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1. ENERGIATERMELÉS BIOMASSZÁBÓL 

A biomassza értelmezésére sokféle meghatározás látott napvilágot. Energetikai hasznosítási 
oldalról, illetve az egységes megközelítés biztosítása érdekében, célszerű a megújuló 
energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK direktívában rögzített 
definíciót használni. Ennek alapján a biomassza „a mezőgazdaságból (a növényi és állati 
eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek 
között a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok 
és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék 
biológiailag lebontható része”. 

1.1. A biomassza szerepének alakulása az emberi társadalomban 

A biomassza energetikai hasznosítása nem új keletű, használatának története egészen az 
ősemberig nyúlik vissza, és a XVII. századig a biomassza volt a fő energiaforrásunk. 
Eleinte barlangokban égett a tűz, később már kövekkel kerítették körbe, majd megjelentek a 
sárból, agyagból készített kemencék, ahol a fűtés és a főzés egy helyen történt, illetve külön 
fűtésként a kandalló, majd a cserépkályha. Az 1500-as években használták először a 
takaréktűzhelyt, mely melegítette a helyiséget, lehetett rajta főzni és sütőtérrel is rendelkezett. 

Az ipari forradalom elején a fát felváltotta a kőszén, mely részben lecsökkentette a biomassza 
energetikai célú hasznosítását, ugyanakkor a fa még egészen a XIX. századig is jelentős 
fűtőanyagként szolgált, világításra és főzésre pedig elszáradt növényeket, növényi olajokat, 
állati zsiradékokat és szárított trágyát használtak 

1.2. A biomassza energetikai hasznosításának jellemzői a fejlett és a fejlődő 
országokban 

A biomassza alapú energiatermelés a világ primer megújuló energiamérlegének 77%-át teszi ki, 
mely a teljes energia mixen belül 10%-ot jelent: átlagosan 3% az OECD országokban és 22% a 
nem OECD tagállamokban, mely utóbbiak estében jelentős biomassza függőséget jelent.  
A világ 2013. évi biomassza felhasználását 56,6 EJ/év-re becsülték (primer energia). Ennek kb. 
60%-át teszi ki az alacsony hatékonyságú, tradicionális biomassza felhasználás, és az 
energetikai célú biomassza kb. 40%-át hasznosították magasabb hatékonyságú rendszerekben.  
A modern biomassza felhasználás több mint fele (13 EJ/év) fordítódik épületek fűtésére és az 
ipari szektor hőellátására, kb. 5 EJ primer biomasszából 116 milliárd liter bioüzemanyagot 
állítanak elő (kb. 60%-os hatékonysággal), és hasonló mennyiségű biomassza kerül 
hasznosításra 405 TWh/év villamosenergia termelése céljából (kb. 30%-os hatékonysággal). 

A felhasználás módjában nagy különbségek mutatkoznak: a kevésbé fejlett országokban 
elsősorban főzésre és közvetlen égetéssel a háztartások fűtésére, világításra használják, ezzel 
szemben a fejlett országokban a hatékonyabb és iparibb méretű technológiák, illetve a 
különböző átalakításoknak köszönhetően a szállítható hő- és villamos energia, folyékony 
üzemanyagok illetve biogáz előállítása felé tolódik el a hangsúly. 
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1.3. A biomassza energetikai potenciáljának alakulása a Földön, Európában 
és hazánkban 

A pontos fogalomhasználat érdekében fontos megkülönböztetni a biomassza potenciált, mely 
egy adott területen fellelhető teljes biomassza forrásmennyiséget jelenti, és a biomassza 
energetikai potenciált, mely ugyanezen biomasszának az energiatartalmát jelenti. 
A biomassza energetikai potenciálját több szinten vizsgálhatjuk (elméleti, technikai, gazdasági, 
fenntarthatósági stb.) szinten, ugyanakkor a fő kérdés az, hogy energetikai célokra mennyi és 
milyen formájú biomassza áll a rendelkezésre, illetve, hogy a rendelkezésre álló biomasszából 
milyen technológiával és milyen végső energiát állítunk elő. 

a) Elméleti energetikai biomassza potenciálnak az energiacélú hasznosításra évenként 
keletkezett biomassza mennyiségének energiatartalmát nevezzük (PJ/év). 
Növényi biomassza alapanyag esetén az elméleti biomassza potenciál (1.1. képlet) (melyből 
az elméleti energetikai biomassza potenciál levezethető) az alábbi képlettel számítható: 

"           (1.1.) 

ahol,  
An - n típusú növénnyel bevetett terület nagysága (ha)Yn – n típusú növény 
melléktermékének hozama (t/ha/év)  
Bn – n típusú növény elméleti biomassza potenciálja (t maradék/év)  
Bth – teljes elméleti biomassza potenciál (t maradék/év) 

Növényi biomassza esetében az elméleti energetikai biomassza potenciál (1.2. képlet) 
számítása az alábbi módon történhet: 

"         (1.2.) 

ahol, 
Bav – elméleti energetikai biomassza potenciál (kJ/ha/év) 
fg – a biomassza begyűjtésének hatékonysága (%) 
Ar – a vizsgált terület nagysága(ha) 
Bn – n típusú növény elméleti biomassza potenciálja (t melléktermék/év)  
an – n típusú növény energiatermelésre fordítható része (%) 
LHVn – n típusú növény melléktermékének fűtőértéke(kJ/kg) 

A biomassza fűtőértéke az a hőmennyiség, amely 1 kg tüzelőanyag elégetése esetén kinyerhető 
abban az esetben, ha a füstgázzal együtt a víz is gőz halmazállapotban hagyja el a berendezést 
(a füstgáz 100°C-nál magasabb hő mérsékletű). Mértékegysége: MJ/kg vagy GJ/t. 
A biomassza fűtőértéke (1.3. képlet) függ a biomassza fajtájától (sűrűségétől/kémiai 
összetételétől) és a nedvességtartalmától. A fűtőérték annál magasabb, minél alacsonyabb az 
O:C, illetve a H:C aránya a biomasszában. A fűtőérték az alábbi képlettel határozható meg: 
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"     (1.3.) 
ahol, 
LHVn – n típusú növény melléktermékének fűtőértéke (kJ/kg) 
HHVn - n típusú növény melléktermékének égéshője  (kJ/kg sz.a.) 1

Wn - n típusú növény melléktermékének nedvességtartalma (%) 
Ew – a víze elpárologtatásához szükséges energiamennyiség (kJ/kg) 
Hn - n típusú növény melléktermékének hidrogén tartalma (%) 
mH2O – keletkező víz (kg/kg) 

b) A technikai (energetikai) biomassza potenciál az előállítható energiamennyiséget jelenti 
egy adott biomassza forrás és végső energia típus (villamos-, hőenergia, bioüzemanyag) esetén, 
mely függ a biomassza alapanyag fajtájától (nem minden biomassza típus hasznosítható 
minden energiaátalakítási technológiában), továbbá az energiaátalakítás hatásfokától.  

c) A gazdasági (energetikai) biomassza potenciál a bioenergia azon része, mely gazdaságosan 
előállítható. Mennyisége függ a beruházási és járulékos költségektől, a keletkezett végső 
energia árától, a biomassza alapanyag előállítási és szállítási költségétől, és az üzemeltetési 
költségektől.  

d) A fenntarthatósági/környezetbarát (energetikai) biomassza potenciál, melynek során a 
potenciálbecslés különböző környezeti és természeti alapelvek figyelembevételével történik. 
(EEA 2006) 

A legmagasabb szintű potenciálbecslés alapján a Föld éves biomassza potenciálja 4500 EJ, 
melyből 1530 EJ az élelmiszeri felhasználású biomassza, így az elméleti bioenergetikai 
potenciál kb. 2900 EJ-ra tehető.  

Az Európai Unió szintjén történő potenciálbecslést az European Environment Agency 
készítette el 2006-ban (EEA 2006). Az EEA vizsgálatai eredményeképpen az EU összes 
biomasszára alapuló megújuló energiapotenciálja kb. 7900 PJ, amelynek 25%-a 
mezőgazdaságból, 23%-a erdőgazdálkodásból és 53%- a hulladékgazdálkodásból származhat. 
A hazai biomassza potenciál és kiaknázható készletek nagyságára több becslés is megjelent az 
elmúlt években, azonban a különböző számítások peremfeltételei jelentősen eltérnek 
egymástól, így a kapott eredmények is nagy szórást mutatatnak (58-417 PJ/év).  

1.4. Az egyes biomassza energiaforrások csoportosítása 

A biomassza származása alapján elkülöníthető elsődleges, másodlagos és harmadlagos 
biomasszára. 

Elsődleges biomasszának minősül a természetes vegetáció, illetve a szántóföldi növények, az 
erdő, a rét, a kertészeti növények és a vízben élő növények.  
A másodlagos biomasszához sorolhatók, az állatvilág és az állattenyésztés fő és 
melléktermékei, hulladékai. Az állattenyésztésben energetikai célokra a melléktermékek 
vehetők figyelembe elsősorban biogáz előállítás céljából.  

 égéshő:  Az a hőmennyiség, amely 1 kg tüzelőanyag elégetése esetén kinyerhető abban az esetben, ha az égéstermékek a kiindulási hőmérsékletre hűlnek 1

le, és a keletkezett H2O cseppfolyós állapotban van jelen. Mértékegysége: MJ/kg vagy GJ/t 
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Harmadlagos biomassza pedig az emberi életműködés és a feldolgozó ipar szerves gyártási 
melléktermékei. A kommunális és ipari hulladékok anaerob erjesztés révén szintén biogáz 
állítható elő, illetve egyes élelmiszeripari (elsősorban növényolajipari) melléktermékek 
elégetésével a saját energiafogyasztás csökkenthető. 

A biomassza alapanyagokat nemcsak származásuk alapján lehet csoportosítani, hanem 
alaktanuk és egyéb tulajdonságaik alapján is. (1.1 ábra)  

"  
1.1. ábra. Energianövények csoportosítása I. (Szerkesztette: Gyuricza Csaba) 

Megkülönböztetünk olyan növényeket, amelyeket minden évben el kell vetni (egynyári) és 
olyan növényeket, amelyek a vetés illetve telepítés után több évig ugyanazon a területen 
maradnak és évenként betakaríthatóak (évelő). Az egynyári energianövények olyan lágy szárú 
növények, melyek a termésérés után elpusztulnak, egy év időtartama alatt. Évelő növénynek 
azokat a lágyszárúakat szoktuk nevezni, amelyek föld feletti száruk a tél folyamán elpusztul, 
viszont mindig van földbeli száruk (gumó, gyöktörzs), vagy vastag gyökerük, ami szintén 
képes az áttelelésre. (1.2. ábra)  

"  
1.2. ábra. Energianövények csoportosítása II. (Szerkesztette: Kovács Gergő) 

Az energianövények csoportosíthatóak még lágy- és fás szárú energianövényekre. (1.3. ábra)  

Folyékony energiahordozó 
alapanyagok 
• Alkoholnövények 
• Burgonya  
• Búza 
• Cikória 
• Cukorcirok 
• Csicsóka 
• Kukorica 
• Olajnövények 
• Napraforgó 
• Őszi káposztarepce

Szilárd energiahordozó 
növények 
• Energiakender 
• Kínai nád 
• Olasznád 
• Nádképű csenkesz 
• Óriás keserűfű 
• Szudánifű 
• Zöld pántlikafű

Gáznemű energiahordozó 
növények 
• Angol perje 
• Cukorcirok 
• Kukorica 
• Nádképű csenkesz 
• Rozs 
• Búza 
• Tritikálé

Egynyári 
• Kender 
• Cukorcirok 
• Szudánifű 
• Búza 
• Kukorica 
• Burgonya

Évelő 
• Kinai nád 
• Olasz nád 
• Zöld pántlikafű 
• Energiafű 
• Vesszős köles
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"  
1.3. ábra. Energianövények csoportosítása III. (Szerkesztette: Kovács Gergő) 

1.5. Az alkalmazott technológiák rövid bemutatása 

A biomassza hasznosítására az alkalmazott technológiák három típusát különböztetjük meg az 
átalakítás módja szerint:  

- a termokémiai technológiák közé soroljuk a hőátadással járó technológiákat (égetés, 
kogeneráció, gázosítás, pirolízis, torrefikáció); 

- a biokémiai technológiák esetében a természetben végbemenő kémiai változások során 
alakítjuk át a biomasszát további energiaforrássá (anaerob erjesztés, aerob erjesztés, 
alkoholos erjesztés); 

- a fizikokémiai technológiáknál együttesen van jelen egy mechanikai művelet és egy 
kémiai átalakítás (sajtolás, észterezés). 

Termokémiai technológiák: égetés, kogeneráció, gázosítás, pirolízis, torrefikáció 
Az égetés (tüzelés), oxigénnel való egyesülés, mely minden esetben exoterm (hő leadással) 
járó folyamat. A biomassza égési folyamata a begyújtással (a gyulladási hőmérséklet 250 °C), 
majd a tüzelőanyag hőmérsékletének megemelkedésével kezdődik, ezt követően a forró 
égéstérben elpárolog a víz a tüzelőanyagból (száradás, 150 °C hőmérséklettartományig). 

Az égési folyamat második főfázisában megkezdődik a tüzelőanyag termikus lebomlása 
(pirolízis/gázosítás), melynek során a biomassza komplex molekulái egyszerűbb (kisebb 
szénatom számú) gáz halmazállapotú anyagokra bomlanak, mely 400 °C körüli hőmérsékletig 
emiatt még endoterm (hőenergia befektetéssel) járó folyamat. A pirolízis folyamat végén a 
gázok mellett szilárd halmazállapotú faszén keletkezik. 400-600 °C -os tartományban 
megtörténik az égés, melynek során mind a pirolízis gázok, mind a faszén a levegő oxigénjével 
reakcióba lépnek. Ez az a folyamat, ahol energia szabadul fel. A keletkező parázs hőmérséklete 
kb. 800 °C, a gáz halmazállapotú égéstermékek hőmérséklete az 1300 °C -ot is 
megközelíthetik. 

Torrefikációnak az enyhe fokú pirolízist nevezzük, melynek során a biomasszát 200-320°C-on 
oxigénszegény vagy mentes környezetben hevítjük, és ennek következtében közvetlen tüzelésre 

Fásszárú energianövények 
• Akác 
• Fűz 

Lágyszárú energianövények 
• Kínai nád 
• Energiafűfélék 
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és elgázosításra is egyaránt alkalmas tüzelőanyag keletkezik, miközben térfogata jelentősen 
csökken és sűrűsége nő. 

Pirolízis során a szerves anyagokat, a teljes elégetéshez elegendő levegő hiányában, 
450-600°C–ra hevítik. A folyamat során szerves gőzök, gázok és faszén keletkezik.  
Az elgázosítás zárt térben és magas hőmérsékleten (700-1100°C) történik, így a szilárd 
biomasszából éghető gáz nyerhető. A keletkező gázkeverék alkotói: CO, CO2, H2, metán, 
vízgőz, nitrogén, valamint kevés szén, hamu és kátrány.  

A kogeneráció (kapcsolt energiatermelés) közös technológiai folyamatban, közös 
tüzelőanyagból hő-és villamos energiát egyszerre állít elő, mely magasabb összenergetikai 
hatásfokot eredményez.  

Biokémiai technológiák: anaerob erjesztés, aerob erjesztés, alkoholos erjesztés 
Az anaerob erjesztés (metanizáció) szerves anyagok átalakítását jelenti – oxigén jelenléte 
nélkül – metánná és széndioxiddá metanogén baktériumok együttese által. 
A biomassza aerob erjesztése (komposztálás) szerves anyagok lebontása – oxigén 
jelenlétében, melynek hatására szervetlen ásványi és stabil szerves anyagok keletkeznek. A 
komposztálási folyamat hőfejlődéssel jár, amely az alkalmazott technológiai tényezőktől 
függően eléri az 50–70°C-ot is. 
Az alkoholos erjesztés során magas cukortartalmú biomasszából, illetve magas keményítő 
vagy cellúlóz tartalmú növényekből (melyeket cukorrá lehet alakítani) állítunk elő főként etil-
alkoholt savas vagy enzimes hidrolízissel, illetve élesztő bekeverésével. 

Fizikokémiai technológiák: sajtolás, észterezés 
Sajtolás mechanikai művelet, melynek során általában csigás prések segítségével nyerik ki az 
olajat a magas olajtartalmú magvakból. 
Észterezés során biodízel (metil-észter) állítható elő olajokból (repceolaj, szójaolaj stb.) és 
zsírsavakból kémiai vagy enzimes katalizátor segítségével. 

Kaszkád hasznosítás 
A (lépcsőzetes) kaszkád hasznosítás azt az anyaghasznosítási módszert jelenti, melyben az 
anyag potenciális képességeit több egymás után rendezett felhasználási lépcsőben fokozatosan 
merítjük ki. 

A fontosabb hasznosítási láncok bemutatása 
A biomassza energetikai hasznosítása esetén az alábbi hasznosítási láncok terjedtek el: 

1. Fásszárú biomassza –> anyagában történő hasznosítás (fatelep) –> melléktermékekből 
pellett/brikett előállítása –> pellet/brikett eltüzelése –> hőtermelés 

2. Élelmiszeripari célú növények –> élelmiszeripari felhasználás –> melléktermékből, 
hulladékokból illetve az elfogyasztott/fel nem használt maradékokból (kommunális 
szennyvíz, kommunális hulladék szerves része) biogáz előállítás –> hő- és villamosenergia 
termelés  

3. Takarmánynövények –> állattenyésztés –> élelmiszeripari felhasználás–> melléktermékből, 
hulladékokból illetve az elfogyasztott/fel nem használt maradékokból (kommunális 
szennyvíz, kommunális hulladék szerves része) biogáz előállítás –> hő- és villamosenergia 
termelés 
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1.6. Alkoholnövények hazai és nemzetközi termesztése és felhasználása 

A motoralkoholok között a legnagyobb részarányt a bioetanol adja. Alapanyaga alapvetően 
kétféle lehet. Származhat keményítő vagy cukor alapanyagból (kukorica, burgonya, 
gabonafélék, bor) vagy cellulózból (rostnövények, szalma, fás szárú növények). A világ 
bioetanoltermelése a 2006-os 40 milliárd literről 80 milliárd liter felé nőtt, és az utóbbi 3 évben 
ezen a szinten maradt. A legnagyobb előállító az Amerikai Egyesült Államok, amely a teljes 
termelés több mint 60 százalékát adja, 50 milliárd liter feletti termeléssel. Brazília bioetanol 
előállítása szintén jelentős, éves szinten 20 milliárd liter.  
Az Európai Unióban 80 százalékban gabonafélékből állítanak elő bioetanolt a további 20 
százalékot borászati melléktermékekből vagy cukorrépából készítik. A 2013-as rendkívül 
magas gabonaárak miatt az előállítás csökkent. Az utóbbi két évben a bioetanol célra 
feldolgozott búza a teljes termésmennyiség 4 százaléka átlagosan 5,5 millió tonna, míg 
kukoricából a teljes termés 5 százaléka átlagosan 3 millió tonna kerül feldolgozásra. 
Cukorrépából a megtermelt mennyiség több mint 15 százaléka kerül ilyen irányú 
felhasználásra. Az Európai Unió célkitűzése a gabonafélékből előállított bioetanol mennyiség 
megháromszorozása. A cukorrépából is több mint kétszer akkora mennyiséget kívánnak 
feldolgozni mint a 2010-es átlag. A gyártáshoz hasonlóan a felhasznált mennyiség növelése is 
kitűzött cél. A 2010-ben felhasznált 8 milliárd liter bioetanol 2020-ra az EU tervei szerint 24 
milliárd literre nő. A felhasznált mennyiség 20 százalékát jelenleg importból fedezzük, a 2020-
as tervekben 18 milliárd liter bioetanol gyártása szerepel, így a felhasznált mennyiség 25 
százalékát kénytelenek leszünk az Európai Unión kívüli országokból beszerezni. A volumen 
növelése számítások szerint nem növeli meg számottevően az alapanyagok beszerzési árát és 
nem okoz fennakadást az élelmiszerellátásban. Az előrejelzések szerint a búza ára 1 
százalékkal, a kukorica ára pedig 0,7 százalékkal nő 2020-ig. A felhasználás növekedése 
várhatóan a „cukornövények” árának 0,9 százalékos növekedését idézik csak elő. 

Magyarországon a bioüzemanyagok használatára 2005 óta van szabályozás. 2005-től 
adókedvezménnyel ösztönözték a felhasználást, amit 2009-ben felváltott a forgalomba hozatali 
kötelezettség (meghatározott részarányban a motorikus gázolajba és a benzinbe történő 
bekeverés). 2011-től ez igazoltan fenntarthatóan előállított bioüzemanyaggal teljesíthető, és 
tiszta formában felhasznált bioüzemanyagokra (jelenleg az E-85 és az RME) adókedvezmény 
vehető igénybe. Magyarország megújuló energiahasznosítási, cselekvési tervében hazánkban a 
bioetanol előállítás döntően a kukoricára alapozott. A 2005-ös 5 millió literes gyártás és 4 
millió literes felhasználás dinamikusan növekszik. 2013-ban döntően 2 üzem állított elő 
bioetanolt Magyarországon. Szabadegyházán 110 millió liter bioetanol, Dunaföldváron 202 
millió liter bioetanolt állítottak elő ez 237.000 tonna bioetanolnak felel meg. A gyártáshoz 
735.000 tonna kukoricára volt szükség. A felhasználásunk az évek átlagában az előállított 
mennyiség harmada. 2020-ra a felhasznált üzemanyagokban 10 % feletti részarányt 
képviselnek majd az első generációs bioüzemanyagok, és további bővülést várnak a második 
generációs bio üzemanyagoktól. A bioetanol felhasználásunk a tervek szerint 2020-ra 600 
millió literre nő. Ehhez a jelenlegi termésátlagok mellett 240.000 hektár kukorica termésére 
közel 1.500.000 tonnára van szükség. Mivel a takarmányfelhasználásunk felett ez 
rendelkezésre áll, így a jelenlegi vetésterületen képesek vagyunk ezt a mennyiséget 
megtermelni. A Mohácson épülő a Dunaföldvárihoz hasonló kapacitású bioetanolüzem jelentős 
kukoricatermesztő körzetben épül, így számottevő szállítási költség takarítható meg ami 
reményeink szerint gazdaságosabbá teszi a termelést. A kukoricából előállított bioetanolon 
kívül hazánkban gazdaságossági szempontból nagy jelentősége lehet a cukorciroknak és a 
csicsókának. 

