
Streszczenie

Konopie siewne (Cannabis sativa L.) odmiany Henola charakteryzuj4 sig kr6tszym

o okolo miesi4c okresem wegetacji, dwukrotnie mniejsz4 dtugo5ci4 techniczn4 roSlin oraz

wigkszymi kwiatostanami i znacznie wyzszym plonem nasion od typowych odmian

konopi wl6knistych. Na podstawie analizy 2r6del literaturowych stwierdzono brak

wiedzy o warto6ciach i mo2liwych sposobach wykorzystania potencjalu energetycznego

tkwiqcego w konopiach siewnych odmiany Henola. Na tej podstawie sformulowano

problem badawczy: Czy na podstawie dodwiadczeri agrotechnicznych

i laboratoryjnych mo2liwe jest okreSlenie potencjalu energetycznego tkwi4cego

w konopiach odmiany Henola?

W ramach realizacji pracy doktorskiej przeprowadzono szereg badafi w celu

okreSlenia czynnik6w maj4cych wp@ na wysoko6d ijakoSd plon6w konopi odmiany

Henola, a tak2e oceny przydatnoSci pozyskanej biomasy do produkcji bioenergii.

Zar6wno sloma, jak i niepelnowartoSciowe nasiona stanowiq dobry substrat do cel6w

energetycznych. Najwy2sz4 warto6ci4 opalow4 charakteryzowala sig sloma Henoli

z plantac.ji nasiennej i wynosila 16 880 kJ.kg'r, natomiast dla biomasy

z doiwiadczeri polowych uzyskano od 15 190 kJ.kg'r do 16 450 kJ.kg-'. Spo6r6d

przeanalizowanych upraw badana odmiana odznaczala sig najwigkszq wydajno5ciq

energetycznE, wynosz4c4 186 GJ.ha'1. w kombinacji z nawo2eniem mineralnym

w iloSci 120 kg N.ha-1. Dla wariantu bez nau,oZenia uzyskano natomiast l6l GJ.ha-I.

Mieszanka trzech odmian konopi (Henola, Bialobrzeskie, Tygra) odznaczala sig

najwylszq Sredni4 zawartoSci4 etano lu na poziomie | 0.3 8 g.l'r . Najn i2sz4 zawarto56 (7, I I

g'l-r) stwierdzono dla konopi o najwy2szym poziomie nawo2enia mineralnego.

Z I ha uprawy odmiany Henola, mo2na uzyskai do 2,14 Mg bioetanolu ze slomy

pozostaj4ce.i po odziarnieniu wiech, przy wydajnodci procesu od 14,20Y" do 19,84Yo.

WartoS6 opalowa oleju konopnego z nasion Heno li wyn iosla 38 670 kJ.kg-r,

temperatura 2apionu 208 "C, a temperatura blokady zimnego filtra -3 "C.

Z I Mg suchej materii slomy konopi odmiany Henola uzyskano w przeliczeniu

221,36 m3 metanu dla fermentacji prowadzonej w warunkach mezofilnych i 200,66 m3

w warunkach termofilnych. Zav,tartoil metanu w biogazie wyniosla odpowiednio

61.79% i 64.95%.

Slowa kluczowe: biomasa, biopaliwa, bioenergia, zagospodarowanie bioodpad6w.
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