indústria 

agroalimentar, na produção agrícola de biogás, na Polônia.  

2. Os resíduos agro-alimentares mais comuns, usados como substratos para usinas de biogás na 

Polônia, são silagem de milho, chorume e resíduos de destilaria. 

3. É importante que o insumo para as instalações agrícolas de biogás se baseie em resíduos 

gerados no local e co-produtos que exijam condições adequadas de descarte ou 

armazenamento, e que possam ser prejudiciais ao meio ambiente. 

• estudo também discute as limitações que podem ter um efeito desfavorável no 

desenvolvimento de usinas de biogás na Polônia. 

 Dado o potencial estimado de biomassa, assim como as premissas do uso do biogás agrícola  e os 

inegáveis benefícios proporcionados pela sua produção- as usinas agrícolas de biogás devem ser 

consideradas um ramo promissor na produção sustentável de eletricidade e energia térmica na Polônia, 

especialmente nas áreas rurais. 

Začal se zkoumat a analyzovat potenciál obchodu s peletami v Evropě.  
Takový obchod má klíčový význam pro rozvoj evropského trhu s peletami s dostatečnými standardy 

nabídky, poptávky, ceny a kvality. Jako případové studie pro hodnocení obchodu byly použity tři cílové 

trhy: Řecko, Španělsko a Itálie. Tyto tři trhy jsou schopny získat velké zisky z mezinárodního obchodu.  

Pro tyto trhy by dovoz pelet mohl sloužit jako základ pro 

rozvoj vnitřního trhu s kotli. Vývoz pelet by zároveň 

umožnil plánovat větší závody na výrobu pelet. I když 

tyto dodatečné náklady dosahují 10-20 % ceny pelet, 

jsou finančně přijatelné, zejména pro nové trhy a 

„špičky“ poptávky/nabídky ze zavedených trhů. 

Aby bylo dosaženo cílů Evropské unie v oblasti snižování 

CO2 v roce 2010, spotřeba biomasy v období 1995-2010 

výrazně vzrostla. Tyto plány vedly k vytvoření energetických programů v několika evropských zemích 

různé intenzity, založených na technologii biomasy. 

Příští desetiletí přinese otřesy na mezinárodní trh s biomasou jako hromadnou komoditou.  

Částečně trh výrazně poroste; částečně bude biomasa prodávána na nových trzích, kde ještě není 

vytvořena cenová hladina. Dovoz ze zámořských trhů bude pokračovat, dokud bude možné nabízet 

palivo přiměřené kvality.  



Odborníci využijí velkou vynalézavost, aby proměnili bylinnou biomasu (slámu a energetické plodiny) na 

velkoobjemové komodity a učinili ji tak užitečnou pro obchod. Pokud se prohloubí cenové rozdíly mezi 

dřevěnými peletami a slámou v balíku, může vzniknout prostor pro proces peletování, který by mohl ze 

slámy udělat mezinárodní velkoobjemovou komoditu a učinit ji tak konkurenceschopnou. 

Další hnací silou pro obchod s biomasou je skutečnost, že obrovské množství dřeva se pěstuje v 

nedostatečně osídlených oblastech Evropy, severní Skandinávie a části východní Evropy. Kvůli zvýšené 

nabídce do hustěji obydlených oblastí Evropy se obchodní vzorce v příštím desetiletí pravděpodobně 

posunou „všemi směry“ k homogennějším proudům směrem k západní Evropě. 

1. V analýze byly pro analýzu použity dva budoucí scénáře ve vztahu k obchodu s peletami. Oba 

scénáře vyvolávají různé otázky: 

2. Scénář 1: Scénář blízké budoucnosti se současným pracovním prostředím, s ohledem na cenu a 

konkurenceschopnost pelet. 

Hlavní otázky průzkumu trhu jsou: 

• Může být obchodování s peletami alternativou mezi zeměmi jižní a severní Evropy? 

• Kdo jsou potenciální obchodní partneři? 

O tom, zda je obchod s peletami mezi dvěma zeměmi možný a ziskový, lze rozhodnout na základě 

následující rovnice: Cena pelet v zemi vývozu + náklady na dopravu ≤ Tržní náklady na pelety v zemi 

dovozu 

Scénář 2: Střednědobý scénář, ve kterém na zavedeném trhu s peletami zdroj biomasy (nabídka) a 

potřeby vytápění (poptávka) definují evropský obchod s biopalivy. Hlavní otázky průzkumu trhu jsou: 

• Je možné pokrýt veškerou evropskou poptávku po vytápění využitím reálného zlomku dostupných 

zdrojů biomasy? 

• Kdo jsou potenciální obchodní partneři? 

Analýza porovnává možnost využití biomasy po odečtení 

využití ostatních v současnosti známých energetických a 

neenergetických zdrojů s potřebou tepla v rezidenčním a 

kogeneračním sektoru. 

Potenciál pro výrobu pelet z biomasy – poptávka po 

vytápění v Evropě = potenciál pro export pelet 
Ve scénáři 1 neexistuje tržní cena pelet pro Španělsko a Řecko 

pro ceny pelet ve velkém měřítku. Z tohoto důvodu byly ceny pelet na evropském kontinentu nahrazeny 

cenami zálohovými. V případě Řecka byla tržní cena pelet vyhodnocena na základě výrobních nákladů na 

pelety. Záleží na velikosti továrny a roční úrovni produkce. Byly učiněny následující předpoklady: 

• Surovina je dostupná za méně než 30 EUR/tunu; 

• Přímé výrobní náklady jsou přibližně 50 EUR/tunu, včetně elektřiny, sušení, peletizace, práce a balení; 

• Vrácení 30 EUR/tunu. 



Včetně všech nákladů, nákladů na suroviny a nákladů na údržbu a vracení byla posouzena tržní cena 

pelet ve výši 110 EUR/t. Pro Španělsko je tržní cena v domácím sektoru 180 EUR/tunu. Pokud jde o 

poměr cen pelet v malém a velkém měřítku, ceny ve velkém se předpokládaly ve výši 140 EUR/tunu. 

Na krátké vzdálenosti je nákladní automobil nejlevnějším 

dopravním prostředkem. V takovém případě by mohla těžit 

pouze Itálie. 

Vývoz pelet v současném ekonomickém prostředí 
Pro tři jihoevropské země existují v současném tržním 

prostředí značné exportní příležitosti. Cílovými zeměmi pro 

vývoz pelet jsou Německo, Rakousko a Spojené království. 

Cenové rozdíly mezi dováženými peletami a peletami 

vyrobenými na evropském kontinentu mohou dosáhnout 76 EUR/tunu. pro vývoz z Řecka do Německa.  

Je třeba poznamenat, že v současné době se v Řecku nevyrábí pelety, a proto bylo nutné předpokládat 

tržní ceny v Řecku. Je tu však obrovský rozdíl, i když je třeba ho přeceňovat. 