"  11



1.7. Olajnövények hazai és nemzetközi termesztése és felhasználása 

A biodízel előállításának fő alapanyagai a pálmaolaj, a szója, az őszi káposztarepce és a 
napraforgó. Míg 2006-ban a biodízel előállítás nem érte el a 7 milliárd litert (5.760.000 t) 2012-
re a világon már több mint 25 milliárd litert gyártottak. 2013-ban ez az alacsony termésátlagok 
miatt kissé visszaesett. A legfőbb előállító az Európai Unió ahol a termelés meghaladja a 10 
milliárd litert. Jelentős előállító még az USA, Brazília és Argentína. Együttes termelésük az 
elmúlt 3 év átlagában 10 milliárd liter körül mozgott. Indonézia és Malajzia előállítása érdemel 
még említést. Ezen országok jelentős előállítók és szinte a termelésük 100 százalékát 
exportálják. Elsősorban az olajpálmából állítanak elő biodízelt, amely termőterületének 
növekedését az esőerdők irtásához kapcsolják.  

Az EU-ban az üzemanyag fogyasztáson belül a dízel aránya meghaladja a 60 %-ot, amit 
jelentős részben importból biztosít. Így a környezetvédelmi okok mellett az EU-nak jelentős 
gazdasági érdeke is fűződik a biodízel részarányának növeléséhez. Az EU-ban Németország, 
Franciaország, Spanyolország, Hollandia és Olaszország jelentős előállítói kapacitással 
rendelkezik, de ezek kihasználtsága alacsony. Sajnos a közel 10 milliárd literes előállítás csak 
az előállítható mennyiség harmada. Az EU közel 30 millió tonna olajos mag termeléséből 14,5 
millió tonna növényi olajat állít elő. Ebből 9 millió tonna kerül biodízel célú felhasználásra. Az 
előállítás azonban nem fedezi a fogyasztást. Az Európai Unió az utóbbi években 13 milliárd 
liter biodízelt használ fel évente, amit a kapacitások megfelelő kihasználásával képes 
megtermelni. A biodízel gyártás nyereségességét elsősorban az alapanyag árak határozzák meg 
a kőolaj ára kisebb mértékben hat rá. A tervek az EU-n belül az olajnövények 
termésmennyiségének 10 százalékos növekedését és a jelenleg előállított biodízel mennyiség 
50 százalékos növekedését prognosztizálják 2020-ra. Ez a kedvezőbb hatásfokú kinyerési 
technológiákkal magyarázható. Mivel a felhasználás is 20 milliárd liter felé növekszik 2020-ra 
az EU várhatóan továbbra is jelentős biodízel vagy biodízel alapanyag importra szorul. 

Hazánkban a biodízel gyártó kapacitás 100 százalékosan kihasznált, sőt az elmúlt 3 évben a 
termelés meghaladta a névleges kapacitást. Ez azzal magyarázható, hogy jó alapanyag minőség 
esetén az átészterezési folyamat gyorsítható. Magyarországon 140-160.000 tonna biodízelt 
állítottunk elő az elmúlt 3 év átlagában. Ez közel másfélszerese felhasználásunknak. A 
Megújuló Cselekvési Tervben foglaltak szerint hazánkban a fogyasztás 2020-ra eléri a 225.000 
tonnát amihez 500.000 tonna repcére lesz szükség. Ez a jelenlegi vetésterületen megtermelhető, 
azonban számolva az EU megnövekedett igényével a repce vetésterület további bővülésével 
számolhatunk. Mivel a napraforgóból a biodízel előállítás nem jelentős, így annak 
vetésterületére hazánkban a biodízel előállítás bővülése csak áttételesen gyakorol hatást. Az 
előrejelzések alapján a repcemag felvásárlási ára 2020-ra több mint 10 százalékos növekedéssel 
fog reagálni a megnövekedett igényre. Mivel ez hatást gyakorol a napraforgó és a szója árára is, 
így várhatóan a napraforgómag ára közel 5 százalékkal a szójababé 2,5 százalékkal fog 
növekedni.  
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2. EGYNYÁRI ENERGIANÖVÉNYEK 

2.1. Őszi búza (Triticum aestivum L.) 

Jelentősége. A búza a legfontosabb kenyérgabonánk, az emberiség 9000 éve termeszti (2.1 - 
2.2. ábra). Közvetlen emberi fogyasztás mellett takarmányként, ipari alapanyagként is 
felhasználják, legújabban az energetikában is szerepet kap.  Az elmúlt években termőterülete a 
220 millió ha-t is meghaladta a világon, ami a Föld szántóterületének több mint 15 %-a, ezzel a 
legnagyobb területen termesztett szántóföldi növény. Termésátlaga többnyire 3 t/ha feletti, 
termésmennyisége megközelítette a 700 millió tonnát, ami az összes gabona 28 %-a.  

Magyarország területén valószínűleg a római kór óta termesztik, de a honfoglaló magyarok 
nem nagyon ismerték. Az Anjou korszak végétől, Nagy Lajos (1342-1382) halála után, 
Luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt (1387-1437) vált fontos növénnyé, értékes exportcikké. 
Magyarországon az utóbbi időben vetésterülete 1,1 millió ha közelében volt, termésátlaga 2,64 
- 5,11 t/ha, termésmennyisége 2,94 - 6,00 millió tonna között ingadozott 2003 - ban és 2004 - 
ben, csapadékellátástól függően. Ez a statisztikával értékelhető utolsó évtized legkisebb és 
legnagyobb termése. A 80 kg/fő/év mennyiség körüli lisztfogyasztásunk országosan 0,8 millió 
tonnát tesz ki, ami 1-1,2 millió tonna búzából előállítható. A többi termés kerülhet exportra, 
takarmányozásra, vagy etanol gyártásra. A búza ágazat bruttó termelési értéke 2012-ben folyó 
áron meghaladta a 246 milliárd forintot. 

A 100 %-ot meghaladó termésingadozás, amely megközelíti a kukoricánál tapasztalt 
csúcsértéket, (125%) nagy kihívást jelent a gazdaság minden szereplője számára. A környezet 
védelme és az energiafüggőség csökkentésének szükségessége miatt egyre határozottabb igény 
fogalmazódik meg, hogy gabonatermésünk egy részéből, így búzából is etanolt állítsunk elő, a 
motorbenzin részleges kiváltására. 

Rendszertana és alaktana. Rendszertanilag a búza a Gramineae család Triticum nemzetségébe 
tartozik, alapkromoszóma szerelvénye 7 elemből áll. Ennek megfelelően a diploid 14, a 
tetraploid 28, és hexaploid 42 kromoszómával rendelkező változatai ismertek, amelyeket 
alakor, tönke és tönköly változatnak szoktak nevezni. Több tucat faja közül legelterjedtebb a T. 
aestivum ssp vulgare, amely legalább 4000 fajtájával az összes megtermelt búza több mint 90 
%-át adja. A termesztés biológiai alapjai stabilak. Őszi és tavaszi búzából, (Triticum aestivum), 
tönkölyből (Triticum spelta) és durumból (Triticum durum) mintegy 150 államilag minősített 
fajtával rendelkezünk a nemzeti fajtajegyzékben, melyek több mint a fele magyar. 2004-től 

"  

2.1. ábra. Őszi búza fajtakísérlet 
betakarítás előtt (Fotó: Jolánkai Márton)

"  

2.2. ábra. Kalászok, benne a szemtermésekkel 
(Fotó: Birkás Márta)
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bizonyos feltételekkel hozzáférhetünk a közösségi (EU) fajtalistához is. Az utóbbi időben egyre 
inkább terjednek a hibridek. Nem nehéz nagy termésmennyiséget és keményítőtartalmat adó 
fajtát találni. 

Gyökérzete bojtos, szára szalma szár, levélzetét a szárcsomókból (nóduszok) eredő 
levélhüvelyekből fejleszti. Virágzata füzéres füzér vagyis kalász, amely 2-6 virágot tartalmazó 
kalászkákból áll, 96 %-ban öntermékenyülő. A búza egyéves, egyszer termő növény, az 
életciklusának kezdete alapján van őszi, tavaszi és úgynevezett járó típusa. Nálunk szinte 
kizárólag az őszi változatot termesztik. Fejlődésének szakaszai a kelés, bokrosodás, szárba 
indulás, kalászhányás, virágzás, szemképződés és érés. A bokrosodás végéig bekövetkező 
hideghatásra a növényben (vernalizáció) differenciálódnak az ivarszervek (virágok), ezért a 
fejlődés a szárba szökéssel folytatódik, de ennek hiányában leáll. Az érésnél négy jellemző 
állapotot különíthetünk el, ezek a zöld vagy tejes, a viasz, a teljes és a túl vagy holt érés. 

Ökológiai igénye. Nagy termésekhez jó talajokat igényel, de az ország minden talaján képes 
megteremni. Legjobbak számára a középkötött mezőségi és középkötött erdő talajok. 
Megfelelőek a búza számára a jobb vízháztartású réti talajok. Nem kedvezőek, de termést ad a 
sziken, homokon és az erodált váztalajon is. Elviseli a - 20 oC – os fagyokat, a 40 oC - os 
kánikulát, kontinentális évjáratokban 300-350 mm csapadékkal már megél, de csak 550-650 
mm jó eloszlású csapadék biztosít számára optimális vízellátást. Termését csökkenti a száraz 
tavasz, a júniusi kánikula és a szélvihar is. Nagyon jól hasznosítja az őszi és téli csapadékot, 
július elején érik, ezért a nyári kánikula nagyobb része nem árthat neki. Ezek alkalmazkodó 
képességének meghatározó tényezői.  

Előveteményei. Legjobb előveteményei a hüvelyes növények a szója kivételével, a 
keresztesvirágúak közül a repce, mustár, olajretek, továbbá az olaj és rostlen, valamint a 
kender. Megfelelő még a korán betakarított cukorrépa, burgonya, silókukorica, napraforgó is. 
Nem jók a szeptember végétől betakarított kukorica, későn feltört lucerna, a közös betegségek 
és kártevők miatt önmaga és a többi kalászos.  

Talajművelése. Talaj előkészítését a talaj típusa, kötöttsége, nedvességtartalma, a 
rendelkezésre álló idő és az elővetemény által hátrahagyott maradványok mennyisége és 
minősége határozza meg. Cél a jó minőségű, lehetőleg nedves, ülepedett magágy, nem pedig a 
művelés mélysége. Jobb viszonyok között egy tarlóhántás + lezárás, tarlóápolás + lezárás, 
valamint egy kombinátoros magágykészítés is elegendő lehet. 

Tápanyagellátása. Tápanyagigényét elsősorban műtrágyákkal elégíthetjük ki, a talajvizsgálat 
eredményeire alapozva. Egy tonna szemterméshez szüksége van átlagosan 27 kg N-re, 11 kg 
P2O5 –ra és 18 kg K2O-ra, amelyből a foszfort és a káliumot alaptrágyaként kell bedolgozni.   

Vetése. Vetését október 1 - 20 között, gabona sortávolságra (12 - 15,2 cm), 4 - 6 cm mélyen, 5 - 
6 millió csíraszámmal kell nagy gondossággal végrehajtani. 40 – 44 g - os ezerszemtömege 
miatt 220 - 280 kg/ha, lehetőleg csávázott és minősített vetőmagra van szükségünk. 

Ápolása. Gyomszabályozását még ma is főként posztemergens kezelésekkel oldják meg a 
bokrosodás végéig, bár a preemergens technológia is régóta rendelkezésre áll. Betegségei közül 
meghatározók a liszharmat, a rozsdák, az üszögfélék, a fuzárium, de a vírusok is. Kártevői 
közül a vetésfehérítő bogár, a poloskák, szipolyok, gabonalegyek, futrinkák a leggyakoribbak a 
polifágok mellett. A búza ápolás iránti igénye szerényebb.  

Betakarítása. Betakarítását július elején - közepén, a teljes érés elejétől kezdődően, arató 
cséplőgéppel kell elvégezni. Légszáraz állapotban, 14,5 %-os nedvességtartalom alatt 
tetszőleges ideig tárolható. A búza keményítőtartalma eléri a szárazanyag 70-73 %-át. Ez a 
fotoszintézisben keletkező glükóz polimerje, a bioetanol alapanyaga.  
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Felhasználása. A gabonaszemek kétféle feldolgozási úton haladhatnak, a száraz őrlés vagy a 
nedves őrlés technológiáján.  

A gabonaszemek száraz őrlése után kapott őrleményt, enzimes kezelésnek vetik alá és az így 
nyert hidrolizátumot erjesztik alkohollá. A hidrolízis és fermentáció az ún. szimultán 
szacharifikáció és fermentáció  egyszerre elvégezhető, és így energia takarítható meg. A kettős 
folyamathoz szükség van két vagy több enzimre (szaharifikáció) és egy gombára (fermentáció). 
A mikroba, legtöbbször élesztő (Saccharomyces cerevisiae), ami az erjesztést végzi oxigéntől 
elzárt térben. 

A másik lehetőség az, hogy a gabonaszem nedves őrlése után különválasztják a keményítőt, és 
azt enzimes (α-amiláz, amiloglükozidáz és pullulanáz) hidrolízissel glükózzá bontják. Ezt 
követően élesztővel etilalkohollá erjesztik. Ez a technológia lehetőséget ad a magban lévő többi 
komponens (csíraolaj, fehérje és rost) kinyerésére és értékesítésére. 

Az erjesztés utáni lépés az etilalkohol lepárlása, amely két műveletből áll, az elgőzöltetésből és 
a cseppfolyósításból. Ezzel a módszerrel legfeljebb 18-20 (V/V) % etanoltartalmú oldatot lehet 
előállítani. Ez után következő lépés a szesz víztelenítése. A töményebb alkoholt desztillálással 
készítik, kihasználva azt, hogy az etanol forráspontja (78 °C) alacsonyabb a vízénél (100 °C). A 
gyártás végterméke az etanol, leggyakrabban E5, E10, E85, E100 üzemanyagként 
forgalmazzák, amely jelzésnél az “E” az etanolt, a szám az etilalkohol benzinhez viszonyított 
keverési arányát jelenti. Gyakran használják az ETBE-t ami etil-tercier-butil-éter, izobutilén és 
etanol reakciójából keletkezik, és benzinhez keverve emeli annak oktánszámát. 

A búzából tonnánként 356 liter etanol állítható elő, 24 %-os átalakítási hatékonysággal. A 
nálunk jellemző átlagtermések mellett 1200-1500 liter/ha etanol előállítására van lehetőség. 

2.2. Kukorica (Zea mays L.)  

Jelentősége. A kukorica az emberiség egyik legfontosabb kultúrnövénye (2.3. – 2.4. ábra). Az 
amerikai földrészről származik. Elsődleges géncentruma minden bizonnyal Peru, ahonnan 
gyorsan elterjedt az egész földrészen. Kolumbusz hajóján érkezett meg Európába 1493-ban. 
Nagy termőképessége, könnyű termelhetősége és tárolása, valamint sokoldalú 
felhasználhatósága révén rövid idő alatt elterjedt az egész világon. Magyarországon a XVI. 
század utolsó éveiben jelent meg dalmáciai kereskedők közvetítésével, majd néhány évtizeddel 
később Erdélybe is eljutott a törökök által. 

Napjainkban a világ kukorica termőterülete meghaladja a 140 millió hektárt. A termésátlagok a 
termesztési színvonaltól függően nagyon változóak (2,0-12,0 t/ha). Hazánkban a kukorica 
vetésterülete évtizedek óta egymillió hektár fölött van. A termésátlag időjárástól függően 4-7 t/
ha között ingadozik. A kukorica felhasználása nagyon sokrétű. Afrika, Dél-Amerika egyes 
országaiban és az indiai szubkontinensen a kukorica szemtermésének legnagyobb részét 
táplálkozási célra használják. Európában és Észak-Amerikában a takarmány célú felhasználása 
jellemző. Ipari felhasználása során közvetlenül, vagy közvetve több száz terméket állítanak elő 
belőle. Ezek közül legjelentősebbek az invert-cukor, a keményítő, a kukoricacsíra olaj, a 
furfurol és az utóbbi időben egyre nagyobb mennyiségben gyártott bioetanol. 
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Rendszertana és alaktana. A kukorica a pázsitfűfélék családjába tartozó egyéves, egylaki 
váltivarú növény. A kukoricatermesztés biológiai alapjait a szemtermés jellegzetessége alapján 
jól elkülöníthető alfajok és az ezek felhasználásával létrehozott nemesített fajták alkotják. 
Gazdasági jelentősége a lófogú kukoricának (Zea mays conv. dentiformis L.) a 
csemegekukoricának (Zea mays conv. saccharata L.) és a pattogatni való kukoricának (Zea 
mays conv. microsperma L.) van. Legnagyobb termésre a lófogú kukoricák képesek, így ezek 
teszik ki a vetésterület túlnyomó részét. Nemesítési szempontból hazánkban csaknem kizárólag 
beltenyésztéses heterózishibrideket termesztenek. Legnagyobb területen a legnagyobb termésre 
képes kétvonalas hibrideket (SC) termesztik. A fennmaradó vetésterületen a háromvonalas 
(TC), négyvonalas (DC) hibrideket és a módosított két- és háromvonalas hibrideket (MSC, 
MTC) termesztik. A fajtahasználat szempontjai közül legfontosabbak a termőképesség és 
termésbiztonság, az abiotikus és biotikus stresszrezisztencia, a minőség, a tápanyag- és 
vízhasznosító képesség, a besűríthetőség, a gyors vízleadás, a Harvest index (HI) és az érésidő. 

Gazdagon elágazó bojtos gyökérzete legnagyobb részét a szikközépi szárból keletkező 
másodlagos gyökerek és a talaj felszínéhez közeli nóduszokból eredő járulékos gyökerek 
alkotják. Szára nóduszokkal tagolt hengeres szár. Levele levéllemezből és levélhüvelyből áll. 
Levélfelület indexe (LAI) 5-7. Hímvirágzata-hajtáscsúcsán képződött címervirágzat – 
morfológiai szempontból bugavirágzat. Nővirágzata a levél hónaljából kinövő torzsavirágzat. A 
címervirágzat pollenszórása néhány nappal megelőzi a torzsavirágzat bibeszálainak 
megjelenését. Ez a jelenség (proterandria) növeli az idegentermékenyülés valószínűségét. A 
kukorica szemtermésének legnagyobb részét az endospermiumban található szénhidrátok teszik 
ki. Fehérjetartalma kevesebb, mint a többi gabonafélénél, és a fehérjék aminosav összetétele 
sem kedvező. Takarmányértéke nagy energiatartalmával és kellemes ízével jellemezhető. A 
kukorica fotoszintézise a biokémiai folyamatok alapján C4-nek tekinthető. Ennek köszönhetően 
a napenergia hasznosítása és a szárazanyagtermelés intenzitása legnagyobb a gabonafélék 
között. 

Ökológiai igénye. Hazánk ökológiai adottságai csaknem az egész ország területén megfelelnek 
a kukorica ökológiai igényének. A kukorica effektív hőküszöbe 10oC körül van, amit a 
koraiságra történő nemesítő munka az utóbbi évtizedekben némileg csökkentett. A hazánkban 
termeszthető fajták hasznos hőösszeg igénye 1000-1400oC között van, ami 200-550 közötti 
FAO számnak felel meg. A kukorica fotoperiodikus reakció tekintetében nappal közömbösnek 
tekinthető, bár származására nézve rövidnappalos növény. Vízigénye a tenyészidő egészére 
vonatkoztatva 450-600 mm. Transzspirációs koefficiense a többi gabonaféléhez hasonlóan 
alacsony (320-380 l/kg). Vízfogyasztására és szárazságtűrésére jelentős hatást gyakorol a 

"  

2.3. ábra. Kukorica kezdeti fejlődésben 
(Fotó: Balla István)

"  

2.4. ábra. Kukoricacső 
(Fotó: Birkás Márta)
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gyökérágy minősége és a tápanyagellátás. Talajigénye a termesztett gabonák közül a 
kenyérbúzáéhoz hasonló. Legnagyobb termésre humuszban gazdag mélyrétegű minőségi 
talajon képes, de biztonságosan és jövedelmezően termeszthető jó kulturállapotú erdőtalajokon 
és réti talajokon is. A kukorica vízigényes növény. Száraz években termesztéséhez öntözésre 
van szükség. 

Előveteményei. A kukoricatermesztés technológiai elemei hasonlóak a többi szántóföldi 
növényéhez. Vetésváltását az a kettőség jellemzi, hogy legnagyobb termést norfolki négyes 
típusú vetésváltásban ad, ugyanakkor eredményesen termeszthető monokulturában is.  

Talaj-előkészítése. A talajművelés forgatásos vagy forgatás nélküli mélyművelést és gondos 
magágykészítést jelent. A kukorica fokozottan meghálálja a mélyművelést, ezért forgatásos 
művelés esetén érdemes 25-35 cm mélyen ősszel megszántani a kívánt területet. Forgatás 
nélküli kultivátoros művelésnél is hasonló mélységben végezzük el az alapművelést. Az 
alapművelést és minden egyéb talajművelési beavatkozás után vagy vele egy időben zárjuk le a 
talajt a párolgási veszteség elkerülése végett. A tavasszal esedékes magágykészítésnél 
törekedjünk a talaj nyirkosságának megőrzésére. A magágykészítés történhet több menetben is, 
de elsősorban az egymenetes talaj-előkészítést preferáljuk.  

