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Верхові болота 

• Торф'яний мох 

• Росянка 

Болотні культури 

 існуючі площі 

Низинні болота 

• Очерет 

• Осока 

• Очеретянка 

• Рогіз 

• Вільха 

... 

 

 посадка 



Використання очерету 

Літо 
• Скошування  біогаз 
• Випаси  буйволи 

Зима 
• Скошування  спалення 
• Скошування  очерет 

для дахів 

Foto: S. Wichmann Foto: S. Wichmann 



Снопи для  очеретяних дахів 

1. Скошування 
2. Підготовка 3. Укладка 

Seiga з балонними шинами 

Гусенична техніка 

Foto: F. Tanneberger Foto: S. Wichmann 

Foto: S. Wichmann 

Foto: S. Wichmann 



Снопи для  очеретяних дахів 

Потреба 

• ЄС:  бл. 15 млн. снопів , насамперед  

     NL, D, DK, UK  

• Німеччина: бл. 3 млн. снопів 

• Дефіцит вітчизняного очерету для дахів   частка імпорту: 
70-85%  
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Снопи для очеретяного даху 

Потреба 

ЄС: бл. 15 млн. снопів , насамперед  

NL, D, DK, UK  

Німеччина: бл. 3 млн. снопів 

Дефіцит вітчизняного очерету для дахів  - частка імпорту: 70-85%  

 

Збір урожаю у Мекленбурзі Передня Померанія 

• як правило покрівельниками для власних потреб 
 традиція + витрати + контроль якості 

• Бл. 10 підприємців із вирощування очерету, бл. 550 га  

• Узбережжя Лагуни, річкові долини, … 



• Урожайність:  500 снопів /га  

• Виручка:      2,00€ /сніп  

Снопи для очеретяного даху 

Детерміністська калькуляція  значення точки 

Послуги з продажу біомаси € га-1 1.000 

Варіативні витрати на техніку € га-1 - 112 

Оплата праці € г-1 - 280 

Частка покриття витрат € га-1 608 

Постійні витрати на техніку € га-1 - 125 

Частка покриття витрат за 

вирахуванням віднесених постійних 

витрат 

€ га-1 483 

    

Stochastische Simulation  Spannen 

DB abzgl. zuteilbarer Fixkosten € ha-1 -162 – 1.542 

 300 – 1.000 снопів 
 1,90 – 2,50 € (3,50 €) 
 



Рулони для спалення 

1. Скошування + 
пресування 3. Спалення 2. Транспортування 

Foto: J. Krail Foto:  I. Mirowski 

Foto: K. Wiese Foto: K. Wiese 

Foto: S. Wichmann 

Foto: S. Wichmann 



Рулони для спалення 

• Децентралізована генерація тепла 

 

• Аналог до соломи 
– у М-Ф напр. у FNR/LFA у Гюстрові 

– у DK укорінено вже десятиріччями 

 

• Вологі луги-сіно (літнє/осіннє скошування)  
– Мальчін: Agrotherm, також хороший досвід із очеретом взимку 

– Польща: рулони для цементного заводу; виробництва пелетів 
(Biebrza: 4.500 т/рік) 

 

Foto: S. Wichmann 



• Урожайність:  8 т сухої маси  / гa 

• Виручка:    65 € / т сухої маси 

 

Рулони для спалення 

Детерміністська калькуляція  значення точки 

Послуги з продажу біомаси € га-1 416 

Варіативні витрати на техніку € га-1 - 156 

Оплата праці € га-1 - 70 

Частка покриття витрат € га-1 190 

Постійні витрати на техніку € га-1 - 199 

Частка покриття витрат за 

вирахуванням віднесених постійних 

витрат 

€ га-1 - 9 

    

Stochastische Simulation  Spannen 

DB abzgl. Zuteilbare Fixkosten € ha-1 -287 – 677 

 5- 15 т сухої маси 
 45 – 110 € 



Подрібнений матеріал для біогазу 

1. Скошування-> укладка 
валку 

2. Подрібнення + 
відвантаження 3. Ферментація 

Fotos: S. Wichmann 



Подрібнений матеріал для біогазу 

Опитування операторів біогазових установок у Мекленбурзі 
Передня Померанія (2012) 

• Біомаса із стеблового матеріалу: 23% так, 47% зацікавлені, 
30% ні 

• Біомаса з болотних культур:  29% зацікавлені, 57% ні 

• Незначна технічна адаптація установок 
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Подрібнений матеріал для біогазу 

Опитування операторів біогазових установок у М-Ф (2012) 

