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Енергетична верба 



Співвідношення потужності котельні з 
потенціалом плантацій енергетичної верби

0

5

10

15

20

25

200 400 600 800 1000

П
о

т
уж

н
іс

ть
, 

М
В

т

Площа плантацій, га



Динаміка цін на дерев’яні пелети
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Виробничі потужності

Промислові плантації – 30 га:
12 га Овруч (закладено в 2017 р.)
18 га Іванків (закладено в 2017 р.)

Плантації маточника – 44 га:
30 га Іванків (закладено у 2016 р.)
14 га Іванків (закладено у 2017 р.)

План на 2018 рік – 200 га

Cорти шведської селекції – 100%



Виробничий цикл



Підготовка ґрунту

Овруч, 2016



Внесення добрив

Овруч, 2017



Заготівля саджанців

Кухарі, 
2018

Овруч, 
2017



Закладення плантацій

Машина для 
висадки 

саджанців



Догляд за плантацією



1 місяць

після висадки

3 місяці

після висадки

6 місяців

після висадки

Розвиток плантацій 1-й рік



корінь – 2-й рік

пагони – 6 місяців

корінь – 2-й рік

пагони – 4 місяцікорінь – 2-й рік

пагони – 1,5 місяці

Розвиток плантацій 2-й рік 
(після зрізу 1-го року)



Лютий 2018 року 

корінь – 2 роки пагони – 1 рік

корінь – 2 роки

пагони – 2 роки



Економіка

 внутрішня норма доходності бізнес-проекту 
від 30%

 середня вартість закладення 1 га – 1000 євро

 інвестиції повністю окупаються під час збору 
другого врожаю

1 га плантації енергетичної верби 

= 20 тон біомаси в рік 

= 4,5 тис.м3 природного газу = 36 Гкал



Переваги роботи з нами

 досконале знання технології вирощування

 досвід роботи за природно-кліматичних 
умов України

 надання повного комплексу послуг – від 
закладення плантації до збору врожаю 

 сортова чистота посадкового матеріалу –
виключно високопродуктивні сорти 
шведської  селекції

 наявність спеціалізованої техніки для 
автоматизованої висадки саджанців та 
догляду за плантаціями

 готовність виступити споживачем 
вирощених урожаїв



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!

Севастян Сергійович 

Трушевський

директор з розвитку

ТОВ «УКРАГРОЕНЕРГО»

+38097 980-10-93    
trushevskiy.uae@gmail.com 

www.ukrteplo.ua