Tápanyag-ellátása. A tápanyagellátás alapját a kukorica fajlagos tápanyagigénye jelenti. E 
szerint 1 tonna száraz szemterméshez és a hozzá tartozó egyéb növényi részekhez 28 kg 
nitrogén, 11 kg foszfor, 30 kg kálium, 8 kg mész és 3 kg magnézium szükséges. A 
tápanyagfelvételt jelentősen befolyásolhatja a talaj fizikai, kémiai, biológiai állapota 
(tömörödöttség, pH érték, talajélet aktivitása), humusztartalma és az éghajlati elemek.  

Vetése. A kukorica vetését akkor lehet elkezdeni, amikor a talaj hőmérséklete vetésmélységben 
tartósan eléri a 8-10oC-ot. Hazánkban ez általában április második dekádjában van. A 
sortávolság 70-76 cm, a vetésmélység talajtípustól, vetőmag minőségtől és vetésidőtől függően 
5-8 cm. Az optimális csíraszám fajtától függően 55 ezertől 85 ezerig változhat.  

Ápolása. A kukorica növényvédelmében a T4, G1, G3 életforma szerinti gyomcsoportok elleni 
védekezés jelenti az első feladatot. A nehezen írtható gyomok közé tartoznak a libatopfélék, 
muharfélék, a kakaslábfű, a parlagfű és a fenyércirok. A mechanikai gyomszabályozás és 
növényápolás mellett a herbicidekre alapozott gyomirtás terjedt el a gyakorlatban. A kukorica 
betegségei között hazánkban a golyvásüszög, a rostos üszög, a nigrospórás száraz korhadás és a 
fuzáriózis jelentenek nagy veszélyt. Ellenük csávázással védekeznek. Az állati kártevők közül a 
talajlakó kártevők, a barkók, a kukoricamoly és a kukoricabogár, valamint az utóbbi időben 
egyre nagyobb számban megjelenő gyapottok bagolylepke jelenti a legnagyobb veszélyt. 
Ellenük csávázással, talajfertőtlenítéssel, a csemegekukoricánál állománykezeléssel 
védekezünk. 

Betakarítása és tárolása. A kukorica betakarítása a termelési céltól függően történik. A 
legnagyobb területen termesztett szemeskukoricát egy menetben gabonakombájnnal takarítják 
be. A takarmányozási célra termesztett szemeskukoricánál CCM és LKS technológiát is 
alkalmaznak. 
A szemes kukoricának a betakarítás idején még magasabb víztartalma van, mint amivel tárolni 
lehetne, ezért a kombájntól egyenesen a szárítóba viszik. A víztartalom szántóföldön történő 
csökkentésére más növényekhez hasonlóan (napraforgó, repce) a kukoricánál is van lehetőség. 
A glifozát hatóanyag tartalmú deszikkáló szerek használata költségnövekedéssel jár, ezért csak 
ott alkalmazzák, ahol a fenyércirok írtására egyébként is használták volna. A kombájnnal 
betakarított szemeskukorica szárítására igen rövid idő áll rendelkezésre, mert a nedves 
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szemtermés könnyen penészedik, ami rontja a minőséget. A kukorica szemtermésének szárítása 
– a szem szöveti összetétele miatt – nagyon energiaigényes. Egységnyi víztartalom 
elpárologtatásához a kukoricánál kétszer annyi energia szükséges, mint a búzánál. A szárított 
kukorica tárolása tiszta és kártevőktől mentes tárolóhelyen egy évig végezhető.  

Felhasználása. A kukorica szemtermésének legnagyobb része keményítő, az etanol gyártás 
alapanyaga. Első lépésként a kukoricát megőrlik, hogy nagy felületen menjenek végbe a 
folyamatok. A keményítő lebontása nagy nyomáson forró gőzzel történik. A cukorrá lebontott 
keményítőt élesztő erjeszti alkohollá. Az erjesztett vizes elegy alkoholtartalma 10% körül van. 
Ebből desztillálnak 95%-os alkoholt. A folyamatban visszamaradó kukoricatörköly kiváló állati 
takarmány. Az előállított etanol mennyisége tonnánként 320-350 liter. A kukorica szárának 
betakarítható mennyisége megközelíti a szemtermés mennyiségét. A kukoricaszár nagy 
mennyiségű cellulózt és lignocellulózt tartalmaz, ezért alkalmas második generációs bioetanol 
előállítására. Ez a gyártási művelet az elsőgenerációs bioetanol előállításánál nagyobb 
technológiai felkészültséget és ráfordítást igényel, mivel a cellulózhoz és hemicellulózhoz 
kapcsolódó lignin nagyon megnehezíti a polimerizált szénhidrátok feltárását. A fizikai és 
kémiai előkezelés után az alkohollá történő erjesztés után a fermentléből ki kell desztillálni az 
alacsony koncentrációban jelenlevő etilalkoholt. A második generációs bioetanol előállítás 
jelentőségét az növeli, hogy olyan melléktermékek adják a gyártás alapanyagát, amelyek 
élelmiszer-előállítás céljára nem hasznosíthatók. Így elkerülhetők azok az ellenvetések, hogy a 
bioetanol gyártás veszélyezteti az emberiség élelmiszer ellátását. A kukoricaszár hőtechnikai 
felhasználása az előzőnél jóval egyszerűbb technológiát igényel. Széleskörű alkalmazását 
azonban hátráltatja az, hogy a kukoricaszár összegyűjtéséhez és elégetéséhez nagy szállító 
kapacitás és speciális kazán szükséges. 

2.3. Burgonya (Solanum tuberosum L.) 

Jelentősége. A burgonya egyike az emberiség legfontosabb termesztett növényeinek (2.5. – 2.6. 
ábra). Őshazája Közép-és Dél Amerika, ahonnan a XVI. század végén került át Európába. 
Magyarországra 1650-ben hozták be a Nyugat-Európában tanuló diákok. Termőterülete lassan 
emelkedett, majd a XIX. század közepén fellépő burgonyavész következtében hírtelen 
átmenetileg lecsökkent. Jelenleg a világ burgonya termőterülete közelíti a húszmillió hektárt. 
Hazánkban a burgonya vetésterület ötven év alatt közel egy tizedére csökkent. Az egy főre eső 
burgonyafogyasztás csökkenésének mértéke nem ilyen szembetűnő, mivel korábban a 
burgonya jelentős részét takarmányozásra, és keményítő gyártására használták. A hazánkban 
megtermett burgonya legnagyobb részét közvetlenül élelmezésre használják, de folyamatosan 
nő az élelmiszeripari célú termékek mennyisége is. Az elősütött, mélyhűtött termékek mellett 
nő a burgonyaliszt, a pürépor és a pehelyként tartósított termékek kereskedelmi forgalma is. 
Csökkent viszont a burgonyából előállított keményítő és szesz mennyisége, mint ahogy a 
nagyüzemi állattartásból is csaknem teljesen kiszorult a burgonya.  

A világ több ezer burgonyafajtája megfelelő kínálatot jelent a termőhely és a fogyasztók 
részére. Ez tükröződik a hazai fajtaválasztékban is, mert a több mint félszáz államilag elismert 
fajta között a legjobb hazai és külföldi fajták egyaránt megtalálhatók. A burgonya fajtákat érési 
idő, gumó jellegzetesség és étkezési minőség alapján csoportosítjuk. A szaporítóanyag 
előállításánál a termésmennyiség mellett fontos szempont a burgonyaleromlás 
megakadályozása, aminek legfőbb eleme a vírusmentesség megőrzése. Hazánk ökológiai 
adottságainak ismeretében szántóföldi körülmények között nehezen megvalósítható, ezért a 
bázis szaporítóanyagot vagy holland importból, vagy vírusmentes in vitro szaporításból 
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származó szekunder gumókból lehet biztosítani. Ez utóbbi azonban magas ára miatt kevésbé 
terjedt el. 

Rendszertana és alaktana. A burgonya a Solanaceae családba, a Solanum nemzetségbe 
tartozó faj (Solanum tuberosum L.). Egyéves, vegetatív módon szaporított növény, melynek 
gazdasági értelemben vett termése a föld alatti módosult szára, a gumó. Gyökérzete gyengén 
fejlett, melynek tömege, víz- és tápanyagfeltáró képessége csekély. A gumók a föld alatti 
módosult hajtás végén fejlődnek a talaj felszínéhez közel. Szára belül üreges, 50-80 cm magas. 
Levele páratlanul és egyenlőtlenül szárnyalt, melynek színe, nagysága, alakja, szőrözöttsége 
fontos fajtabélyeg. Levélfelület indexe fajtától és termőhelytől függően 4 közelében van. 
Összetett virágzata bogernyő, melyben hímnős virágok vannak. Az intenzív virágzási idő egybe 
esik a gumóképződéssel. Az egyes fajták virágzás intenzitása nagyon eltérő. 

A burgonya gumója alak, szín és beltartalmi, valamint konyhatechnikai felhasználás 
szempontjából nagyon változatos. A beltartalmi értékek nincsenek szoros összefüggésben a 
burgonyagumó küllemével, a felhasználás hagyományai gyakran mégis erre utalnak. A világ 
majdnem minden részén sárga héjú gumót használnak étkezésre, hazánkban viszont a rózsahéjú 
fajtákat keresik e célra. Az érett gumók szárazanyagtartalma fajtától és termőhelytől függően 
22-28%. Ennek több mint háromnegyede keményítő. A fennmaradó rész fontosabb összetevői a 
nyers protein (1,9-2,2%), nyers rost (0,6-0,8%), oldható szénhidrátok (0,4-0,6%), nyers zsírok 
(0,1-0,2%), vízben oldódó vitaminok (B1, B2, B6, C, nikotinsavamid). Ásványianyag tartalma 
meghaladja az 1%-ot.  

Ökológiai igénye. A burgonya ökológiai igényeit hazánkban csak néhány termőhely adottságai 
közelítik meg. Itt alakultak ki a hagyományos burgonya termőtájak, melyek közül 
legjelentősebb a Nyírség, a Somogyi homokhátság, a Balaton-felvidék és a Zempléni hegység 
termékeny völgyei. A burgonya hűvös csapadékos, szélsőségektől mentes éghajlatot igényel. 
Vízigénye a tenyészidő folyamán elérheti az 500-600 mm-t. Talajigényének fő jellemzője, hogy 
legnagyobb termést laza vagy középkötött jó hő- és vízgazdálkodású, gyengén savanyú vagy 
semleges kémhatású talajon ad. Burgonyatermesztésre alkalmatlanok a hideg, kötött, 
levegőtlen, lassan felmelegedő talajok. Hazánk éghajlati adottságai mellett a burgonya 
öntözésére csaknem minden évben szükség van. 

Előveteményei. A burgonya termesztés technológiája számos elemében eltér a magjáért 
termesztett növényekétől. Fontos az elővetemény helyes megválasztása. Legjobb 
előveteményei közé tartoznak a kalászosok, a hüvelyesek, a keresztesvirágú olajnövények, és a 

$  

2.5. ábra. Burgonyanövény 
(Fotó: Mikó Péter)

$  

2.6. ábra. Burgonyanövény a kiásott 
gumókkal  

(Fotó: Birkás Márta)
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másodvetésű zöldtrágyanövények. Nem ajánlott kukorica, napraforgó, lucerna, cukorrépa, 
paradicsom, dohány és cirokfélék után ültetni. Önmaga után legalább 4 évig ne kerüljön vissza.  

Talaj-előkészítése. Talaj előkészítése során törekedni kell a rögmentes megfelelő 
pórustérfogatú könnyen megomló gyökérágy kialakítására. Megfelelően ápolt tarlón és kellően 
nyirkos talajon jó minőségben 25-30 cm mélyen végezhető a szántás. Forgatásos (szántás) 
alapművelésen kívül forgatás nélküli, lazításos művelés is végezhető. Talajlazítás elsősorban 
abban az esetben szükséges, ha 20-25 cm alatt tömör záróréteg található a talajban. Az 
alapművelést után hátrahagyott talajfelszínt zárjuk le. Tavasszal az ültetőágyat kombinátorral 
készíthetjük el. Ültetéskor alakul ki a 10-15 cm magas elsődleges (primer) bakhát a burgonya 
sorok fölött. A kelést megelőzőn alakítsuk ki a másodlagos (szekunder) bakhátakat 20-35 cm 
magasságban.  

Tápanyag-ellátása. Tápanyagellátását célszerű szervestrágyára és kiegészítő műtrágyákra 
alapozni. Fajlagos tápanyagigénye 1 tonna gumótermésre a következő: N: 5 kg, P2O5: 2 kg, 
K2O: 9 kg, CaO: 3 kg, MgO: 1 kg.  

Vetése. Ültetési ideje április első felére tehető, amikor a talajhőmérséklet tartósan eléri a 6-8oC-
ot. A sortávolság 70-76 cm, a tőtávolság 20-25 cm között van. A hektáronként kiültetett gumó 
mennyisége étkezési célú termesztésnél 50.000 db/ha közelében van. Vetőgumó előállítása 
esetén ez a mennyiség 15-20%-al megnövelhető. Az ültetés speciális géppel történik, amely a 
2-4 cm mélyre letett gumó fölé 5-8 cm magas primer bakhátat alakít ki. A végleges (szekunder) 
bakhát kialakítása akkor történik, amikor a primer bakhát oldalán megjelennek az első hajtások. 
A szekunder bakhát magassága 25-30 cm.  

Ápolása. A burgonya gyomszabályozása preventív módon agrotechnikai módszerekkel, kuratív 
módon posztemergens herbicidekkel történik. Leggyakrabban T4-es és évelő gyomok ellen kell 
védekezni. Kártevői között legveszélyesebbek a talajlakó kártevők, a burgonyabogár és a 
levéltetvek. Az előbbiek között a pajorok, a drótférgek, a fonálférgek, a lótücsök és a 
pocokfélék a legjelentősebbek. Az évente két nemzedéket nevelő burgonyabogár lárvái rövid 
idő alatt elpusztíthatják a burgonya lombozatát. A levéltetű fajok kártétele a vírusok terjesztése 
révén valósul meg. A burgonya betegségeit vírusok, baktériumok és patogén gombák egyaránt 
okozhatják. Ezek, valamint az abiotikus stresszhatások okozzák a burgonyaleromlásként ismert 
tünetegyüttest, mely az utántermesztett generációk fokozatos terméscsökkenését eredményezi. 
A vírusok közül a levélsodró (PLRV) és az Y vírus (PVY), a baktériumok közül a sugárgombás 
varasodás, a fekete szártő rothadás és a baktériumos barna rothadás, a patogén gombák közül a 
burgonyavész fertőzése jelenti a legnagyobb veszélyt. Az ellenük való védekezés sikere 
alapvetően meghatározza a burgonyatermesztés jövedelmezőségét. 

Betakarítása és tárolása. Az élelmiszer és ipari feldolgozás céljára termesztett burgonya 
betakarítása akkor kezdhető meg, amikor a gumók héja beparásodott. Kivétel ez alól a primőr 
burgonya, melynek jellemzője a foszlós héj. A burgonya betakarítása előtt a föld feletti szárat el 
kell távolítani. A szártalanítás általában kémiai és mechanikai eljárások együttes 
alkalmazásával történik, de alkalmazhatnak termikus defóliálást is. A betakarítást a hideg idő 
beállta előtt el kell végezni, mert 8oC alatt a gumók sérülékenysége megnő. A betakarítást 
nagyüzemi körülmények között egy menetben burgonyakombájnnal végzik. Tárolni csak 
egészséges, sérülésektől mentes gumót lehet. Tárolás során fokozatosan tárolási hőmérsékletre 
(2-4oC) kell lehűteni a burgonyát. Kitároláskor szintén 8-10oC-ra célszerű emelni a gumók 
hőmérsékletét, hogy csökkenjenek a sérülési veszteségek. A tárolótér folyamatos 
szellőztetéséről gondoskodni kell.  
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Felhasználása. A bioetanol gyártás céljára termesztett burgonya agrotechnikai elemei 
megegyeznek az egyéb célból termesztett burgonyáéval. A bioetanol előállítás technológiája is 
régen ismert. A burgonya keményítőtartalma enzimes úton egyszerű cukrokra lebontható, 
amiből erjesztő mikroorganizmusok segítségével etilalkohol állítható elő. A melléktermék 
felhasználható gazdasági állatok takarmányozására. 1 tonna burgonyagumóból fajtától és 
évjárattól függően 90-110 liter 95%-os etilalkohol állítható elő. 

2.4. Cukorrépa (Beta vulgaris L. var. altissima Doell.)  

Jelentősége. A cukorrépa egyik legfiatalabb termesztett növényünk, termesztéstörténete 
mindössze kétszáz éves (2.7. – 2.8. ábra). A Földközi tenger és az Atlanti-óceán partvidékéről 
származó vad répát (Beta vulgaris ssp.perenis var. Maritima) tekintik ősének. Egyik változata a 
leveles répa (mángold) (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. Cicl) Mezopotámiában már 4000 éve 
termesztett. Ugyanitt a gyökeres répa 3000 éve ismert főzelék és gyógynövény. S. Marggraff 
német gyógyszerész 1747-ben fölfedezte a répa szacharóz (C12H22O12) tartalmát. Tanítványa F. 
C. Achard kinemesítette a sziléziai fehér répát, a cukorrépa első változatát, melynek 5-7 % volt 
a cukortartalma és létrehozta az első cukorfőző üzemet is (1802). 

Magyarországra a répamagot Tessedik Sámuel, Szarvason működő evangélikus lelkész hozta 
be 1790-ben.  Az első cukorfőző üzemet Lilien József 1808-ban létesítette Ercsiben. Az 1880-
as évek végén megkezdődött a magyar cukoripar virágkora, amely jó 100 évig, 1990-ig tartott. 
Egy elhibázott privatizáció és egy hasonlóan sikertelen 2006-os EU-s cukorreformot követően 
összeomlott a magyar élelmiszeripar zászlós hajója, cukorkvótánk közel háromnegyedét 
eladtuk, és 2007-től 12 cukorgyárunk közül már csak egy üzemelt Kaposváron, de neve 
ellenére ez sem magyar tulajdon. Felvetődött, hogy legújabb és legnagyobb gyárunkat a Kabait, 
amely 270 ha-on terült el és napi 10 500 tonna répa feldolgozására volt képes, átállítják cukor 
helyett bioetanol gyártásra, de végül zavaros körülmények között erre nem került sor. 
Működése utolsó éveiben 2002-2006 között tulajdonosa az Eastern Sugar Zrt. volt.  

A legutóbbi években a répa vetésterülete a korábbi 100-120 ezer ha-ról 10-17 ezer ha-ra, 
termésmennyisége a korábbi 4-5 millió tonnáról 0,6-0,8 millió tonnára csökkent. Termésátlaga 
45-60 t/ha között ingadozik. Ez az ágazat jelentette valamikor a növénytermesztési kultúra 
élvonalát, gazdasági jelentősége is az elsők között volt. Ma romjaiban is legalább 10 milliárdos 
kibocsájtással rendelkezik. A répának a világon is csökkent termőterülete, a korábbi közel 9 
millió ha-ról 5 millió ha-ra, termésmennyisége közel 280 millió tonna, termésátlaga 55t/ha 
közelében van.  

$  

2.7. ábra. Cukorrépa répatest 
(Fotó: Birkás Márta)

$  

2.8. ábra. Cukorrépa répatest 
(Fotó: Birkás Márta)
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Rendszertana és alaktana. A répa a libatop félék (Chenopodiaceae) családjába és a Beta 
nemzetségbe tartozik. Kétéves növény az első évben a répatest és a levélzet fejlődik ki, míg a 
második évben a generatív szervek. A vegetatív szervek kialakulásában 6 fenofázist különíthető 
el. Ezek az elsődleges differenciálódás, a másodlagos differenciálódás, a kéregleválás vagy 
dekortikáció, a répatest képződés vagy tuberáció, az érés vagy maturáció, és a nyugalom 
időszaka. A répatest három részből áll, a répafej, a répanyak és a gyökértest. Első évben három 
levéltípusa létezik a megjelenés sorrendjében A, B és C típusú. Az asszimiláció 85 %-át a B 
változat végzi. A répa tulajdonságait alaki, szöveti, mechanikai és kémiai jellemzők határozzák 
meg. A biológiai alapok, a fajták nagy fejlődési utat jártak be. A diploid fajták helyett poliploid 
hibrideket hoztak létre, a poligerm magvúakat monogermre cserélték. Ma már a cerkospóra, 
rhizománia és rhizoktónia rezisztencia a nemesítés fő iránya. 

Az alapvető cél a cukortartalom és termőképesség mindvégig meghatározta a nemesítés 
irányát. Ez alapján a következő csoportokba sorolhatjuk a cukorrépafajtákat a német elnevezés 
kezdőbetűjét használva: 

E (Ertragsreich) – répák       = bőtermő 
N (Normal) – répák        = normál 
Z (Zuckerreich) – répák      = cukordús 
ZZ (Besonders Zuckerreich) – répák     = szélsőségesen cukordús.  

Nálunk a normál répák terjedtek el. A jó teljesítményű fajták kizárólag hibridek. Ma már ismét 
diploid, részben triploid fajtákat használunk.  

Ökológiai igénye. A cukorrépának legjobb a mély rétegű, jó vízgazdálkodású, humuszban 
gazdag, tápanyaggal jól ellátott, morzsalékos szerkezetű, meszes vályog- és középkötött 
agyagtalaj, ahol a talajvíz legfeljebb 100-150 cm magasan van. Igényének a csernozjom, a réti 
csernozjom, az öntés csernozjom talajok, továbbá jobb barna erdőtalajok és réti talajok felelnek 
meg. Tenyészideje alatt, (180-200 nap), 2400-2700 oC hő összeget és 550-600 mm csapadékot 
igényel. Ebből 320-340 mm július, augusztus hónapokban kellene.  