• Біомаса із стеблового матеріалу: 23% так, 47% зацікавлені, 
30% ні 

• Біомаса з болотних культур:  29% зацікавлені, 57% ні 

• Незначна технічна адаптація установок 

 

• Робота установок без збоїв є найважливішим для 98% 

• Вихід енергії з трав'яного силажу є незначним (залишки 
від ферментації, відпрацьоване тепло) 
 більш високий вихід енергії при спаленні 

• Обмежена придатність для біогазу  незначний дохід 



• Урожайність: 5 т сухої маси  га 

• Виручка: 10 € / т сухої маси  

 

Подрібнений матеріал для біогазу 

Детерміністська калькуляція  значення точки 

Послуги з продажу біомаси € га-1 100 

Варіативні витрати на техніку € га-1 - 196 

Оплата праці € га-1 - 65 

Частка покриття витрат € га-1 - 161 

Постійні витрати на техніку € га-1 - 162 

Частка покриття витрат за 

вирахуванням віднесених постійних 

витрат 

€ га-1 - 323 

    

Stochastische Simulation  Spannen 

DB abzgl. zuteilbarer Fixkosten € ha-1 -1.936 –179 

 3 – 8 t TM 
 0 – 35 € 



біогаз 

спалювання 

очеретяний дах 

Ризик втрати 

Порівняння економічності Wichmann 2016 

Довільна симуляція: діапазон, розподіл, 10.000 повторень 

+ 300 € 

+ 200 € 

 Економічність та конкурентоздатність ↑ 

Прямі виплати  
+ додаткові стимули 

0% 

Багаторівнева маржа внеску [€ гектар-1 рік-1] 
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Beweidung mit Wasserbüffeln 

Foto: M. Wenzel 

Випас буйволів 

Foto: S. Wichmann 

Foto: S. Wichmann 



Випас буйволів 

• У Мекленбург-Передня Померанія: бл. 10 років (D: < 20 
років)  

• > 1000 буйволів на бл. 30 підприємствах 

• Приклад: господарство Darß  
– 2007: 15 корів    2019: 320 тварин = найбільше підприємство з 

утримання буйволів у Мекленбурзі Передня Померанія 

– Перевага існуючої прямої реалізації, також і міжрегіональна 
реалізація, напр. Гамбург, Бремен, Мюнхен 
 бички реалізуються повністю. 



Випас буйволів 

• У М-Ф: бл. 10 років (D: < 20 років)  

• > 1000 буйволів на бл. 30 підприємствах 

• Приклад: господарство Darß  

• 2007: 15 корів    2019: 320 тварин = найбільше підприємство з 
утримання буйволів у М-Ф 

• Перевага існуючої прямої реалізації, також і міжрегіональна реалізація, 
напр. HH, B, M 
 бички реалізуються повністю. 

• Виручка:         (Sweers & Müller 2016) 
– Ландшафтний догляд 
– Селекційні тварини = тимчасовий ринок 
– М’ясо  

• Виклик реалізації  попит & ціна 

• Довший період між отеленням ніж у корів на підсосі 

• Частка покриття витрат за вирахуванням віднесених постійних витрат 
(€/корова*рік): 986 / 57 / - 49 /- 537 

 

 



* щорічні показники на основі пропорційно вироблених телят (Загальна ціна продажу бика ~ 4 800  €) 

Рівень цін Оптимістично 
13,20 €/кг 

Песимістично 
5,97 €/кг 

Період між отелами 430 днів 730 днів 430 днів 730 днів 

Послуги з реалізації *         

Бик 650 кг (364 кг забійної ваги)  €/корова*
рік 

Корова (2.500 € / тварина) €/корова*
рік 

Прямі витрати 

Утримання буйволів €/корова*
рік 

Відгодівля на випасі бики €/корова*
рік 

Вирощування корів €/корова*
рік 

Частка покриття витрат з витратами за 
виконання робіт (DB) 

€/корова*
рік 

Стойло €/корова*
рік 

Холодильне приміщення, забій, розділка 
туши 

€/корова*
рік 

DB за вирахуванням віднесених 
постійних витрат 

€/корова*
рік 

Буйволи – система повного випасу (Sweers & Müller 2016) 



Буйволи – система повного випасу (Sweers & Müller 2016) 
Рівень цін 

Оптимістично 
13,20 €/кг 

Песимістично 
5,97 €/кг 

Період між отелами 430 днів 730 днів 430 днів 730 днів 

Послуги з реалізації *         

Бик 650 кг (364 кг забійної ваги)  €/корова*
рік 

1.970 1.129 891 511 

Корова (2.500 € / тварина) €/корова*
рік 

1.025 588 1.025 588 

Прямі витрати         

Утримання буйволів €/корова*
рік 

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Відгодівля на випасі бики €/корова*
рік 

