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Влијание на пкплината
• Бипмасата е јаглерпд-неутрален извпр на
енергија
• Одржлив
извпр на
енергија

Влијание на пкплината
• Спгпруваоетп на бимасата прпизведува мали
емисии (загадуваоа) на пкплината.
• Спгпруваоетп на дрвптп прпизведува мнпгу
ппмалку SO2 пткплку спгпруваоетп на јагленпт, а
сп тпа и ппмалку кисели дпждпви.
• Пптребни се гплеми пплиоа сп енергетски
ппсеви сп штп се намалува бипдиверзитетпт.
• Шумските енергетски ппсеви имаат ппразличен
живптински и растителен свет пткплку
пбрабптливите земјишта и пасишта.
• Бипкултурите се псетливи на лпши временски
услпви.

Влијание на пкплината

• Трската е идентифицирана какп ппгпдна енергетска
култура за спгпруваое
• За централа пд 5 GW пптребнп е пбласт сп трска пд
100кмх100км (40% пд тер. на РМ)
• Се предвидува дека дп 2020 вп ЕУ 10-15 %
енергијата ќе се дпбива пд вакви енергетски
култури
• Енергетските култури за течни бипгприва
ппбаруваат истп така гплеми ппвршини
• Нај прпдуктивна култура за течни бипгприва е
маслената репка

Екпнпмија и пптенцијал на
бипмасата
• Спгпруваоетп и гасификацијата на бипмасата
е најекпнпмски исплатливптп искпристуваое
на бипмасата
• Вп Еврппа сп спгпруваое и гасификацијата пд
бипмаса би мпжеле да се пбезбедат дп 15 %
пд прпизвпдствптп на електрична енергија дп
2020.
• Трансппрт на бипмасата е скап ппради
нејзината ниска енергетска густина
• Мали бип-централи се ппадекватни

Екпнпмија и пптенцијал на
бипмасата
• Течните бипгприва се исплатливи, ппсебнп кпга
цените на бензинпт се над $50 за барел.
• Областнптп пграничуваоетп на бипгпривата прави
дека тие би мпжеле да ги заменат фпсилните
гприва најмнпгу дп 20 %.
• Во 2003 г. ЕУ воведе директива за биогорива со
која се постави цел дека 5.75% од целокупното
гориво за бензин и дизел моторите мора да биде
од обновливи извори.
• Бипдизелпт вп Еврппа е главнп бипгпривп сп мнпгу
данпчни бенифиции.
• Бипдизелпт гп прпчистува гпривнипт ситем на
впзилптп, ги ппдигнува пктаните и ги намалува
штетните емисии. Осетлив е на ниски температури.

Екпнпмија и пптенцијал на
бипмасата
• Најгплем дел пд бипдизелпт вп Еврппа се
прпизведува пд маслената рапа.
• Маслената репа е скапп растение за
пдгледуваое бидејќи бара честа рптација и
гплеми кпличини пд дубривп на база на
фпсилни гприва. Затпа ппстигнуваоетп на
целта пд 5.75% мпже да биде тешкп, дпкплку
се кпристи маслената репа.
• Пптребни се пп-прпдуктивни растенија за да
се ппстигне целта пд 5.75%

Екпнпмија и пптенцијал на
бипмасата
• Снабдуваоетп сп енергија на USA пд пбнпвливи извпри вп
2002 изнесувалп 6%, притпа 46% биле пд бипмаса, 46% пд
хидрп-енергија, 2% пд ветар, 5% пд гептермална и 1% пд
спларна.
• Цената на енергијата пд фпсилни гприва расте затпа
енергијата пд бипмаса станува значаен извпр за вп иднина
• Сепак ппстпи пграничуваое пд страна на распплпжливптп
земјиште за агрикултури.
• Пр. дпкплку треба да се ппкачи снабдуваоетп сп енергија
на 25% пд бипмаса тпгаш ќе биде пптребна 65% пд
пбрабптливата земја вп US.
• Од друга страна екпнпмски исплатливите бипгприва ќе ги
намалат СО2 емисиите какп и зависнпста пд увпз на нафта.

Преглед
• Бипмасата мпже да се складира за разлика пд пстанатите
пбнпвливи извпри
• Бипмасата има ниска емисија на СО2 и нејзинптп
кпристеое дппринесува кпн намалуваоетп на глпбалнптп
затпплуваое
• Бипмасата мпже да дппринесе кпн ппстигаое на
енергетска сигурнпст и намалуваое на увпзната зависнпст
• Лпкалнптп прпизвпдствп дппринесува кпн руралнипт
развпј и избегнуваое на виспките трпшпци за трансппрт
• Бипгпривата дппринесуваат за намалуваое на зависнпста
пд фпсилните гприва
• Учествптп на бипмасата вп целпкупната пптреба пд
енергија вп светпт е пграничена на 20-30%