Előveteményei. A cukorrépa legjobb előveteményei a kalászos gabonák, s főleg az őszi búza, 
mert korán lekerülnek és a talajt megfelelő kultúr állapotban hagyják vissza. Az évelő 
pillangósok (lucerna, vöröshere, füveshere stb.) után ne következzen cukorrépa, mert ezek 
nitrogénben gazdagon hagyják vissza a talajt.  A későn lekerülő növények kukorica, 
napraforgó, szintén nem jók. Visszatérési ideje 4-6 év, rhizomániával fertőzött táblán legalább 
6-8 év.  

Talajművelése. A cukorrépa talajművelési rendszere három fő fázisból épül fel, tarlóművelés, 
alapművelés és elmunkálás, valamint magágy készítés, ami kiegészül felszín kialakítással a 
vetéssel egy menetben. A cukorrépa termesztésére alkalmas talajokon a talaj mélyen forgatható, 
de a szántást (25-35 cm) csak nyirkos talajállapot esetén végezzük el. Magágykészítés előtt 
talajnedvesség-próba szükséges, annak érdekében, hogy elkerüljük a vastag magágyalapot. A 
magágykészítés gépei a kombinátor, germinátor és a kompaktor.  

Tápanyag-ellátása. A cukorrépa fajlagos tápanyagigénye 1 t répatermésre a hozzátartozó 
leveles répafejjel együtt N-ből 4,2 kg/t, P2O5 -ból 1,9 kg/t, K2O-ból 6,5 kg/t. A műtrágyázást az 
EUF (elektroultrafiltrációs) szaktanácsadási rendszer keretében végzik, de lehetőség szerint 
30-40 t/ha istállótrágyát is adnak neki.  
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Vetése. Március 15 - május 10. között, 6-8 oC -os talajhőmérséklet mellett, 45 cm-es 
sortávolságra, 2 - 4 cm mélyen, 1,2-1,6 U egységnyi (100 ezer drazsírozott mag) 
magmennyiséggel kell elvetni. Elérendő növényszám 80 – 90 ezer/ha.  

Ápolása. Gyomszabályozása presowing és preemergens alapkezelésre és postemergens 
állománykezelésre épül, de szükség lehet mechanikai sorközművelésre is. A vírusbetegségek 
közül hazánkban leggyakrabban a rizománia, a sárgaságvírus és a mozaikvírus fordul elő. A 
baktériumok közül a legtöbb faj a gyökeret károsítja (Agrobacterium tumefaciens, 
Xanthomonas beticola, Erwinia carotovora). A gyökeret károsító gombák közül a gyökérfekély 
a lefontosabb, a levélzetet károsító gombák közül legfontosabbak a cerkospórás levélragya 
(Cercospora beticola) és a lisztharmat (Erysiphe betae). Polifág kártevők mellett az oligofág 
kártevők közül a répafonálféreg, a kelő répát a lisztes répabarkó és a répabolha, a már fejlettebb 
répát a fekete répa-levéltetű és a répa aknázó moly hernyója károsítja a leginkább. Öntözése 
erősen ajánlott. 

Betakarítása. A cukorrépa szeptember végétől érik. Technológiai érettsége akkor következi be, 
amikor a cukor belőle gazdaságosan kinyerhető, már szeptember végén bekövetkezhet. 
Biológiai éréséről a maximális cukortartalom elérésekor beszélhetünk, október végén. A 
cukorrépa gépi betakarítása három munkamenetből áll, ezek a répa fejezése, kiszedése, és a 
kocsira rakása. Végezhetjük egy kettő, vagy három menetben.A cukorrépa szacharóz tartalma 
16-17 %-os, ami az etanol gyártás alapanyaga. A cukorrépa termesztési folyamata azonos a 
cukoripari és a bioetanol célú hasznosítás esetén. Nagyobb veszteség nélkül hideg de 
fagynélküli  őszön 70 – 80 napig tárolható. Egész évi, folyamatos feldolgozásról nem lehet szó!  

Felhasználása. Az ipari feldolgozás első fázisában a cukorrépát mossák, majd szeletelik. A 
nyerscukorgyártás során a cukros levet elválasztják a növény testétől és a rosttól. A 
cukornádhoz, a cukorcirokhoz hasonlóan a répának sincs szüksége enzimes hidrolízisre, csak a 
cukor kinyerését kell megoldani. A cukros lében a szacharóz mellett néhány százaléknyi 
egyszerű cukor is lehet. Az erjesztés (fermentáció) anaerob körülmények között zajló 
anyagcsere folyamat, élesztő sejtekben zajlik, ahol a cukrok élesztő gombák segítségével 
biokémiai reakciók során etanollá alakulnak és CO2 szabadul fel. 

A következő munka a lepárlás, amely az elgőzöltetésből és a cseppfolyósításból áll. Ezután 
elengedhetetlen lépés a szesz víztelenítése. A gyártás végterméke az etanol, leggyakrabban E5, 
E10, E85, E100 üzemanyagként forgalmazzák, amely jelzésnél az “E” az etanolt, a szám az 
etil-alkohol benzinhez viszonyított keverési arányát jelenti. Gyakran használják az ETBE-t ami 
etil-tercier-butil-éter, izobutilén és etanol reakciójából keletkezik, és benzinhez keverve emeli 
annak oktánszámát. 
A cukorrépából tonnánként 95 liter etanol állítható elő, 35 %-os átalakítási hatékonysággal. A 
nálunk jellemző átlagtermések mellett 4500-5000 liter/ha etanol előállítására van lehetőség.  

2.5. Silócirok (Sorghum bicolor L.) 

Jelentősége. A cirokfélék Afrika sztyeppe- és szavannaterületein őshonosak, a pázsitfűfélék 
családjába tartozó egyéves növény. (2.9. – 2.10. ábra) Kiváló szárazságtűrő és alkalmazkodó 
képességét forró égövi eredetének köszönhetjük. Szemtermése gluténmentes, ezért a belőle 
készült termékeket a lisztérzékenyek is fogyaszthatják. Trópusi és szubtrópusi területeken a 
cukorban gazdag szárból préselés és mosás után alkoholt állítanak elő. Mérsékelt égövi 
területeken tömegtakarmánynak termesztik, elsősorban silózásra alkalmas. Zöldetetésre nem 
ajánlott hidrogén-cianid tartalma miatt, amely a silózás hatására lebomlik. A cirok 

"  23



géncentrumának pontos helye még a mai napig nem tisztázott. Jellemzője a nagy zöldtömeg a 
lédús szár és a kifejezetten dús levélzet. 

Rendszertana és alaktana.  

Virágzatuk a változatoktól és fajtáktól függően eltérő nagyságú és tömöttségű bugavirágzat: 
• silócirok: tömött, barnaszínű 
• szemescirok: lazább, színe változó 
• szudánifű: laza, szétálló, színe változó 
• seprűcirok: hosszú, rugalmas 

A szemtermésük alakja, nagysága és színe a változatoktól és a fajtáktól függően eltérő: 
• szemescirok magja: gömbölyded, fehér vagy piros 
• silócirok magja: gömbölyded, barnás 
• szudánifű magja: kissé lapított és tojás alakú 

Ökológiai igénye. Származásából adódóan hőigényes növény ezért a vegetációs időszakban 
3000 oC hőösszeget igényel A csírázáshoz 12-15 oC hőmérsékletre van szüksége, erőteljes 
csírázás 14 oC fölött indul meg. A 14 oC alatti hőmérsékleten a cirokfélék csírázása rendkívül 
vontatott, ami a későbbi fejlődésükre is kedvezőtlen. A kezdeti fejlődés időszakát kivéve a 
csapadékeloszlás rendellenességeihez a leginkább alkalmazkodó növényünk. Szárazságban 
különösen kedvező azon tulajdonsága, hogy hosszabb-rövidebb aszályos periódus után 
csapadék hatására gyorsan regenerálódik. Ez legfőképpen annak köszönhető, hogy szárazság 
alatt képes az életfolyamatait leállítani és a legközelebbi csapadékos időszakban újraindítani. 
Sikeres termesztéséhez az évi 350-450 mm csapadék elegendő, ezért biztonsággal választható 
az aszálynak kitett területeken is. A növény kiegyensúlyozott fejlődéséhez legalább 160-170 
vegetációs napot igényel. A hosszabb tenyészidejű hibrideket biztonsággal az ország déli 
területein lehet termeszteni. A talaj összetételével szemben nem támaszt különösebb igényeket. 
Jól alkalmazkodik a változó talajviszonyokhoz, ezért az ország szinte egész területén 
biztonsággal termeszthető. A cirokfélék jól tűrik a magas sótartalmat, és az 5,5 pH-ig terjedő 
savanyú talajokat. Egyedül a csekély termőrétegű futóhomok, kötött és erősen szikes talajok 
jelentenek termesztési kockázatot.  

Előveteményei. A cirok az előveteményre nem igényes, következhet nyáron vagy ősszel 
betakarított elővetemény után is. Jobb homoktalajokon a silózásra hasznosított cukorcirok a 
korán lekerülő őszi takarmánykeverék után, másodvetésként is termeszthető. Vetésforgóba jól 
beilleszthető, és ez által feloldható a hazai gyakorlatban szereplő egyoldalú kukorica-búza 

$  

2.9. ábra. A cirok bugavirágzata 
(Fotó: Kovács Gergő)

$  

2.10. ábra. Cukorcirok állomány 
(Fotó: Gyuricza Csaba)
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vetésszerkezet. Elővetemény-értéke a kukoricáéhoz hasonló, jelentős mennyiségű 
szármaradvány marad utána, ezért pentozán hatással is számolnunk kell. Önmaga után 
legfeljebb 2-3 évig termeszthető, de kerüljük monokultúrában történő termesztését.  

Talajművelése. A lehető leggondosabb talaj előkészítést kívánja. Az őszi alapművelést 
(szántásos, tárcsás vagy kultivátoros művelés) időben és megfelelő módon kell elvégezni 
Könnyen ülepedő, kötött, erózióra hajlamos vályogtalajokon az őszi alapművelés mélysége 
megközelítően 30-35 cm legyen. Tömörödésre érzékeny talajokon kerülni kell a direktvetést. A 
nedvesség-veszteség csökkentése, valamint a kora tavaszi gyomok kelésének elősegítése 
érdekében a művelt talajfelszínt minden esetben hengerrel le kell zárni. 

Vetése. A cirok fokozottan igényes a magágy minőségére. A mag kezdeti fejlődéséhez 
elengedhetetlen a kellő hőmérsékletű magágy és a beéret talaj. A vetést előkészítő talajmunkák 
lényege az legyen, hogy a vetés idejére a felső talajrétegek alatt nyirkos, morzsás, a mag körül 
feltétlenül apróbb szerkezetű magágyba vessük a magokat. A cirok vetésére akkor kerülhet sor, 
ha a talaj hőmérséklete 14-16 oC, amely április vége május elejére tehető. A túlkésői vetés 
esetén a hosszabb tenyészidejű fajták nem képesek bugát hozni. A vetés a talaj kötöttségétől és 
nedvességtartalmától függően 2-4 cm-nél mélyebb ne legyen. A silócirkot az alkalmazott 
vetőgéptől függően 50-70 cm-es sortávolságra vethetjük. A vetést a szükséges állománysűrűség 
miatt úgy kell végezni, hogy a talaj eltartó-képességétől függően 250-420 ezer körüli szemet 
vetünk egy hektárra. A vetőmag minden esetben legyen csávázott a gombás és egyéb 
betegségek elkerülése végett. (2.11. – 2.12. ábra) 

Tápanyag-ellátása. A cirokféléket a nagy nitrogén igényű növények közé sorolják. A csírázást 
illetve a növény további fejlődését alapvetően meghatározza a tápanyag-ellátottság. A foszfor 
és a kálium műtrágyakat az őszi szántással dolgozzuk be a talajba. A nitrogént pedig tavasszal 
több menetben érdemes kijuttatni.  

• Fajlagos tápanyagigény:  
N 3,4-5,2; P2O5 2,2-3,5; K2O 3,4-5,0 kg/t 

• A gyengébb kategóriájú talajokon  
N 130-140; P2O588-112; K2O 125-168 kg/t 

• Jobb adottságú talajokon 
N 136-170; P2O588-110; K2O 136-170 kg/t 

Ápolása. A cirokfélék kezdeti fejlődése meglehetősen vontatott, ezért különösen fontos, hogy a 
talaj gyommentes legyen, mert egyébként a gyomok elnyomják a csíranövényeket. A cirok 
fejlődésének első 4-5 hetében lehetőleg gyommentesen kell tartani a területet Az eredményes 
gyomirtás érdekében célszerű a vetést megelőzően, és kelést követően is mechanikai 
gyomszabályozást végezni. Fejlődése kezdeti szakaszában érzékeny a vegyszerekre, ezért a 
sorközművelésnek fontos szerepe van a gyomszabályozásban. Késő tavasszal a már kikelt 
állományban többszöri sorközművelés is szükséges a gyomok visszaszorítására. 
Leggyakrabban előforduló gyomnövényei a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), a fenyércirok 
(Sorghum halepense), a kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), és a csattanó maszlag (Datura 
stramonium). A cirok hazai termesztésében, kis mértékben, de előfordulhat a kukoricát is 
megtámadó csíkos mozaikvírus (MDMV). Baktériumos betegségei közül érdemes megemlíteni 
a baktériumos levélcsíkosságot (Pseudomonas andropogni) és a vörösrozsdát (Ramulispora 
sorghi). Gombás fertőzések közül a fuzárium (Fusarium oxysporum) fellépése fordul elő a 
leggyakrabban. A leginkább előforduló kártevői a kelés időszakában károsító drótférgek és 
cserebogár-pajorok. A megerősödött cirokállományban később nem tapasztalható jelentős 
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kártétel, mivel a növény hidrogén-cianid tartalmú toxint termel, amely a legtöbb kártevő ellen 
védelmet nyújt.  

Betakarítása és tárolása. A betakarítás módja a hasznosítási és termesztési céltól függően 
különböző lehet. Takarmány céljából viaszéréskor járva szecskázóval betakarítják az egész 
növényt, ekkor a legnagyobb a cukortartalom és a szár nedvességtartalma is. Etanol előállítás 
céljából pedig célszerű csak a lelevelezett szárat betakarítani, ugyanis a levél cukortartalma 
csekély, és a betakarítás időpontjára már nagy részük el is száradt. Kedvező időben betakarítva 
a nyersrosttartalom a szárazanyag 25-30%-át nem haladja meg. Az elvénült növény 
nyersrosttartalma a 40%-ot is eléri vagy meg is haladja. A cukorban gazdag szárat nem lehet 
tárolni.  

Felhasználása. A cukorcirok energetikai hasznosítása sokrétű, szinte az egész növény 
felhasználható energiatermelésre. A három leggyakrabban alkalmazott felhasználási lelhetőség: 
az elektromos áram, a hőenergia és a bioetanol előállítás. A cirok a magas rosttartalmának 
köszönhetően alkalmas égetésre. Égetési kísérletekben 10,5 százalékos víztartalom mellett, egy 
kilogramm szárazanyag mennyiségre vetítve 16,37 MJ/kg energiát jelent, amely megegyezik a 
Magyarországon használatos barnakőszén fűtőértékével. A növény szárának magas a 
cukortartalma, amely préseléssel könnyen kinyerhető, és első generációs bioetanol előállításra 
használható. A cukorcirokból előállított bioetanol hozama 3000-4000 liter egy hektárra vetítve. 
A cukorcirok önmagában is felhasználható biogáz üzemekben ugyanakkor almos trágyával 
keverve jobb gázkihozatali értékek érhetők el, ezért a cukorcirkot szubsztrát anyagként szokták 
használni. Egy tonna cirokszár biogáz hozama 170-200 m3. A cukorcirok tehát perspektivikus 
növénye lehet a hazai és nemzetközi biogáz és bioetanol iparnak. 

2.6. Őszi káposztarepce (Barssica napus L. ssp olifera forma biennis)  

Jelentősége. A keresztesvirágúak (Cruciferae vagy Brassicacea) családjába tartozó növények 
közül több fajt és ezek több változatát használjuk a szántóföldi növénytermesztésben, köztük 
többet is repce megnevezéssel (2.13 - 2.14. ábra). Hazánkban jelentősebb területen az őszi 
káposztarepcét (Brassica napus L. ssp olifera forma biennis) használjuk, így ha egyszerűen 
repcetermesztésről beszélünk, ezt értjük alatta. Ma közel 150 tétele található a nemzeti 
fajtajegyzéken, a teljes terület háromnegyedén pedig hibridek. Vetésének területe napjainkban 
300 000 ha körül alakul. 

"  
2.11. ábra. Csávázatlan vetőmag 

(Fotó: Kovács Gergő)

"  
2.12. ábra. Csávázott vetőmag 

(Fotó: Kovács Gergő)
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Rendszertana és alaktana. A repcének mélyre hatoló orsós főgyökérzete karógyökeret képez. 
Elágazó, dudvás szára kifejletten 110-180 cm magas. Az őszi időszakban csak tőlevélrózsát 
képez, tavasszal indul magszárba. Virágzása évjárattól függően április középső dekádjában 
kezdődik. Elhúzódó, kedvező körülmények között is két hétig eltarthat egy tábla virágzása. 
Termése egyenes vagy kicsit hajlott, éréskor gyakran fölnyíló, két üregű becő, mely 3-7 cm 
hosszú, 19-22 maggal. Ezek színe sötét, kerekdedek. A magas olajtartalmú mag az elsődleges 
termés.  

Ökológiai igénye. A növény mediterrán-atlanti eredetű, ezért hazánkban a télállóságával 
problémák adódhatnak. Legjobban 9-11 leveles rozettával bírja a telet, főleg, ha hótakaró is 
van. Az Alföldön sokszor kifagy, így inkább a kiegyenlítettebb éghajlatú Dunántúl növénye. 
Megfelelő a hűvösebb vagy mérsékelten meleg, nagy fagyoktól mentes, csapadékos, párás 
klíma. 
Termesztésére megfelelő talajok a gyengén lúgos (6,5 pH-nál magasabb), középkötött és ennél 
lazább talajok (30-50 KA). 

Előveteményei. Korán lekerülő előveteményt igényel, mely általában kalászos. 
Előveteményként nem megfelelőek mindazon növények, amelyek július 25 után kerül le. 
Önmaga után 4 évig ne kerüljön. 

Talajművelése. A repce mélyen lazult gyökérzónát szereti, ezért ha a gyökérzóna állapota 
tömör lazításos alapművelés szükséges ennek megszüntetésére. Szántásos alapművelésnél 
fokozottan figyeljünk arra, hogy a talaj nyirkos legyen. A szántással nem szabad víz és 
szervesanyag vesztést okozni. Ha nem megfelelő a magágy, a kelés és kezdeti fejlődés 
egyenetlen, ennek eredménye a kifagyás, gyomosodás. Megfelelő, ha a vetésidőre kellően 
elmunkált, porhanyós, ülepedett, egyenletes felszínű, nyirkos a talaj. A magágy legyen 6-10 cm 
mély. A magágyalap legyen tömör és nyirkos. A magágykészítést érdemes kompaktorral vagy 
kombinátorral elvégezni.  

Tápanyag-ellátása. 1 tonna termés, a hozzátartozó melléktermékkel az alábbi tápanyag 
mennyiségeket vonja ki a talajból: 

• nitrogén (N) 55 kg/t  mész (CaO)  30 kg/t 
• foszfor (P2O5) 35 kg/t  magnézium (MgO) 10 kg/t 
• kálium (K2O) 43 kg/t 

Ezeket a nitrogén kivételével alaptrágyaként jutassuk ki, a nitrogént megosztva. Az ősszel 
kiadott N adag 30-40 kg-ot ne haladja meg. A többi N-t fejtrágyaként, tavasszal. 

$  

2.13. ábra. Őszi káposztarepce tábla 
(Fotó: Balla István)

$  

2.14. ábra. Repce virágzásban 
(Fotó: Birkás Márta)
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Vetése. A korai vetés túlfejlett állományt, téli kifagyást okoz, a késői, meg nem erősödött 
vetések pedig télvégén-koratavasszal felfagyást szenvedhet. A fajták vetésideje aug. 20.-szept. 
5. között; a hibrideké szept. 1-15. között van. Vetéskor dupla gabona sortáv (24-30 cm) 
indokolt. A csírázó magszám fajtánál 1,0-1,4 millió csíra/ha (4-6 kg/ha), hibridnél 0,6-0,8 
millió csíra/ha (2,5-3,5 kg/ha). A repce optimális vetésmélysége 2-3 cm. A vetés után feltétlenül 
hengerezni kell. 

Ápolása. Régen csak a darázs és a repcefénybogár okozott problémát. Most már jelentősek az 
ormányosok, és a betegségek is. Hibrid állománya ritkább, ezért korai gyomosodás léphet föl. A 
legfontosabb gyomnövények a T1-2 életformákhoz sorolhatóak, valamint őszi gabona 
árvakelések jelentkeznek. A gyomok erőteljes fellépése esetén a repce még a betelelés előtt 
felnyurgul, szárba indul, ami csökkenti a télállóságát. Betegségei ma még csak bizonyos 
évjáratokban okoznak jelentősebb gazdasági károkat. Fontos betegségei a repce becőrontó 
betegsége és a fehérpenészes rothadás. 

Betakarítása. Betakarításkor nagy pergési és mechanikai veszteség jelentkezhet, ezért újabban 
becőragasztókat használunk, illetve deszikálunk. Érése és betakarítása június második felében 
végezhető. A gyomirtó hatású deszikáns alkalmazása után 4-7 nappal, a gabonakombájnt 
megfelelő átalakítás után lehet repce betakarítására felhasználni. 