-493 -282 -449 -258 

Вирощування корів €/корова*
рік 

-323 -185 -323 -185 

Частка покриття витрат з витратами за 
виконання робіт (DB) 

€/корова*
рік 

1.179  250 144 -344 

Стойло €/корова*
рік 

- 15 - 15 - 15 - 15 

Холодильне приміщення, забій, розділка туши €/корова*
рік 

- 178 - 178 - 178 - 178 

DB за вирахуванням віднесених постійних 
витрат 

€/корова*
рік 

986 57 - 49 - 537 

* щорічні показники на основі пропорційно вироблених телят (Загальна ціна продажу бика ~ 4 800  €) 



   Рогіз: ізоляційний матеріал, будівельний матеріал, енергія, корм 

www.typhatechnik.com 
www.naporo.com Foto: S. Wichmann 



Рогіз – нові проекти 

Мекленбург Західнопоморське 

• Невеликі за площею спроби посадки /  

     збір урожаю (вручну) 

• Підготовка на фабриці пенькового волокна  

      у Пренцлау:  

      Ізоляція задувом 

• Теплоізоляція будинку для відпочинку 
(приватний інвестор) 

 

 

Нідерланди 

• Машинна посадка (0,5 га) 

• Дослідні цілі: рогіз як 
Futter для корів 

 

Foto: S. Wichmann 

Foto: Radboud University Nijmegen 

 До цього часу немає 
економічних показників 



• Зневоложення боліт не є більше на часі 

• Традиційне повторне зволоження наштовхується на свої межі 

  зменшення доступності/наявності площ + слабке сприйняття 

• Господарське використання боліт – шанс для деградуючих боліт: 

 

 

 

 

 

Рамкові умови є вирішальними для рентабельності 

Стимули є необхідними для виробництва & доцільними для 
суспільства 

 
 

Багато важливих суспільно значимих послуг 

Сировина, яку може використовувати в енергетичних та 
речових цілях 

Висновки 

Збереження продуктивності болотних угідь 



DANKE 

 

Дуже дякую за увагу! 

wichmann@uni-greifswald.de 



‘Подрібн.’ ‘Рулони’ ‘Снопи’ 

Діапазон виручки 

    (модус) 

€ га-1рік-1 2–608  

(106) 

208–1215  

(465) 

607–2380  

(1076)  

Діапазон витрат 

    (модус) 

€ га-1рік-1 112–1138  

(397) 

195–805  

(419) 

324–1463  

(640) 

Contribution margin II     

- Діапазон € га-1рік-1 -1036–179 -287–677 -162–1542 

- Модус € га-1рік-1 -195 53 572 

Ризик збитків % 97,5 17,8 0,4 

Wichmann, S., Ecol.Eng. (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2016.03.018  

Довільна симуляція DB за вирахуванням віднесених 
постійних витрат 



Укорінення рогозу (Баварія)         (Schätzl et al. 2006) 

Витрати укорінення Дешево 
20 га 

Нормально 
4,7 га 

Земляні роботи € га-1 922 7.821 

Труби (зволоження) € га-1 414 1,079 

Посадковий матеріал € га-1 4,000 4,000 

Витрати на техніку та роботу € га-1 500 500 

Інвестиційні витрати € га-1 5.836 13.400 

Річний платіж (10 років, 5%) € га-1 
рік-1 

750 1.690 



a) від … b) середина  c) …до 

Укорінення € га-1 рік-1 750 1.250 1.690 

Менеджмент € га-1 рік-1 810  930  1.040  

Збір урожаю € га-1 рік-1 620  1.450  1.600  

Оренда € га-1 рік-1 200 400 600 

Витрати разом € га-1 рік-1 2.380 4.030 4.930 

Рогіз: рентабельність           (Schätzl et al. 2006) 

Припущення: урожайність: бл. 17 т га-1; прибуток: 100€ га-1 рік-1 
 
Яка ціна на біомасу є необхідною, щоб покрити витрати?  
 
a) 170€ (подрібнений матеріал; розсип чи спалення)  
нерентабельно.  
b) 270€ (урожай всієї рослини, ізоляційний матеріал)  можл. 
рентабельно 
c) 330€ (урожай всієї рослини, високі витрати на укорінення)  ? 