Felhasználása. A repcét elsősorban olajáért termesztik. Egyéb hasznosítási módjai is léteznek, 
mint takarmányként zölden, vagy keverékben (keszthelyi keverék), zöldtrágyaként, stb., de 
ezek másodrendűek. Mellékterméke, az olajipari pogácsa értékes takarmány. A repce olajának 
fölhasználása az idők során változott, de jellemzően mindig volt egy meghatározó cél. A 
középkor végéig meghatározó volt, mint világítóolaj. A gőzgépek elterjedésekor, mint 
kenőanyag volt fontos. Ekkoriban még erukasavas fajtákat használtak, ezek étkezési célra csak 
korlátozottan voltak használhatóak, így nemesítéssel változtattak az olaj összetételén. 
Hazánkban az 1970-es évek végétől jelentek meg a „0”-s, majd a „00”-s fajták, melyek 
erukasav, majd glükozinolát-mentesnek mondhatóak. De nem elsősorban az étkezési cél, 
hanem a biodízel gyártás adja manapság a fő keresletet. Mindkét utóbbi fölhasználási célhoz a 
magas olajsav tartalmú (HO) változatok a kedvezőbbek. (2.1. táblázat)  

2.1. táblázat. Őszikáposztarepce fajták/hibridek zsírsav összetétele  
(Szerkesztette: Tarnawa Ákos) 

A repcenövény termése a kicsépelt magja. Ennek magas (40-45%) körüli olajtartalma lehet. A 
kombájntiszta termés sok becő, szár, levélrészeket tartalmaz, ezért előtisztítani, majd szárítani 

Zsírsav "00" HO Új Fertődi

Palmitinsa
v

4,3 3,63 2,76

Sztearinsav 1,7 1,77 0,88

Olajsav 61 73,74 13,81

Linolsav 18,8 8,96 1,51

Linolénsav 9,4 8,55 6,79

Gadlajsav 1,7 1,36 6,48

Erukasav 0,4 <0,05 52,02
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kell, max. 50 oC-on, 8-10 %-os nedvességtartalomra. A tartós tárolás vagy értékesítés előtt 
legtöbb esetben utótisztítást szükséges elvégezni. Ma a legtöbb repce olajat biodízelként 
használják föl, mely a nyers olaj kezelése (savtalanítás, nyálkátlanítás, esetleg észterezés) után 
nyerhető. 

2.7. Napraforgó (Helianthus annuus L.)  

Jelentősége. A napraforgó a mérsékelt égöv egyik legfontosabb olajnövénye. Termesztését és 
szelekcióját már az amerikai földrész bennszülött lakói magas szintre emelték (2.14 – 2.15. 
ábra). A XVI. század közepén az Ibérai-félszigeten meghonosodott napraforgó még dísznövény 
volt. Európai elterjedése során az Ukrán-Orosz Alföldön érte el legnagyobb vetésterületét, majd 
terjedt nyugat felé. Jelenleg több mint húszmillió hektáron termesztik. Hazánkban a napraforgó 
vetésterülete folyamatosan nő, néhány év óta meghaladja a 600.000 ha-t. A hazai termésátlag a 
szélsőséges időjárású évek kivételével két és fél t/ha közelében stabilizálódott. A 
napraforgótermés több mint 90%-a olajipari feldolgozásra kerül. A fennmaradó részt étkezésre 
és madáreleség céljára használják. A napraforgóolaj táplálkozás-élettani szempontból igen 
értékes, mert közel 90%-ban telítetlen zsírsavak alkotják. Gazdag zsírban oldódó vitaminokban 
és lecitinben is. Az olajkinyerés után visszamaradó extrahált magdara közel 50% fehérjét 
tartalmaz, mely kiváló takarmány. Az étkezésre és takarmányozási célra nem használt növényi 
részek energetikai célú biomasszaként hasznosíthatók. Ugyancsak energetikai hasznosításra 
alkalmas a napraforgóolajból előállított biodízel is. 

Rendszertana és alaktana. A napraforgó a kétszikűek osztályába, a fészkesek családjába 
tartozó egyéves lágyszárú növény. Gyökérzete erős főgyökérből és hajszálerekkel gazdagon 
ellátott oldalgyökerekből áll. A gyökérzet mélyen lehatol a talajba, víz- és tápanyagfeltáró 
képessége kiváló. Szára hengeres, a tenyészidő végére elkórósodó szár, melynek magassága 
tájfajták esetén elérheti a 3-4 métert is. Fajtától és a környezeti tényezőktől függően a száron 
elágazódások jelenhetnek meg. Levelei levélnyélből és szív alakú levéllemezből állnak. A 
levelek száma a termesztett fajtáknál 20-30 között van. Összetett fészekvirágzatában a 
fészekpikkelyek mellett steril nyelves virágok és hímnős csöves virágok helyezkednek el. 
Termése kaszattermés, ezerkaszattömege fajtától és hasznosítási típustól függően 60-150 
gramm. Olajipari célú napraforgó termesztéséhez jelenleg csaknem kizárólag 
heterózishibrideket használnak. Szabadelvirágzású fajtákkal csak étkezési- és madáreleség célú 
termesztés esetén találkozhatunk. A hibridek többsége citoplazmás hímsteril alapon előállított 
kétvonalas hibrid, melyeknek tenyészideje az igen koraitól (105-110 nap) a késői érésűig 
(125-130 nap) változik. Az olajipari célra termesztett napraforgók között külön hasznosítási 
csoportot képeznek a magas olajsavtartalmú hibridek (HO), melyekben az olajsav aránya az 
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2.15. ábra. Napraforgó betakarításkor 
(Fotó: Balla István)
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2.16. ábra. Napraforgó tányér virágzáskor 
(Fotó: Birkás Márta)
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összes zsírsavon belül meghaladja a 80%-ot. Ezek speciális konyhatechnikai célokra és 
biodízel előállításra alkalmasak. 

Ökológiai igénye. A napraforgó termőhelyi igényeinek hazánk szántóföldjei csaknem az egész 
ország területén megfelelnek. Kivételt csak azok a szélsőséges termőhelyek jelentenek, ahol 
alacsony humusztartalmú futóhomok, nagy sótartalmú szik, vízborítással veszélyeztetett késői 
termesztésbe vonható nehéz agyagtalajok találhatók. A napraforgó melegkedvelő és 
fényigényes növény. Effektív hőküszöbe 7-9oC között van fajtától függően. Fiatal növényként 
1-2oC-os fagyot elvisel, de ősszel az első dér elpusztítja. Transzspirációs koefficiense 600-700 
l/kg. A tenyészidő alatt jó csapadékeloszlás esetén 300-380 mm eső is elegendő a jó terméshez. 
Öntözni még aszályos években sem szokták, mert az növelné a gombabetegségek 
terméscsökkentő kockázatát. 

Előveteményei. A napraforgó termesztéstechnológiája minden elemében jól kidolgozott és a 
fajtára és termőhelyre jól adaptálható. A termőhely kiválasztásánál figyelembe kell venni azt, 
hogy a vetést időben elvégezhessük, nyári esők után ne legyen pangó víz a táblán és a beporzás 
érdekében tudjunk méheket telepíteni. Az elővetemények közül célszerű a gabonaféléket 
előnyben részesíteni. Nem célszerű napraforgót vetni önmaga után, nagy vízfogyasztású 
kapások és olajnövények után.  

Talajművelés. Talajművelése a kukoricához hasonló. Minden talajon törekedni kell a 
mélyművelésre és a jó minőségű vetőágy készítésére. A szántást jól beért nyirkos és hántott 
tarlón végezhető el. A magas olajsavtartalmú (HO) hibridek meghálálják a mélyebb művelést 
(30-35 cm). Kultivátoros művelés esetén szintén törekedjünk a mélyebb művelésre. 
Magágykészítéskor nedves talajon henger nélküli kombinátorral, száraz talajon pedig hengerrel 
kapcsolt kombinátorral vagy kompaktorral végezzük el a műveletet.  

Tápanyag-ellátás. Tápanyagellátásánál fajlagos tápanyagigényéből kell kiindulni, mely szerint 
1 tonna kaszatterméshez N: 40 kg, P2O5: 30 kg, K2O: 70 kg szükséges. Kerülni kell a nitrogén 
túlzott adagját. A tápanyagokat általában műtrágyák formájában juttatják ki, de a mikroelemek 
hiányának elkerülése érdekében célszerű lenne szervestrágyát is használni.  

Vetés. A vetést általában április második felében kell elvégezni, amikor a talaj hőmérséklete 
tartósan eléri a 8-10oC-t. A vetés szemenkénti vetőgéppel 5-6 cm mélyen 70 cm-es sortávval 
történik. Egy hektárba fajtától és termőhelytől függően 40-60 ezer csírát kell vetni, ami 4-7 kg 
vetőmagnak felel meg. Fontos, hogy a vetőmag mindig csávázott legyen. 

Ápolása. A gyomok elleni védekezés a magágy előkészítéssel kezdődik, melynek során 
elpusztulnak a csírázó és a kelő gyomok. A későbbiekben sorközműveléssel és herbicidek 
használatával tartható gyommentesen a napraforgó. Napjainkban egyre nagyobb területen 
termesztenek herbicid toleráns hibrideket. Ezek előnye, hogy időjárástól függetlenül 
posztemergens kezeléssel hatékonyan írthatók még a veszélyes gyomok is. A napraforgó 
betegségei közül a peronoszpóra, a diaporthés szár- és tányérrothadás, a szürke- és 
fehérpenészes tányérrothadás, a makrophominás szárkorhadás és az alternária jelent 
legnagyobb kockázatot. Ellenük genetikai rezisztenciát vagy toleranciát hordozó hibridekkel, 
kemikáliákkal és agrotechnikai eljárásokkal védekezhetünk. A napraforgó állati kártevői a 
napraforgómoly kivételével azonosak más szántóföldi kultúrák kártevőivel. Az ellenük való 
védekezés általában kemikáliákra alapozott. 

Betakarítása és tárolása.  A napraforgó betakarítását akkor lehet elkezdeni, amikor a kaszatok 
nedvességtartalma 10% közelébe csökken. A meleg ősz és a gyakran fellépő enyhe 

"  30



kényszerérést okozó szárbetegségek hatására a kaszattermés nedvességtartalma természetes 
úton és gyakran lecsökken erre az értékre. A gyors és biztonságos betakarítás érdekében 
indokolt lehet a kemikáliákkal történő érésgyorsítás. A betakarítást napraforgó adapterrel 
felszerelt gabonakombájnnal egy menetben végzik. A termés minőségének megőrzése 
érdekében fontos, hogy a kombájn cséplőszerkezete jól legyen beállítva, mert a hántolt, törött 
kaszatok gyorsan avasodásnak indulnak. A kombájntól beszállított termést azonnal tisztítani 
kell. Jó szellőzésű, tiszta tározóban a napraforgó egy évig tárolható biztonságosan.  

Felhasználása. Olajipari célú napraforgó ipari feldolgozása során sajtolással és oldószeres 
extrahálással nyerik ki a kaszatbélből az olajsavtartalmat, ami szűrés, derítés, ülepítés után 
kerül forgalomba. A biodízel gyártás céljára termesztett napraforgó feldolgozása az 
olajkinyerése megegyezik az étolajgyártással. A továbbiakban a biodízelgyártás során az olaj 
glicerin tartalmát lehasítják a zsírsavakról, amelyeket a következő eljárásban metilészterré 
alakítanak át. Egy tonna kaszattermésből 320-380 kg biodízel állítható elő. 

2.8. Szója (Glycine max (L.) Merrill.)  

Jelentősége: A szója a világ negyedik legnagyobb szántóföldi növénye. (2.17. - 2.18. ábra) 
Kínából, azon belül Mandzsúriából származik. A növényi olaj, a fehérjedara, valamint a 
biodízel globális piacának egyaránt vezetője. Az utóbbi négy évtizedben egyedülálló 
növekedéssel érte el jelenlegi pozícióját. A hatvanas évek elejétől termőterülete négy és 
félszeresére, 104 millió ha –ra, termésátlaga több mint kétszeresére, 2,5 t/ha –ra, 
termésmennyisége több mint kilencszeresére, 241 millió tonnára nőtt. Nagyon fontos növény a 
világ számára. Három legnagyobb termelője az USA, Brazília és Argentína. Magyarországon 
más a hatvanas évek végén szinte megszűnt termesztése. A hetvenes évek elejétől ismét 
fellendülés kezdődött, a legnagyobb termőterületet és termésmennyiséget 1988 – 1989 – ben 
érte el. Jelenlegi termőterülete közel 41 ezer ha, termésátlaga 1,65 t/ha, termésmennyisége 
közel 68 ezer tonna. Felvásárlási átlagára az elmúlt években megközelítette a 130 ezer Ft – ot 
tonnánként, az ágazat bruttó termelési értéke 9 milliárd Ft. Ezekkel az eredményekkel 
egyidejűleg évente több mint 600 ezer tonna olajpogácsát és fehérje pelletet importálunk közel 
70 milliárd Ft értékben.  

Legnagyobb értékének fehérjetartalmát tartják, ami a szárazanyag 35 – 40 % -át is eléri szinte 
példátlanul, minősége is egyedülálló, gyakorlatilag minden aminósavat tartalmaz. Másik értéke 
az olajtartalma, amely a szárazanyag 20 % -át is meghaladhatja. Telítetlen zsírsavakban gazdag 
és fontos komponense a lecitin is. Rendkívül értékes fehérje takarmány, olaja étkezési, ipari és 
gyógyászati célra is alkalmas alapanyag, energiatermelésre is alkalmas, a biodízel piac 
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2.17. ábra. Szója 
(Fotó: Birkás Márta)

$  
2.18. ábra. Szója termése 

(Fotó: Birkás Márta)
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meghatározó növénye. Európába Haberland Frigyes hozta be Kínából és más termőhelyeiről 
1873-ban. Őse a Glycine max, amelyből az ember szelektálta ki. Kínában már 7000 éve 
termesztik. Európába először 1640 körül jutott el, Franciaországba misszionárius szerzetesek 
küldték haza magvait. 

Rendszertana és alaktana. A pillangósvirágúak (Fabaceae) családjába tartozik. A gyökerén 
élő Rhizobium japonicum baktériummal szimbiózisban a légköri nitrogén megkötésére képes. 
Virágai pillangósok, öntermékenyülők, magvai hüvelyben képződnek, egy hüvelyben általában 
1–4 db. található.  
Biológiai alapjai (fajták) nagy számban állnak rendelkezésre. A velük szemben támasztható 
fontos tulajdonságok a nagy magtermőképesség, jó termésbiztonság, nagy olajtartalom, nagy 
olajtermés betegségekkel és kártevőkkel szembeni ellenállóság, jó állóképesség, magas alsó 
hüvelyszint, a levelek éréskori lehullajtása, pergésmentesség. 

Ökológiai igénye. Csak jó víz- és tápanyag gazdálkodású talajon, párás termőhelyen lehet 
sikeres termesztése. Legjobban a mélyrétegű vályog és lazább szerkezetű talajokat kedveli. 
Melegigényes növény, az éves effektív hő összeg igénye éréscsoportonként az alábbi, a korai 
érésű fajták hőigénye 20002400°C, a középérésűeké 23002700°C, a késői érésűeké 
27003200°C. A magtermés mennyiségére a legnagyobb mértékben a május-október havi 
csapadékösszeg hat. A fehérjetartalmát az éghajlati elemek közül a csapadék mennyisége 
csökkenti a legnagyobb mértékben, de az átlaghőmérséklet növekedése növeli azt. A 
legalkalmasabb területek nagyobbrészt a Dunántúlon, illetve a Duna-völgyében vannak. 
Öntözése arid klímánkon erősen ajánlott, az alföldön szinte kötelező. 

Előveteményei: Az USA-ban kukoricával váltva termesztik. A kalászosok jó előveteményei. 
Minden olyan elővetemény jó számára, mely után ősszel jó minőségű talaj előkészítést lehet 
végezni. A betegségeit terjesztő növényeket kerülni kell.  

Talajművelése. A mélyművelés kedvező számára, a mélyítő művelést is kedveli, ha az nem 
szántás. A tarlóhántás, tarlóápolás lezárásokkal jól megalapozzák az őszi alapművelést, a 
szántást vagy a lazítást, szükség esetén mindkettőt. Tavasszal simítózás és kombinátorozás jó 
magágyat eredményezhet. Fontos a felszín egyenletessége, a sima talajfelszín. 

Tápanyag-ellátása. 1 t magterméshez 62 kg/t nitrogént (N), 37 kg/t foszfort (P2O5) és 51 kg/t 
káliumot (K2O) igényel, de a trágya adagját mindig a talajvizsgálat eredményeire alapozva 
határozzuk meg. A foszfor és kálium szükségletet az alapműveléssel dolgozzuk a talajba.  

Vetése. Vetését április 15–30 között, 50 cm – es sortávolsággal, 3–5 cm mélyen, 550–650 ezer 
csíraszámmal kell végrehajtani. Ezermagtömege 120–200 g, vetőmagszükséglete 70–130 kg/
ha. 

Ápolása. Gyomszabályozása presowing, preemergens, posztemergens vegyszeres kezelésekkel, 
és sorközműveléssel végezhető, többnyire többféle módszer alkalmazásával. Betegségei közül 
jelentősek a mozaik vírus, a Pseudomonas és Xantomonas baktériumok és a peronoszpora, 
lisztharmat, rozsda, fusarium, diaporte, rhizoktónia gombák. Kártevői közül a csipkéző 
bogarak, barkók, levéltetvek, poloskák, atkák, bagolylepkék, a legfontosabbak.  

Betakarítása. Betakarítása előtt érésgyorsítása javasolható. Ez javítja az érés egyenletességét. 
Kombájnnal, 16-18 % -os szem nedvességtartalom mellett betakarítható, de szárítani 
szükséges, 9–11 % -os nedvességtartalomig. Ilyen állapotban tetszés szerint tárolható.  
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Felhasználása. A növényi olaj előállításához nálunk a leggyakrabban használt növények a 
repce, napraforgó és a szója. A szója olajában a linolsav (49 – 55 %) és az olajsav (22 – 31 %) a 
meghatározó.  A modern dízelmotorokat az átalakítás nélküli növényolaj használat tönkre teszi. 
A biodízel fogalmát már egyre inkább csak az észterezéssel átalakított termékre használják. Az 
olaj termelésre alkalmas növények olajából észterezéssel biodízel állítható elő. A biodízel 
előállításához elvben bármelyik növényi olaj alkalmas, a biodízel iparág leggyakoribb 
nyersanyagforrása Európában a repce és a napraforgó, az USA-ban a szója és a napraforgó. A 
legkedvezőbb tulajdonságú biodízel olajnövények közé tartozik a repce, a napraforgó és a 
szója.A szójaolajból származó biodízel minőségi előírásait az európai EN14214 szabvány 
határozza meg.  A végtermék a szója metil észter. A világ biodízel piaca elérte a 18-19 millió 
tonnát. Ebből a szója alapú biodízel a legjelentősebb mennyiség, 7 millió tonna, ami 36 – 37 % 
- ot jelent. Második a repce, 6,2 millió tonnával, 34 % részesedéssel. A szója 18 % -os 
olajtartalma és a hazai termésátlagok mellett 300 – 400 l/ha olaj hozam várható. A biodízel 
előállítás nettó költségeinek 94 % -a az alapanyag árából adódik. 

2.9. Rostkender (Cannabis sativa L.) 

Jelentősége. A kender őshazája Közép-Ázsia, innen terjedt el termesztése a történelem előtti 
időkben, kialakítva az alakköröket. A nemzeti fajtajegyzékben jelenleg 13 fajtát sorolnak föl, 
melyek közül 5 hibrid. A fajták/hibridek többsége 2000 után került elfogadásra, de megtaláljuk 
a nagy múltú Kompolti fajtát is az 50-es évek elejéről. A rostkendernek elfogadott fajták THC 
tartalma alacsony. A rostkender vetésterületét az utóbbi időben nulla ha-nak jegyzik, elsősorban 
vetőmag-termesztés folyik, export célra. 

Rendszertana és alaktana. A rostkender (Cannabis sativa L.) a kenderfélék családjába 
(Cannabinaceae) tartozó termesztett növényünk. A legtöbb forrás a faj alfajának tekinti az 
indiai- és a gyomkendert. A rostkender termesztése során alakkörök alakultak ki az egyes 
termőterületekhez alkalmazkodva: északi, középorosz, déli (mediterrán) és ázsiai. Hazánkban a 
déli alakkörnek van a legnagyobb jelentősége, fölváltva a régebben használt északit. A kender 
karógyökér rendszere közepesen mélyre hatol a talajba. Elfásodó lágy szára a legfontosabb 
morfológiai eleme, mint a termesztés célja. Ez jellemzően 200-300 cm magas, tág térállásban 
az 5 m magasságot is elérheti. Levele jellegzetes, ujjasan összetett, 7-11 levélkéből, de a 
növény fölső részén egyszerű leveleket találunk. Kétlaki növény, a hím egyedeken 10-30 000 
virág fejlődik bogernyős fürtben. Szélbeporzású növény. A nővirágok bogernyős füzérbe 
tömörülnek. A kender termése makkocska, jellegzetes márványozottságáról könnyen 
megismerhető. Ezermagtömege 17-25 g között változik, jellemzően 20 g. 

Ökológiai igényei. Melegkedvelő növény, így nálunk az ország déli részén találja kedvező 
környezetét. A fiatal növények kifejezetten fagyérzékenyek, és az alacsony hőmérséklet 
alacsony növénymagassághoz vezet. Az állomány korlátozott hosszanti növekedéssel reagál a 
csapadékhiányos időszakra is. Vízigényes növény, jó vízgazdálkodású talajon díszlik. 
A talajjal szemben igényes, kedveli a vastag termőrétegű csernozjom talajokat, ezeknél is 
fontos a jó tápanyag-ellátottság. Mivel tűri a monokultúrát, régen a települések határában, 
ahova könnyű volt istállótrágyát kijuttatni, a legjobb földeken tartották. 

Előveteményei. Noha a kendert régen monokultúrában termesztették, ma jellemzőbb a két 
kalászos közé történő vetése. 
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Talajművelés. A talaj-előkészítés fontos eleme az őszi mélyszántás. Ezt durván elmunkálva 
tavasszal van időnk magágyat készíteni. A jó minőségű, 10 cm mély magágy jelentősége az 
egyenletes kelés biztosítása miatt lényeges. 

Tápanyag-ellátása. A kender tápanyagigényes növény. Hagyományosan az istállótrágyázást 
megháláló kultúrák közt tartjuk számon. A fejlődése kezdetén nagyon intenzíven veszi föl a 
makrotápanyagokat, ezeknek a fejlődés első hónapjában fölvehető formában rendelkezésre kell 
állniuk. A tápanyagigényt a legtöbb esetben műtrágyákkal elégítjük ki, P- és K-trágyákat 
minden esetben az őszi alapműveléssel egybekötve, a nitrogén egy részét tavasszal, a 
magágynyitással kapcsolva. A túlzott nitrogén adag nagy mennyiséget, de rossz minőséget 
eredményez. A lehulló levelekkel a tápanyagok jelentős részét visszahagyja. 

Egy tonna kóróterméshez az alábbi mennyiségű tápanyagokat igényli: 
 nitrogén (N)  10 kg/t mész (CaO)  16 kg/t 
 foszfor (P2O5) 4 kg/t  magnézium (MgO) 6 kg/t 
 kálium (K2O) 20 kg/t 

Vetése. A kendert március végén, április elején vetjük, 3-4 cm mélyen, gabona sortávra. Fontos 
a sűrű és egyenletes állomány a jó rostminőség miatt, ritka állományban alacsonyabban 
elágazhat és nagy mennyiségű aljkender fejlődik. Vetéskori csíraszáma rövid tenyészidejű 
fajtáknál 300-350 db/m2, hosszabb tenyészidő esetén 200-250 db/m2. Vetőnormája 50-100 kg/
ha között alakul. 

Ápolása. A rostkender jó gyomelnyomó. Magnak termesztve a tágabb térállás miatt szükség 
lehet gyomkorlátozásra. Kártevői közül a kenderbolhát és a kendermolyt kell megemlíteni. 
Mindkettő monokultúrás termesztés esetén szaporodhat föl. A bolha ellen a gyors növekedésű 
fajtáknál nem szükséges védekezni, amúgy a vetőmag csávázása nyújthat segítséget. Moly 
ellen indokolt esetben állománykezelést kell végezni. A kender betegségei is monokultúra 
esetén jelentkeznek, így a védekezési módok közül a vetésváltás a legkézenfekvőbb, bár 
lehetőség van csávázásra és állománykezelésre is. Itt kell megemlíteni az egymenetes 
betakarításhoz kapcsolódó defoliálást is. Ilyen módon a kézimunka igény csökkenthető, de ez a 
beavatkozás csak légi úton megvalósítható a nagy növénymagasság miatt. 

Betakarítása. A kender betakarítás időzítése komoly kihívás. Technikai érettségben vágjuk, 
alacsony tarlót hagyva. Ez a hímvirágok 50%-os virágzásánál optimális. Ez általában július 
vége, augusztus eleje, tenyészidőtől függően. Két betakarítási módszer használatos. A 
kétmenetes megoldás esetében renden szárítják a növényeket, 20-25 cm átmérőjű kévékben, 
melyeket pár nap múlva 40-esével kúpokba raknak. Száradás során a kévéket kézi munkaerő 
használatával leveletlenítik. Ezután stabil bálázót használnak. Egymenetes aratógépet defoliálás 
után használhatunk, ez esetben csökkentve a kézimunka igényt. Eltérő méretű bálák 
készülhetnek, melyeket bontás után használnak föl. 

Felhasználása. A rostkender minősítésénél a rostok hosszának, tehát a növénymagasságnak, a 
rostok finomságának, tehát a szár átmérőjének, és az érettségi állapotnak, tehát a színnek van 
nagy jelentősége. Az első osztályú kender gyökérnyaktól az első elágazásig legalább 140 cm, a 
szár középátmérője legföljebb 10 mm. A 60 cm alatti szárhosszt tekintik aljkendernek. 
Amennyiben a kendert energetikai célra termesztik, a szár hosszának és finomságának nincs 
jelentősége, csak a megtermelt biomassza mennyiségének. Jó minőségű tüzelőanyag, az 
akácnál intenzívebben ég, és egységnyi területre vetítve nagyobb biomasszát produkál évente, 
mint egy tűzifa célú erdő. Feldolgozás során a kender rostjait áztatással választják szét. 
Melléktermékként keletkezik a pozdorja, ami igen értékes, fapótló anyagként használható, a 
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bútoripar számára jelentős alapanyag. A durvább rostú alapanyagokból kötél, a finomabból 
ponyvák, durva szövetek készülnek. Ma a hazánkban kizárólag vetőmag előállítási céllal (rost 
célú termesztés nincs) történik kendertermesztés. Ebben az esetben a két tonna körüli 
magtermésre ha-onként 8-12 t melléktermék (kóró) számítható. Ez rostipari célra nem 
használható, mert a nőkender rostjai a makkocskák érésének idejére túl gyengék lesznek, de 
energetikai hasznosításra kiválóan alkalmas. 
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3. ÉVELŐ ENERGIANÖVÉNYEK 
3.1. Lágyszárú energianövények 
A lágyszárú energianövényekre jellemző a nagy hajtásszám, kevésbé el fásodó szár és a 
viszonylag kis magasság. E növények rövid idő alatt nagy mennyiségű zöldtömeg előállítására 
képesek. A növények nagy előnye, hogy nem szükséges a termesztésükhöz speciális géppark, a 
mezőgazdaságban található alapvető gépekkel a vetéstől a betakarításig minden munkafolyamat 
elvégezhető. Hazai viszonyok között kifejezetten energiatermelés céljából termesztett lágyszárú 
energianövények a következők: 

3.1.1. Csicsóka (Helianthus tuberosus L.) 

Jelentősége. A csicsóka őshazája Észak-Amerika, annak is a mai Kanadához tartozó része. 
Amerika őslakossága évezredek óta fogyasztja. Amerika felfedezése után előbb Európában, 
majd az egész világon termesztésbe vonták. Hazánkban az 1600-as évek közepe óta termesztik. 
Lippay János (1664): ,,Posoni kert” című művében ,,földi alma” elnevezéssel már tett róla 
említést. A XIX. század elején már az egész országban ismert és kedvelt növény. Számos 
táplálkozás-élettani értéke ellenére elsősorban takarmánynövényként termesztették. Különösen 
a sertéstartók körében volt népszerű, mert a ,,csicsókásban” tartott anyakocák nagy 
alomszámukkal és kiváló malacnevelő képességükkel tűntek ki. A hazánkban eltöltött 350 év 
alatt sem vált a csicsóka igazi szántóföldi növénnyé és legnagyobb termőterülete is legfeljebb 
csak néhány ezer hektár volt. Ennek számos oka közül talán a legfontosabb az, hogy a 
hasznosítási célnak megfelelő termesztéstechnológiája még nem alakult ki. Különleges faji 
adottságai és energiacélú biomassza termesztési potenciáljának ismeretében várható, hogy 
termesztési volumene a közeljövőben jelentősen megnő. Termőterületének közel háromnegyede 
Európában van. A világ legnagyobb csicsókatermelő országa Olaszország, ahol termőterülete 
nagyobb, mint a többi európai országban együttesen. Európán kívül legnagyobb termőterülete 
Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában van. Őshazájában és az Észak-Amerikai földrészen 
termőterülete néhány ezer hektárra korlátozódik. A csicsóka hasznosítási lehetőségei közül 
legfontosabb a gumójának ipari feldolgozása élelmiszer, takarmány és energianyerés céljára. A 
csicsóka termesztése azokon a gyenge termékenységű laza homoktalajokon perspektivikus, 
ahol a hagyományos homoki kultúrák (burgonya, napraforgó, dohány, rozs stb.) termesztése 
már nem jövedelmező. A termésadatok alapján gumó szárazanyagtermése 4 és 17 t/ha között 
változik, míg a földfeletti részek elérhetik a 30 t/ha szárazanyagtermést is. 

Rendszertana és alaktana. A csicsóka a kétszikűek osztályába a fészkesek családjába, a 
napraforgófélék nemzetségébe tartozó hexaploid faj, mely származását tekintve természetes 
allopoliploidnak tekinthető. Gyökérzete erőteljes, mélyreható. A sztóló- és gumóképződés a 
vegetatív szaporítást követő harmadik hónap után indul és a fagyok beálltáig tart. A sztólók 
hossza, a gumók alakja, színe és száma fajtától és termőhelytől függően igen nagy 
változatosságot mutat. Szára egyenes, hengeres dudvás szár, mely többnyire elágazik. Színe 
zöld, esetleg antociános. Szármagassága elérheti a 4-5 métert is. Levélzete a főhajtásokon és a 
nóduszokból induló mellékhajtásokon képződik. A szár és a levél enyhén sávozott. A fiatal zöld 
növényi részek értékes takarmánynak tekinthetők, mert nagy mennyiségű, jó minőségű fehérjét 
tartalmaz. Virágzata fészkes sátorvirágzat, melyben meddő nyelves virágok és himnős csöves 
virágok vannak. A fajták többsége nem hoz kaszattermést, egyes fajták még a virágzásig sem 
jutnak el. A csicsóka formagazdagsága rendkívül nagy. A gumók mérete, alakja, színe igen 
nagy változatosságot mutat. Ugyanez mondható el a föld feletti részekről is. A rövid 
tenyészidejű generatív típusú fajták biomassza hozama jelentősen elmarad a magas szárú késői 
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fajtáktól. A fajtaválasztást alapvetően meghatározza a termőhely és a hasznosítási cél. A hazai 
tájfajták mellett Tápiószelén nemesített fajták állnak a termelők rendelkezésére. 

Ökológiai igényei. Hazánk ökológiai adottságai a csicsóka legtöbb fajtája számára megfelelő. 
A talajban áttelelő gumója hótakaró nélkül is elviseli a -20-25 oC-os fagyokat. A késő tavaszi 
fagyok sem jelentenek komoly károkat, mert a növény újra sarjad és jelentős terméscsökkenés 
nem következik be. Valamennyi csicsóka fajtára jellemző, hogy szárazságtűrése kiváló, jóllehet 
a tartós aszály jelentősen csökkenti a szár- és gumóhozamot. A csicsóka fényigényes növény. 
Árnyékban jelentősen csökken a gumó és szártermés. A csicsóka bármely hazai talajtípuson 
megterem, de nagy termést a jó vízgazdálkodású és tápanyagban gazdag homokos 
vályogtalajokon, a humuszos homoktalajokon és a barna erdőtalajokon adja. Nem javasolható a 
termesztése nagy sótartalmú szikes talajokon, erősen kötött, lassan felmelegedő hideg 
talajokon. A talaj kémhatásával szemben majdnem közömbös, de a legnagyobb terméseket 
mészben gazdag, enyhén lúgos talajokon adja. Gyenge, deflációnak kitett homoktalajokon is 
kielégítő termést ad. 

Előveteményei. A csicsóka termesztése extenzív körülmények között vetésváltás nélkül, 
intenzív körülmények között vetésváltással történik. Előbbi esetben évelő kultúrának 
tekinthető, mely a talajban maradó gumókról újra sarjad. Ez a termesztési mód alkalmas 
azoknak a gyenge termékenységű homoktalajoknak a hasznosítására, melyeket defláció 
fenyeget és hagyományos szántóföldi művelése nem jövedelmező. Energetikai célú 
csicsókatermesztés a jövőben az ilyen földeken várható. Az intenzív vetésváltásban termesztett 
csicsóka nem igényes az előveteményre. Az utána következő növénynél azonban nehézségeket 
okoz a kultúrgyomként megjelenő hajtásainak visszaszorítása. 

Talajművelése. A csicsóka mélyen művelt, laza talajt igényel, ezért tavaszi telepítés előtt őszi 
mélyszántást kell végezni. Az ültetőágyat 12-15 cm mélységben kombinátorral célszerű 
elkészíteni. Őszi ültetés esetén, nyár végén középmély lazítást végzünk, ha a talaj nagyon 
kiszáradt. Ezt követően szükség lehet még szántásra, de kedvező talajállapot esetén 
kombinátorral vagy ásóboronával is jó ültetőágy készíthető. 

Tápanyag-ellátása. A csicsóka növénytáplálás szempontjából igénytelen kultúrnövényként van 
jelen a szakmai köztudatban, pedig tápanyagreakciója a legtöbb talajtípuson kifejezetten jó. 
Egy tonna gumóterméshez a hozzá tartozó szár és levélrészekkel együtt 4-5 kg N-t, 1,3-1,5 kg 
P2O5-t és 8,0-9,0 kg K2O-t igényel. A fajlagos tápanyagigény, a tervezett terméshozam és a 
termőhely talajának ismeretében a termesztés módjától függően eltérő módon szükséges 
elvégezni a tápanyagok kijuttatását. Amennyiben lehetőség van istállótrágya használatára, úgy 
30-60 t/ha kijuttatása ültetés előtt több évre biztosítja a csicsóka tápanyagigényét. A magasabb 
dózis gyenge termékenységű homoktalajokra, az alacsonyabb pedig jobb táperőben lévő 
talajokra ajánlható. Az egyéb szervestrágyák használata is kedvező hatású, mert biztosítja a 
megfelelő mikroelem ellátást. Évelő termesztés esetén a talajelőkészítés során 150-200 kg 
foszfor és közel ugyanennyi kálium hatóanyagú műtrágyát talajba dolgozunk és ültetés előtt 
50-80 kg nitrogént juttatunk a talajba. Az ültetvény hasznosítása során a terméshozam 
függvényében nitrogén pótlást végzünk. Óvakodni kell viszont a túlzott nitrogén használatától, 
mert az a földfeletti részek tömegét növeli, de a gumótermést és a gumók inulin tartalmát 
csökkenti. 

Vetése. A csicsóka október elejétől április végéig bármikor ültethető, amikor az időjárás és a 
talajállapot lehetővé teszi. Az őszi ültetés azonban inkább csak homoktalajokon javasolható, 
ahol nem várható vadkár. Ajánlott növényszám 30-50 ezer tő/ha fajtától és termőhelytől 
függően. Egyes fajtáknál a tőszám 20.000 alá csökkenthető. Az ültetési mélység ne haladja meg 
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a 10 cm-t. Célszerű a frissen kiszedett gumókat elültetni. A fonnyadt, régóta tárolt gumókat 
ültetés előtt ajánlatos 1-2 órára állott vízbe beáztatni. 

Ápolása. A csicsóka gyors kezdeti fejlődéséhez a talajt lazán és gyommentesen kell tartani. 
Ennek érdekében lombzáródásig két-három alkalommal mechanikai sorközművelést szükséges 
végezni úgy, hogy bakhátat alakítsunk ki a sorokon. Ez elfedi a gyomokat és kedvező 
feltételeket biztosít a gumók növekedéséhez. A több éves állományokban célszerű évente 
beállítani a sor- és tőtávolságot. Ezt a műveletet azután kell végezni, amikor a hajtásnövekedés 
megindul. 

Betakarítása és tárolása. A csicsóka gumóinak betakarítása előtt a szárat el kell távolítani. 
Erre általában az őszi fagyok beálltával kerül sor. Az eltávolított szár alkalmas energetikai célú 
felhasználásra. A gumók betakarítására a burgonya betakarításának gépei alkalmasak. Jó 
munkát csak laza szerkezetű talajon végezhetünk akkor, amikor a gumók már könnyen leválnak 
a sztólókról. Ez indokolja egyes fajtáknál a tavaszi betakarítást. A csicsóka gumója legjobban a 
talajban tárolható. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor szabályozott légterű tároló 
létesítményekben oldható meg a biztonságos tárolás. 

Felhasználása. A csicsókával előállítható biomassza felhasználása történhet direkt égetéssel, 
biogáz-előállítással bioetanol-gyártással. A föld feletti szárrészek hasznosítása mindhárom 
eljárással történhet, a föld alatti gumóból elsősorban bioetanolt gyártanak, de biogáz előállításra 
is alkalmas. A csicsóka, mint alkohol alapanyag már az 1800-s években előtérbe került 
Franciaországban ahol élesztőgombákkal történő erjesztés után csicsóka sört készítettek, amit 
bepárolva etanolt állítottak elő. Különböző fajták és kinyerési technológiákat összehasonlítva 
megállapítható, hogy a frissen betakarított csicsókagumóból 77-100 liter bioetanol nyerhető ki. 
Az 1 hektár gumóterméséből előállított bioetanol mennyisége 2000 és 7000 liter közt alakul. 
Fajták közti eltérés jelentős lehet. Speciális eljárással a nedves szárból tonnánként hasonló 
mennyiség állítható elő. Irodalmi adatok alapján 78-83 liter/tonna a kinyerhető bioetanol 
mennyisége, ami elméletileg elérheti a 11230 litert hektáronként. A 2 lépcsős fermentációval 
előállított bioetanol esetén az kinyerhető etanol mennyisége 90 % körüli az elméleti 
maximumnak. 

3.1.2. Kínai nád (Miscanthus sinensis) 

Jelentősége. Az energetikai célból termesztett kínai nád rendkívül nagy hektáronkénti 
terméssel, hosszú életidejével, a környezetei feltételekkel szemben támasztott mérsékelt 
igényeivel, valamint a betakarított termés sokrétű felhasználhatóságával a lágy szárú 
energianövény-termesztés egyik legfontosabb növényfaja. Mint a neve is mutatja, hazája 
Délkelet-Ázsia, Kína, Japán és Polinézia, de már széles körben elterjedt.  

Rendszertana és alaktana. A pázsitfűfélék családjába tartozik, csakúgy, mint a kukorica és a 
silócirok. Erőteljes növekedésű évelő, rizómás növény, a fényt és a tápanyagokat kiválóan 
hasznosítja. A növény magassága elérheti a 3-3,5-4 métert is, évelő növény, hosszú időn 
keresztül (3.1. – 3.2. ábra), legalább 15 éven át (az állomány élettartama ideális esetben a 20 
évet is meghaladhatja) ültetvényként ugyanazon a területen termeszthető. 

Ökológiai igénye. A környezeti elemek közül a kínai nád a csapadékra és a hőmérsékletre a 
legérzékenyebb. A 600 mm csapadék feletti és a melegebb (8 °C feletti átlaghőmérsékletű) 
területek a kedvezőek számára. A kínai nád nem igényes a termőterületre, szinte minden talajon 
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sikeresen termeszthető. A csapadékigénye a kukoricához hasonló, ezért a termesztési terület 
megválasztásakor csapadékosabb termőhelyet válasszunk ki. Ugyanakkor a hosszabb ideig 
tartó vízborítást nem kedveli, de a talaj nagy nedvességtartalmát és az időszakos vízben állást 
eltűri. A vizesebb, agyagosabb, ártéri és réti területeken is termeszthető, ahol más szántóföldi 
növények termesztése nem gazdaságos. Fontos kiemelni, hogy télen sem fagy ki, de a 
fagyzugos területeken történő termesztését érdemes elkerülni. A késő tavaszi fagyok a 
hajtásokat pusztíthatják el, de a fagyok elmúltával a növény az alvó rügyekről újra hajt. 

Elővetemény. Jó előveteményei a korán lekerülő kalászosok és hüvelyesek.  

Talajművelése. A kiválasztott termőhelyen jó minőségű kellően laza szerkezetű talajállapot 
elérése a cél. A laza szerkezetű talajban a rizómák és a gyökerek is megfelelőn fejlődhetnek. A 
rizómák a talaj felső 25 cm-es rétegében helyezkednek el, ezért 25-35 cm mélységű 
talajművelésre van szükség. Kis területen történő telepítés esetén kézi erővel (ásással) is 
történhet a talaj előkészítése, de a kellő mélység elérése érdekében indokolt az ekével történő 
szántás. Az őszi szántást még a fagyok beállta előtt végezzük el. A talaj-előkészítés során a 
legfontosabb, hogy a talajban található nedvességet őrizzük meg. Az ősszel elvégzett szántást el 
kell munkálni. A szántás vagy az ásás elmunkálása történhet ősszel vagy tavasszal egyaránt a 
magágy előkészítése előtt. A jó magágykészítés, vagyis az ültetési mélységben (10-15 cm) 
porhanyós talaj szintén fontos feltétele a sikeres termesztésünknek. 

Telepítése. A rizóma (3.3. – 3.4. ábra) ültetése március végétől május közepéig történhet. A 
talaj 8 °C-os hőmérsékleténél és kellő nedvességtartalmánál javasolt. A nagyobb 
nedvességtartalom ugyanis elősegíti a rügyek gyorsabb és egyöntetűbb kihajtását. A javasolt 
tőszám 10.000 db/ha 1 m-es sortávolsággal, és 1 m-es tőtávolsággal. Az ültetési mélység 10-15 
cm között legyen. A telepítés történhet kézi úton és gépi úton is. Kézi ültetésnél az első feladat, 
hogy kimérjük a megfelelő tő és sortávolságokat. A kijelölt pontoknál ültetőgödröket ássunk, 
amelyekbe beletesszük a rizómákat. Az ültetés után takarjuk be a rizómákat, és enyhén 

$  
3.1. ábra. Miscanthus állomány I. 

(Fotó: Percze Attila)

$  
3.2. ábra. Miscanthus állomány II. 

(Fotó: Percze Attila)

$  
3.3. ábra. Rizóma 
(Fotó: Percze Attila)

$  
3.4. ábra. Kiásott rizóma tő 

(Fotó: Percze Attila)
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tömörítsük a talajt. Gépi ültetés során a talajt két csúszó fémlemez (csoroszlya) megnyitja, 
amely után egy ültető barázda keletkezik (3.5. – 3.6. ábra). Ebbe a barázdába lehet beletenni a 
rizómákat, amelyek körül a talajt egy forgó fémkerék összezárja és tömöríti. A rizómák ültetési 
időpontjának megválasztása igen fontos, mert a gyökér nélküli szaporítóanyagnak a talajban 
magasabb nedvességtartalomra van szüksége a kihajtáshoz. Száraz tavaszokon vagy késői 
telepítések során számolnunk kell az elhúzódó keléssel. 

Ápolása. A tág térállás miatt a gyomok gyorsan felszaporodhatnak. Ezért már a magágy 
talajának is gyommentesnek kell lenni. Az ültetés után megjelent gyomokat kézi kapálással is 
lehet gyéríteni. A kapálás során oda kell figyelni, hogy a friss hajtásokat ne sértsük meg. 
Amikor már a kínai nád megerősödik, és a növényzet összezár, már nem szükséges a gyomok 
elleni védekezés. A sűrű nád elnyomja a gyomnövényeket, amelyek nem jutnak elegendő 
napfényhez, vízhez és tápanyaghoz. A gyomos terület negatív hatással van a későbbi évek 
termésére. 

Betakarítása. Járvaszecskázó géppel egy menetben minden átalakítás nélkül betakarítható az 
energianád. Soros silókukorica adapterrel is be lehet takarítani, de célszerű sorfüggetlen 
vágóasztalt használni. A szecskázott nádapríték lakossági, kisüzemi kazánokban azonnal 
felhasználható, vagy további előkészítés után pelletálható, brikettálható. A kínai nád 
betakarítása elvégezhető a szénakészítés gépsorával is. A tárolás ekkor bálázott formában 
történik, amely az anyagmozgatás szempontjából kedvező és könnyebben is tárolható. A bálák 
nagy tűzterű vagy mozgó rostélyos kazánban közvetlenül is eltüzelhetők. A pellet készítésekor 
bálabontó-daráló géppel lehet előkészíteni az alapanyagot (3.7. - 3.8. ábra).  

3.1.3. Olasz nád - (Arundo donax L.) 

$  
3.5. ábra. Kínai nád telepítése 

(Fotó: Kovács Gergő)

$  
3.6. ábra. Kínai nád telepítése 

(Fotó: Kovács Gergő)

$  
3.7. ábra. Kínai nád betakarítása 

(Fotó: Percze Attila)

$  
3.8. ábra. Kínai nád bálázása 

(Fotó: Percze Attila)
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Jelentősége. Az olasz nád egy kelet Ázsiából származó évelő fűféle, mely széles körben 
elterjedt Európa mediterrán vidékein, és az Egyesült Államokban is elsősorban vízpartok 
közelében. Az olasz nád C3-as növény, amely nagyfokú ökológiai alkalmazkodóképességgel 
rendelkezik (pl. szárazság és sótűrőképesség) ezért nagy potenciállal rendelkező biomassza 
növényként és kiváló minőségű cellulóznövényként tartjuk számon, de Ausztráliában 
takarmánynövényként és szélfogóként is alkalmazzák. Magyarországon, a Nyíregyházi 
Főiskolán Simon László vezetésével végezetek termesztéstechnológia fejlesztési kísérleteket.  

Rendszertana és alaktana. Az őshazáján kívüli területeken, így Európában is a növény 
szemtermése steril, ezért generatív úton nem szaporodik.  Szaporításához elsősorban rizóma 
szegmenseket és mikroszaporítással előállítható palánták használhatók, de úgy mint az 
energianád, vízszintesre fektetett szárnódusz dugványokról is szaporítható. Az Arundo 
általában 4-5 m magasra nő, de kedvező termőhelyen akár a 8-9 m –t is elérheti. Gyökérzete 
sűrűn akár 2 méter mélységig is pókhálószerűen beszövi a talajt. A növény ezen tulajdonsága 
alkalmassá teszi homokterületeken való termesztését is.  

Ökológiai igénye. A kínai nádhoz hasonlóan a csapadékosabb területeket kedveli. Általában 
folyó- és patak partok mentén található meg, de a sikeresen termeszthető szárazabb, gyenge 
talajadottságokkal rendelkező termőhelyeken is. Gazdaságosan termeszthető ezenkívül 
homoktalajokon és nagy agyagtartalommal rendelkező talajokon is. A terület kiválasztásnál 
ügyelnünk kell arra, hogy a talajvíz 2-3 méteres mélységben megtalálható legyen. A környezeti 
elemek közül a csapadék mennyiségére és eloszlására igényesebb, mint a talaj fizikai, kémiai és 
biológiai adottságaira.  

Elővetemény igénye. Az előveteményre nem igényes. Jó előveteményei a nyár közepéig 
lekerülő kalászosok. Rossz előveteményei az ősszel betakarításra kerülő nagy szártömeget 
hátrahagyó kapás növényeink.  

Talajművelése. Szakirodalmi adatok alapján az olasz nád ültetvények akár 40 évig is megőrzik 
termőképességűket. A talajművelést viszont csak a telepítés évében tudjuk elvégezni, ezért 
fokozottan ügyelnünk kell annak szakszerű elvégzésére. Károsan tömör talajállapot (eketalp 
vagy tárcsatalp) esetén ne ültessük el a rizómákat. A szélsőséges vízgazdálkodású nagy agyag-
tartalommal rendelkező talajainkon végezzünk nyáron az elővetemény lekerülése után 
talajlazítást (augusztus első fele). A kellően átlazult talaj víz-, hő- és levegő-háztartása már 
megfelelő feltételek teremt a tavasszal telepített növények fejlődése számára. Tavasszal a 
telepítési területünkön a cél a jó kultúrállapotú és a kellően laza talaj elérése a telepítési 
mélységben.  

Tápanyag-ellátása. Termesztése jelentős műtrágyabevitelt igényel (80 kg N, 100 kg P2O5/ha/
év) és 650-800 mm éves csapadék mellett az első évben 10,6 atrotonna/ha (szárazanyag t), a 
második évtől 22 atrotonna/ha hozamot is eredményezhet. Tápanyagszegény talajoknál foszfor, 
nitrogén és kálium műtrágyázás mindenképp szükséges telepítés előtt. 

Telepítése. Négyzetméterenként egy palánta kiültetése elegendő, hiszen több mint ötven hajtást 
hoz a növény, amelyet a második év után érdemes először learatni. A javasolt tőszám az olasz 
nádéval megegyezően 10000 db/ha. Abban az esetben ha rizómával ültetjük ki, akkor a javasolt 
sortávolság 70 cm, a tőtávolság pedig 50 cm. A kínai nádhoz hasonlóan telepíthetjük még 1m x 
1m-es kvadrátban is. Az ültetés mélység 10-15 cm. A rizómák ültetése március végétől május 
elejéig történhet. A talaj 10 °C-os hőmérsékleténél és kellő nedvességtartalmánál javasolt. 
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Ápolása. Gyors növekedése és nagy levéltömege miatt kémia gyomirtás csak a telepítés évében 
szükséges. A második évtől teljes mértékben elnyomja a konkurens gyomokat. Az olasz nád a 
kártevőkkel szemben rendkívül ellenálló. A betegségekkel szemben is nagyfokú rezisztenciát 
mutat.  

Betakarítása. Az olasz nád betakarítási munkálatai megegyeznek a kínai nádéval. A 
felhasználásától függően egy vagy kétéves vágásfordulóval takaríthatjuk be. A cellulóz és 
energetikai ipar számára az egyéves vágásforduló javasolt. Mérsékelt éghajlatú területeken a 
termőre fordulást követően (harmadik, negyedik év) 10-35t/ha termésátlagra is képes, de az 
USA-ban és Olaszországban ennél nagyobb termést is mértek. A növény betakarítása késő 
ősszel vagy télen történhet. Őszi betakarítás esetén számolnunk kell a szár magas (36%-49%) 
nedvesség-tartalmával.  

Felhasználása. Több ezer éve termesztik, hajtásait kosár, szőnyegfonás, hangszerkészítés, stb., 
céljaira használják, illetve cellulóz alapanyag a papír és viszkóz előállításban. 

3.1.4. Amerikai selyemmályva (Sida hermaphrodita L.) 

Jelentősége. Az amerikai selyemmályva vagy más néven ,,sida” az Amerikai Egyesült 
Államokban őshonos. A sida jól tolerálja a gyenge termőképességű talajokat és a szárazságot is. 
Európába az 1930-as években került be rostipari potenciálja miatt. Jelenleg is több Európai 
országban folytatnak kísérleteket, mint potenciális biomassza növénnyel. Hazánkban az 1970-
es években Kovács Zoltán tanulmányozta díszkertészeti szempontból. Terméshozama a 
termőhelytől függően 10-30 t/ha között változhat Európa mérsékelt éghajlatú területein 

Rendszertana és alaktana. A sida (Sida hermaphrodita L. Rusby) a mályvafélék családjába 
(Malvaceae) tartozó évelő növény. amely. A növény bokros jellegű három, de akár négy méter 
magasra is képes megnőni, levelei hosszúkás lefutásúak, kb. 10-20 cm-ek, a levélnyél jól 
látható, virágai fehér színűek és 5 sziromlevélből állnak. Virágzatát tekintve két elkülönülő 
megjelenési formája terjedt el világszerte. Az egyik típusnak a szárszíne világossárgás, a 
portokok színe is sárga. A másik típusnak a szárszíne lila, antociános, a portokok szintén 
lilásak. Télen az amerikai selyemmályva szárának színe fokozatosan világosodik.  

Ökológiai igénye. A sida a fagyoknak és a szárazságnak is ellenálló növény. Művelhető kötött 
és homokos talajokon egyaránt. Szikes és sekély erodált talajú területeken kerüljük 
termesztését. A gyengén savas és semleges kémhatású terülteken ad kielégítő termést. Az 
amerikai selyemmályva kedveli azokat a területeket, ahol a talajvíz szintje 2-3 méter 
mélységben megtalálható. 

Elővetemény igénye. A többi lágyszárú évelő növényhez hasonlóan az előveteményre nem 
igényes. Jó előveteményei a nyár közepéig lekerülő kalászosok és hüvelyesek. Közepes 
előveteményei lehetnek az ősszel betakarításra kerülő nagy szártömeget hátrahagyó kapás 
növényeink. 

Talajművelése. A telepítés előtti munkák közé tartozik a talajművelés, amely biztosítja a 
telepítéshez szükséges megfelelő talaj állapotot. Ősszel 20-25 cm mélyen végzett szántással és 
lezárással érhetjük el kívánt magágyat. A szántást ajánlatos az őszi időszakra tervezni. Erősen 
tömörödött talaj állapot esetén végezzünk talajlazítást az őszi mély szántás megkezdése előtt. A 
jól elvégzett talaj-előkészítés pozitív az ültetvényünk hozamára. 
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Tápanyag-ellátása. Az amerikai selyemmályva nem tartozik a nitrogén igényes növények 
közé. Telepítés előtt 150 kg/ha komplex műtrágya kijuttatása pozitívan hat a sida kezdeti 
fejlődésére. Műtrágyázásra a betakarítás utáni időszakban van lehetőség (március-április).  

Vetése. Az amerikai selyemmályva ajánlott tőszáma 80-120 ezer tő/ha között változik. A 
telepítés évében a növény lassan fejlődik, de ha megerősödik az állomány elérheti a 3-4 m-es 
magasságot.. Az ültetvény várható élettartama irodalmi adatok szerint 20-25 év. Fontos 
megjegyezni, hogy a magoknak a csírázási százaléka meglehetősen alacsony (30-60%), ezért 
többszörös mag mennyiség elvetése szükséges. A megfelelő tőtávolság vetéskor 10-15 cm. A 
sortávolság szakirodalmi adatok alapján igen változatos 35-75 cm. 

Ápolása. Ősszel minden évelő és egyéves gyomnövénytől alaposan megtisztítani, mivel azok 
az első évben igen nagy kárt képesek okozni. Mechanikai gyomszabályozásra (sorközművelő 
kultivátor) akkor van szükség, ha erősen felgyomosodik az állomány. Az állományban történő 
kémiai gyomszabályozásról kevés tapasztalattal rendelkezünk, ezért körültekintően kell eljárni 
az eltérő hatásmechanizmussal rendelkező készítmények használatával. Kórokozója és 
kártevője nem ismert az amerikai selyemmályvának.  

Betakarítása. A betakarított növényi biomassza közel 9-25 tonna száraz tömeg/ha/év. A szár 
betakarításkori nedvességtartalma 15-20 %, amely jelentősen alacsonyabb, mint a fás szárú 
energianövények nedvességtartalma. A betakarításra a tél végi és kora tavaszi időszakban 
kerülhet sor. Az amerikai selyemmályva fűtőértéke 18-19 MJ/kg. Nagyüzemi betakarítása 
történhet egy menetben járvaszecskázóval, ebben az esetben aprítékot állítunk elő. A 
gazdaságokban található szénakészítés gépsorai is alkalmasak a betakarítására.  

Felhasználása. Európában jelenleg a növény magas rost-tartalma miatt termesztik. Ezenkívül 
jelentős biomassza potenciálja miatt a kistérségi fűtőművekben is felhasználható energia-
előállítás céljából. Az állattenyésztésben alomanyagként is hasznosítható. Ezenkívül érdemes 
megemlíteni, hogy jó mézelő növény. 

3.1.5. Energiafű (Agropyron sp.) 

Jelentősége. Az energiafű a magas tarackbúza (Agropiron elongatum) faj alföldi szikes 
talajokról és közép-ázsiai száraz területekről gyűjtött növények keresztezéséből jött létre. 
Jelenleg egyetlen fajta szerepel a Nemzeti Fajtajegyzékben, a Szarvasi 1, melyet a szarvasi 
Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő Kht. jegyez. Az energiafű vetőmagtermesztését is ők 
koordinálják. 

Rendszertana és alaktana. A pázsitfűfélék (Gramineae) családjába tartozó termesztett 
növényünk. Évelő növény, 10-15 évig is egyhelyben maradhat. Gyökérzete ezalatt sűrűn és 
mélyen behálózza a talajt, több méterre is lehatolva. Szára szürkészöld, magasan felálló, 
180-220 cm magas. A kevés (2-4) nódusznak köszönhetően csak gyéren leveles. A levelek 
felülete kissé érdes. Virágzata 20-30 cm hosszú kalászképű buga. Június-július fordulóján 
virágzik. Augusztus elejére érettek 0,8-1,2 cm méretű, 6-6,5 g ezerszemtömegű termései. 

Ökológiai igénye. A talajjal szemben rendkívül tágtűrésű, a fizikai féleséget és a pH-t tekintve 
is, alkalmazkodik a szélsőségekhez. Így edafikus szempontból az ország egész területe 
alkalmas termesztésére, sőt, a kedvezőtlen adottságú területek hasznosítására is lehetőséget 
nyújt, illetve rekultivációra. Így hasznosíthatóak vele szikes területek is. Az éghajlati 
tényezőkkel szembeni toleranciája hasonlóan széles, az egész világon termeszthető, ahol az 
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éves átlaghőmérséklet 5-19 oC közé esik, és 250-2000 mm csapadék hull. Tehát hazánk 
kontinentálisba hajló klímája tökéletesen megfelel termesztéséhez, a legszárazabb részeken is. 

Előveteménye. Mivel 10-15 évig egyhelyben marad, vetésforgón kívüli szakaszon termesztjük. 
Viszont ez nem jár művelési ág váltással, így bármikor feltörhetjük. Előveteményre nem 
érzékeny, csak a nagy mennyiségű szármaradvány okozhat gondot, főleg nyár végi telepítés 
esetén. A talajt nagyon jó állapotban hagyja vissza, így utána tulajdonképpen bármilyen kultúra 
következhet. 

Talajművelése. Termesztése során viszont nagy figyelmet kell fordítani a talaj kultúrállapotára. 
Ilyen körülmények között az országban bárhol eredményesen termeszthető. Légszáraz 
átlagtermése 20 t/ha/év, de első növedékéből csak 14 t/ha-ra számíthatunk. Főleg a nyár végi 
telepítésnél kell ügyelni a gyommentes magágyra. Mivel ekkor általában kalászos 
előveteménye van, az árvakelés kezelését a tarlón meg kell oldani. A forgatásos művelést nem 
igényli, mivel sok esetben aszályra hajlamos területen használjuk. Tavaszi telepítés esetén 
ajánlott az őszi szántás, így a növénymaradványok a vetés idejére elkorhadnak. A durva őszi 
elmunkálás a talaj vízforgalma miatt kedvező. Jó minőségű magágy szükséges a sekély vetés 
egyenletes keléséhez. 

Tápanyag-ellátása. A növényállomány egy rövid tavaszi időszak során intenzíven veszi fel a 
tápanyagokat. A telepítéskor 50-70 kg/ha N-t, 70 kg/ha P-t és 100-150 kg/ha K-t igényel, 
melyet műtrágyaként juttatunk ki. Termő években (15-25 t/ha terméssel számolva) 120-170 kg/
ha/év N, 70-90 kg/ha/3 év P és 100-200 kg/ha/3 év K műtrágya kijuttatása szükséges. A P- és 
K-trágyák kiszórása ősszel, a N trágyázás megosztva indokolt, főleg laza talajok esetében. 
Mikroelem igényét jellemzően ki tudja elégíteni a talajok többségéből. 

Telepítése. Nyár végi telepítés (szeptember első fele) esetén az első évben 30-50%-os terméssel 
számolhatunk. Kora tavaszi (március vége – április eleje) telepítéskor csak a második évben 
kapunk hasznosítható termést. Vetése gabona sortávra történik, 1,5-2 cm mélységre. 5-6 millió 
csíra/ha vetését körülbelül 40 kg/ha-os vetőnormával érhetjük el. A vetéstől számított 10-14 
napon belül kel ki. Nagyon száraz területen 20-30 mm kelesztő öntözésre lehet szükség. Nyár 
végi telepítése kockázatosabb, amit az első évi résztermés mennyiség kompenzál. 

Ápolása. Mivel az energiafüvet sok esetben szélsőséges termőhelyi viszonyok között 
termesztik, számítanunk kell ápolási munkákra. Tél végén a felfagyás hengerezésére lehet 
szükség. A pangó vizek és belvizek minél előbbi levezetése nagyon fontos. Levegőtlen 
talajokon 3-4 évente késes hengerrel a talajt szellőztetni érdemes. Gyomnövények közül 
elsősorban a kétszikűekre kell koncentrálni. Ezek vegyszeres úton is szabályozhatóak, de a jól 
időzített kaszálások alapvető fontosságúak. Jól beállt állomány jó gyomelnyomó, idővel a talaj 
gyommagkészlete kiürül. Speciális kérdést vetnek fel az esetlegesen megjelenő évelő 
gyomnövények. Az egyszikű gyomok vegyszeres irtása még nem megoldott, ezek ellen 
telepítés előtt kell védekezni, illetve a kaszálások időzítésével. Betegségek közül, a család többi 
tagjához hasonlóan, a levélbetegségek okozhatnak problémát, főleg nedves, párás környezet 
esetén, illetve túlzott N trágyázáskor. Ezek ellen kémiai beavatkozásra is szükség lehet. 
Kártevőkkel egyelőre nem kell számolnunk, főleg kabócák, drótférgek és polifág kártevők 
jelenhetnek meg. 
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Betakarítása. A betakarítás időpontja alapvetően befolyásolja a termés mennyiségét és 
minőségét. Legnagyobb szárazanyag-termést virágzáskor kapunk. Ez jellemzően július 
közepén várható. A hagyományos szálastakarmány betakarító géppel rendre vágott energiafű 5, 
maximum 7 nap alatt ilyenkor légszáraz (12-15% nedvesség) állapotba jut. A megszáradt 
termést bálázzák, és a rendeltetési helyre szállítják. Ipari felhasználás esetén a nagyméretű 
hasáb bálák (nagykocka) jellemzőek. A renden túl sokáig szárítani nem szabad, mert alatta 
kiritkul az állomány. Később a sarjú kaszálása takarmányként hasznosítható, szükség lehet erre 
azért is, hogy ne túl buja állomány menjen a télbe, mert az kipállhat. 
Az energiafű nem igényel célgépeket, egy átlagos gazdaság géprendszerével kezelhető, így 
színesítve a kultúrákat. 

Felhasználása. Az energiafüvet elsősorban energetikai célra hasznosítják. Fűtőértéke 
megközelíti a hazai barnakőszenek hasonló értékeit, és meghaladja a többi biomassza termékét. 
A hagyományos fajok használatánál az egységnyi energiára jutó költségei alacsonyabbak. A 
kőszénnel szemben még alacsonyabb kéntartalma is megemlíthető, illetve a biomassza 
termelésnél a rövid vágásforduló miatti kiegyenlített termelése (pl tűzifa célú erdőkkel 
összehasonlítva). Tüzelőanyagként pellet vagy brikett formába feldolgozva használható 
kazánokba, illetve pirolízis útján gáz állítható elő, valamint fermentálás alapanyagaként is 
szóba jöhet. Bálás égetése csak speciális kazánokban oldható meg, esetleg a bontott bála 
keverékként használható. Ez elsősorban erőművi felhasználásra jellemző. Felhalmozott 
agresszív kémiai anyagai miatt a fűtőrendszert korrodálhatja, illetve a salak speciális 
összetétele miatt összesülhet, ez némiképp csökkenti az elterjedésének sebességét. Ezenkívül 
még bioetanol, papír és rostlemez alapanyaga lehet. Takarmányozás célú termesztése is 
elképzelhető. Melléktermékkent a talajra gyakorolt kifejezetten előnyös hatását érdemes 
megemlíteni, illetve azt, hogy az állománya búvóhelyet nyújt a mezei vadállománynak, 
valamint számos védett állatnak. 

3.1.6. Évelő rozs (Secale cereanum) 

Jelentősége. A gyenge termőképességű deflációra hajlamos homokterülteken számíthatunk az 
elterjedésére. A szemtermés nyersfehérje-tartalma fölülmúlja az egyéves fajtákét, ezért az 
állattenyésztés számára hasznos takarmánynövényünk is lehet. 

Rendszertana és alaktana. Az évelő rozs a Secale cereale és a Secale montanum fajok 
állandósult fajhibridje Secale cereanum néven, így a pázsitfűfélék (Gramineae) családjába 
tartozó termesztett növényünk. Évelő növény, élettartama 3-5 év. Megjelenésében hasonlít a 
rozsra. Általában 150-180 cm magasra nő meg, rendkívül jól bokrosodik. Elasztikus szára miatt 
a 2 m-re növő állomány sem dől meg. Kalásza laza, törésre hajlamos, ezerszemtömege 12-15 g. 

Ökológiai igény. A rozshoz hasonlóan jól alkalmazkodó növény. Lejtős domb- és 
hegyvidékeken, az ország északi és dunántúli részén, erdőtalajokon termeszthető, illetve a laza 
és homoktalajok hasznosítására is lehetőséget nyújt, de a kötött szikeseket is hasznosíthatjuk. 
Gyenge homok talajokon 3, jó talajokon 5 évig ad termést. Ez 2-2,5 t/ha szemtermés és ősszel 
legeltetve 3,5-4 t/ha zöldtakarmány lehet. 

Elővetemény igénye. Termesztéstechnológiája sokban hasonlít a rozsra. A növényi sorrendbe 
illeszthetősége is hasonló, leszámítva évelő voltát. 

Talajművelése. Talaj-előkészítési munkái is hasonlóak a rozshoz, gondot kell fordítani a jó 
kultúrállapotra.  
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Tápanyag-ellátása. Tápanyagellátása megegyezik a többi rozs fajtával. A számított P és K 
műtrágyákat egyben, a telepítés előtt, tehát az egyéves fajtákhoz képest 3-4-szeres mennyiséget 
adunk ki. N táplálása első évben megegyezik az egyéves rozséval, majd évente 40-50 kg/ha 
adag fejtrágyát kapjon kora tavasszal. 

1 tonna termés, a hozzátartozó melléktermékkel az alábbi tápanyag mennyiségeket vonja ki a 

talajból: 

 nitrogén (N)  25 kg/t  mész (CaO)  8 kg/t 

 foszfor (P2O5)  12 kg/t  magnézium (MgO) 2 kg/t 

 kálium (K2O)  26 kg/t 

Vetése. Szeptember elején telepítjük, 3-4 millió csíra/ha sűrűséggel. Ez 50-60 kg/ha 
vetőnormával érhető el. Jellemzően szimpla gabona sortávra vetjük, 4-7 cm mélységbe. 
Amennyiben 3-4 évnél tovább fönn szeretnénk tartani, a ciklus végén felülvetéssel fölújítható. 

Ápolása. Ápolása megegyezik az egyéves rozséval. Ha kötött területen termesztjük, a pangó 
vizek kezelése szükséges, ez lejtős területen és homokon nem fordul elő. Gyomirtást az első 
évben igényel, a beállt állomány nagyon jó gyomelnyomó. Kémiai gyomirtásra az egyéves 
rozsban használt szerek alkalmasak. Betegségekre és kártevőkre a többi kalászosnál kevésbé 
érzékeny. 

Betakarítása. Szemtermése július közepén érik, gabonakombájnnal takarítható be. Figyelni 
kell az egyéves rozsnál kisebb szemek gondos kezelésére. Szalmatermése a szemtermés 1-1,5-
szerese. 15 cm-es tarló meghagyása esetén gyorsan sarjad, ősszel legeltethető. Biomassza 
termelés esetén 7,5-11 t/ha zöldtömegre számíthatunk. 

Felhasználása. Energetikai célra többféle képen használható. Szemterméséből bioetanol 
állítható elő, de ez a többi gabonával összehasonlítva nem gazdaságos. Biomassza termése 
eltüzelve hasznosulhat. Emellett mellékterméke, a 2-4 t/ha szalma is használható 
tüzelőanyagként. Mint nagy mennyiségű olcsón előállított biomassza, fermentáció 
alapanyagaként is hasznosulhat. 

3.1.7. Zöld pántlikafű (Phalaris arundinacea) 

Jelentősége. Fajták: a zöld pántlikafű nemesített fajtái: Szarvasi 50 (1977), Keszthelyi 52 
(1977) 
A „Szarvasi-50” fajta szárazságtűrése, télállósága, a növényi betegségekkel szembeni ellenálló 
képessége rendkívül jó. A „Keszthelyi 52” fajta levele szélesebb, szára magasabb, vastagabb 
szilárdabb, mint a „Szarvasi 50”-é, megdőlésre kevésbe hajlamos, télállósága is jobb. 

Rendszertana és alaktana. A zöld pántlikafű (Phalaris arundinacea) évelő, hosszú tarackos, 
ritka bokrú szálfű. A vetés után lassan fejlődik. Általában 10-15 évig hasznosítható. 
Nagytermetű nádszerű sima szára a 200 cm magasságot is eléri. Bokrosodása, azaz az egy tőre 
eső szárak mennyisége is a legnagyobbak közé sorolható 30-200. Levele jól fejlett, sima (néha 
érdes), feltűnően széles, gyakran a 22 mm szélességet is eléri. Fonákán durva, éles gerinc 
húzódik végig. Fülecskéje nincs. Nyelvecskéje 3-8 mm hosszú, kihegyezett vagy csipkézett, 
fehér színű. A levélhüvely nyitott, szélén fehér hártyával, érdes. Virágzata sűrű buga, 10-20 cm 
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hosszú, zöldesfehér vagy lilásfehér színű. Az 5 cm-t is elérő bugaágakon ülnek az egyvirágú, 
kb. 5 mm hosszú kalászkák. 

Ökológiai igénye. Nádasokban, patakok mentén, változó vízellátású nedves réteken fordul elő, 
vizenyős talajon a hosszan tartó elárasztást is jól bíró, de a száraz viszonyok között is jól 
fejlődik. Tápanyagokban gazdag, semleges, szelíd humuszos, agyag-, vályog-, hordalék- vagy 
homok talajokon díszlik. N műtrágya hatására jól fejlődik. 

Elővetemény igénye. Előveteményre nem érzékeny, viszont a nagy mennyiségű 
szármaradvány gondot okozhat, főleg nyár végi telepítés esetén. A nyár közepén lekerülő 
kalászosok a jó előveteményei. A talajt jó kultúrállapotban hagyja vissza, így utána bármilyen 
növény következhet. 

Talajművelése. Nyár végi telepítéskor az elővetemény betakarítása után tárcsás boronával 
tarlóhántást végzünk majd közép mély szántást és azzal egy menetben fogassal és 
gyűrűshengerrel elmunkálni. Magágykészítéskor a talajt tömöttre kell hengerezni. A telepítést 
szeptember 20-ig be kell fejezni. Tavaszi telepítéskor az ősszel megszántott területen a 
magágykészítést csak a talaj szikkadása után szabad megkezdeni. 

Tápanyag-ellátása. Telepítéskor alaptrágyaként 90-120 kg nitrogén trágya kijuttatása javasolt.. 

Vetése. A vetés gabonavetőgéppel is kivitelezhető. A vetés mélység 1,5 -3 cm legyen, a vetés 
után simahenger, ill. seprűborona járjon. A túl nedves, magas altalajvizű termőhelyi 
viszonyokat és az öntözést fokozottan nagy terméssel hálája meg. 

Betakarítása és tárolása. Betakarítani (kaszálni) a minél nagyobb tömeg és magas 
szárazanyag tartalom elérése érdekében a virágzási idő (június közepe) után érdemes. Tárolás, 
feldolgozás: a lágyszárú növényeket, így a zöld pántlikafüvet is energetikai felhasználásakor 
bálázni (ha bálatüzelőben kívánjuk hasznosítani), vagy brikettálni, pellettálni kell. A levágott fű 
nedvesség tartalma renden történő szárítás után bálázáskor 20-25 %, kazalban történő tárolás 
után 14-18 %. A brikettáláshoz a nyersanyagot aprítani (0,5-1,5 mm-es frakcióra) és szárítani 
(14 % nedvesség tartalom alá) kell.  

Felhasználása. A füvekből biogázt is lehet készíteni. A sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft. és 
a Kasseli Egyetem a DANUBENERGY-projekt résztvevői kifejlesztettek egy olyan 
technológiát, amely a füvek brikettálást megelőzően kimossa a füvekből a később a kazánok 
működését zavaró komponenseket. Az áztatás során keletkező oldatot fermentálják és biogázt 
nyernek belőle. Az így keletkezett biogázból nyerik a brikettáláshoz szükséges energiát. 

3.2. Fás szárú energianövények termesztése 
Magyarország területének mintegy felén, kb. 4,5 millió hektáron folyik szántóföldi 
növénytermesztés. Több százezer hektárra tehető azon szántóterületek nagysága, amelyeken a 
jelenlegi támogatások mellett sem garantált a megélhetés hagyományos növények (búza, 
kukorica, napraforgó) termesztése esetén. Ezek a gyakran vízjárta, belvíz kialakulására 
hajlamos területek, továbbá a szélsőséges víz- és tápanyag-gazdálkodású, többnyire homok- 
vagy homokos vályog talajok. A gyorsnövésű fafajok termesztésére viszont valamennyi 
mezőgazdasági művelésre használt talaj megfelelő. 
Az energetikai célra termesztett fás szárú növények általában a szélsőséges időjárást is 
elviselik. A legkritikusabb időjárási elem a hőmérséklet – ebből a szempontból a hazai 
feltételek megfelelőek –, valamint a csapadékmennyiség. Többnyire 500–600 mm csapadékra 
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van szükség e növények kiegyenlített fejlődéséhez, azonban már 300–400 mm csapadékú 
évjáratokban is nagy biomassza tömeget érnek el. Különösen fontos azonban a telepítés évében 
a kiegyenlített vízellátás, mert a növények a kezdeti fejlődés során érzékenyebbek az aszályos 
időszakokra. 

3.2.1. Fűz (Salix sp.) 

Jelentősége. A fűz elsősorban a csapadékosabb termőhelyeken érzi jól magát, de egyes fajai a 
száraz klímához is kiválóan alkalmazkodtak. Hazánkban eredetileg a patak- és folyóvölgyek 
jellemző kísérő növénye. 

Rendszertana és alaktana. A fűz (Salix sp.) világszerte elterjedt növénynemzetség, a 
fűzfafélék (Salicaceae) családjába tartozik. A fűz fás szárú cserje- vagy fatermetű, lombhullató, 
kétlaki évelő növény (3.9. - 3.10. ábra). A fa alakú füzek előbb karógyökeret fejlesztenek, 
utána alakítja ki dúsan elágazó oldalgyökér rendszerét. A bokorfüzek gyökérzete kezdettől 
fogva rendkívül szerteágazó. Kérge eleinte sima zöld vagy vöröses-zöld, később hosszanti 
barázdákkal felrepedezik. A füzek lomblevelei csavarodottak, lándzsásak, általában fűrészes 
szélűek, a levélnyél többnyire rövid, a levelek széle általában mirigyes. Virágzata füzérben 
nyílik, kétlaki (a hím- és nőivarú virágok nem egyazon növényen találhatók), az előző évi 
vesszők középső rügyeiből fakad. A virágok beporzását általában rovarok végzik. Termése 
toktermés, a magok körte alakúak, amelyek tartalék tápanyagot nem tartalmaznak, ezért 
csírázóképességüket csak néhány napig őrzik meg. 

Termesztett fajták és klónok. A rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények létesítésére 
Európában a nagy terméshozamot elérő, magas növésű, tág tűrőképességű cserje- vagy bokor- 
(pl. Salix viminalis – kosárfonófűz, Salix x smithiana – szépbarkájú fűz, Salix x dasyclados – 
molyhoságú fűz) és fatermetű (Salix alba) fajokat és fajtákat egyaránt termesztik. A külföldről 
(elsősorban Svédországból) behozott és honosított fajták egy részéről bebizonyosodott, hogy 
nem képesek hazánkban a származási helyükön elért biomassza produkcióra. A nemesítői 
tevékenység elsősorban a fagy- és szárazságtűrésre, a környezeti feltételekkel (éghajlat, talaj) 
szemben támasztott nagy tűrőképességre, a betegség-ellenállóságra, valamint a nagy 
biomassza-hozam elérésére irányul. 

Ökológiai igénye. A fűz fajták nagy nedvesség- és fényigénnyel rendelkeznek. A legtöbb fűzfaj 
igényli a folyamatos és jó vízellátottságot, sőt az időszakos vízborítást (belvíz) is elviseli. A 
hosszú időn keresztüli pangóvizet, illetve levegőhiányos állapotot nem viseli el, ilyen 
körülmények között állománya rövid idő után megritkul, illetve kipusztul. A fűznek speciális 
igényei vannak a tengerszint feletti magassággal szemben, lehetőleg 400 méter fölé ne 

$  
3.9. ábra. Energiafűz ültetvény 

(Fotó: Gyuricza Csaba)

$  
3.10. ábra. Fűz ültetvény télen 

(Fotó: Kovács Gergő)
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kerüljön. A megfelelő vízellátottság mellett gondoskodni kell a kedvező fényviszonyok 
megteremtéséről, a félárnyékos-árnyékos területeket nem viseli el, ezért közvetlen 
erdőállományok közelébe nem ajánlott az ültetése. A fatermetű fajok (Salix alba) általában 
melegkedvelők, a mérsékelt égöv enyhébb tájain növekednek biztonsággal. A bokorfüzek 
mérsékelten melegkedvelők, Európában a skandináv országok déli részein is sikerrel termesztik 
ezek fajtáit, illetve klónjait. 

3.2.2. Nyár (Populus sp.) 

Jelentősége. Jellemzően a folyópartok kísérőnövénye, a hullámterek napos, világos partján 
található. Ezek a közepestől nagyon nagy méretben megtalálható lombhullató fák 15-50 méter 
magasra is megnőnek, akár 2,5 méteres törzsátmérővel. A kérgük sima, fehér, zöldes vagy 
sötétszürke színű, ami néhány fajnál öregkorára elveszíti simaságát, és mély barázdákat kap. A 
levelek mérete még az egyes fákon is nagyon eltérő lehet, a kis levelek főként az oldalágakon, 
míg a nagyobbak az erősebb törzsi ágakon találhatók. 

Rendszertana és alaktana. A nyár (Populus) nemzetség tagjai a fűzfafélék (Salicaceae) 
családjába tartoznak. Mintegy 35-40 faja az északi mérsékelt égöv lombhullató növényzetének 
tagja.A nyárfélék fatermetű, lombhullató többnyire kétlaki (hím-és nővirágzat külön növényen 
található) növények, bár ritkán az egylakiság is előfordul. Növekedésük az egész vegetációs 
időszakon keresztül folyamatos (3.11. – 3.12. ábra). Hajtásaik hengeresek vagy bordásak, a 
rügyeket különböző nagyságú rügypikkelyek fedik. Leveleik szórt állásúak, hosszú nyelűek. 
Jellemző rájuk a heterofillia, ami abban nyilvánul meg, hogy a hosszúhajtásokon és a 
rövidhajtásokon lévő levelek, alakja, nagysága különbözik. Virágaik csüngő barkákban vagy 
füzérekben jóval a rügyfakadás előtt nyílnak. Termésük néhány- vagy sokmagvú tok, amelyek a 
virágzás után néhány héttel már beérnek. A magok kevés tartalék tápanyaggal rendelkeznek, 
ezért csírázóképességüket rövid idő után elveszítik.  

Termesztett fajták és klónok. A rövid vágásfordulójú energetikai ültetvények létrehozásához a 
Populus x euramericana (nemes nyár hibridek), a Populus nigra (fekete nyár), a Populus 
tremula (rezgőnyár) és a Populus balsamifera (balzsamos nyár), illetve ezek különböző 
hibridjei (keresztezései) a legalkalmasabbak. A jelenleg energiaültetvénynek telepített fajták 
többsége Olaszországból került Magyarországra, de több hazai államilag elismert hibrid is a 

$  
3.11. ábra. Első éves energianyár 

(Fotó: Aleksza László)

$  
3.12. ábra. Betakarított nyárfa 

(Fotó: Mikó Péter)
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termesztők rendelkezésére áll. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a hazai nemesítésű fajták 
közül mindössze néhány versenyképes a biomassza hozam tekintetében a külföldi klónokkal. 

Ökológiai igénye. A nyárfajok termőhellyel szemben támasztott igénye lényegesen nagyobb, 
mint a fűzé. Az egyenletes és folyamatos vízellátás alapkövetelménye a rövid vágásfordulójú 
energianyár termesztésének. A fagytűrő képessége viszonylag gyenge. Termesztésére a 
mélyfekvésű, síkvidéki területek a legalkalmasabbak. A nyárfa növekedésének mértékét 
elsősorban a talaj víz-, levegő- és tápanyag-ellátottsága határozza meg. Olyan termőhelyeken is 
sikerrel termeszthető, ahol átmenetileg tartós felszíni vízborítás (belvíz) alakul ki. 

3.2.3. Fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) 

Jelentősége. Észak-Amerikában őshonos, Európába 1620 körül hozta be Jean Robin francia 
botanikus, akiről a tudományos nevét kapta a növény. Az 1700-as évek elején került 
Magyarországra – valószínűleg német közvetítéssel – parkfának, illetve szegélyfának. Az 
Alföld-fásítás legfontosabb növénye volt, az 1800-as években indult program alapvetően 
változtatta meg az akkoriban már fátlan pusztaságnak ismert Alföld képét. Jelenleg 
Magyarországon található Európa legnagyobb akácállománya, összterülete meghaladja a 
350 000 hektárt 16 százalékos területaránnyal. Népszerűségét sokoldalú felhasználhatóságának 
köszönheti: virága illatos, kiváló mézet ad, fája alkalmas szőlőkarónak, parkettának, 
szerszámnyélnek, cölöpnek, oszlopnak, hordókészítésre és még számos egyéb célra. 
Biomasszaként pedig nagyon fontos tulajdonsága, hogy szárítás nélkül, "nyersen" is ég. 

Rendszertana és alaktana. A fehér akác a pillangósvirágúak (Fabaceae) családjába tartozik, 
világviszonylatban az egyik legelterjedtebb fafaj. Az akác törzse zárt állásban egyenes, 
hengeres, koronája laza, vékony ágú. Szabad állásban törzse erős ágakra bomlik, gyakran 
villásodó (3.13. – 3.14. ábra). Gyökérzete a laza talajon szétterül, ugyanakkor mélyre hatoló 
gyökereket is képez. A többi pillangósvirágúak családjába tartozó növényhez hasonlóan 
nitrogén szükségletének jelentős részét a gyökerein élő Rhizobium-baktériumok a levegőből 
kötik meg, így táplálva a növényt. Kérge fiatalon szürkésbarna, sima paraszemölcsös, de már 
korán hosszanti irányban repedezik. Virágai 10-15 cm hosszú, lelógó fehér fürtöket alkotnak. A 
kellemes illatú virágok kiváló mézelők. Termése 5-10 cm hosszú lapos, barna hüvely, amely 
4-8 magot tartalmaz. Magja vastag héjú, ezért vetés előtt forrázni kell. Az akác eredeti 
termőhelyén közepes méretű fa, fejlődése az első években rendkívül gyors, de 20-25 év után 
erősen visszaesik. Rövid vágásfordulójú energianövényként termesztve szaporítása magról 
vagy vegetatív úton gyökérsarjról történik. Csemetenevelése nagyon könnyű, az átültetést 
jelentősebb visszaesés nélkül viseli. Természetes úton magról nem újul. 

$  
3.13. ábra. Energiaakác ültetvény 

(Fotó: Gyuricza Csaba)

$  
3.14. ábra. Virágzó akác 

(Fotó: Gyuricza Csaba)
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Ökológiai igénye. Az akác kifejezetten fényigényes, magja kicsírázásához is fényre van 
szüksége. Klimatikus szempontból az akác számára a legkedvezőbb termesztési körzet a 
Délnyugat-Dunántúl, a legmostohább pedig az Északi-középhegység. A növény termőhely 
tűrése széles, azonban a talaj szellőzöttségére különösen igényes, ezért a laza talajokat részesíti 
előnyben. Bár eredetileg elsősorban a rossz termőképességű futóhomok talajok megkötésére 
használták, azonban ezeken a termőhelyeken nem tudjuk kielégíteni az akác igényeit, ezért 
inkább a humuszos homoktalajra kell a telepítést koncentrálni. Rövid vágásfordulójú 
energiaültetvényként történő telepítés esetén arra kell figyelni, hogy a talaj kellően levegőzött 
legyen, továbbá belvíz, pangóvíz kialakulására ne legyen hajlamos. Magyarországon 
energetikai célú akác ültetvények létrehozása elsősorban a Dél-Dunántúl homoktalajain, a 
Duna-Tisza közi szárazulatokon, valamint a Tiszántúl laza, száraz termőhelyein javasolható. 

3.2.4. Gyalogakác – (Amorpha fruticosa L.) 

Jelentősége. Ez az Észak-Amerika keleti részéről származó növény, rendkívül agresszív 
özönnövény veszélyes és szinte kiirthatatlan. Napjainkra elterjedt és gyakori az Egyesült 
Államoknak a Sziklás-hegységtől keletre eső részén és déli államaiban, jelen van Kanadában és 
Mexikóban is. Európa legtöbb országában (kivéve Írországot, Spanyolországot, Portugáliát, 
Németországot, Lengyelországot, Skandináviát és a balti államokat) meghonosodott. 
Magyarországról az első adat 1907-ből, a Duna-Tisza közéről származik. Tömeges térhódítása 
a hagyományos ártéri gazdálkodás megváltozásával függ össze. Újabb keletű terjeszkedését – a 
rendszerváltással járó mezőgazdasági szerkezetváltás és gazdasági hiátus hatására – a 
hullámtéri szántók felhagyása, a legelők és takarmányozott állatállomány csökkenése hozta 
magával. Hazánkban szórványosan, szinte mindenütt megtalálható. Elsősorban az árterületeket 
kedveli. Tömegesen az Alföld, a Tisza és mellékfolyói, illetve a csatornák völgyeiben fordul 
elő. Terjedése az alkalmas helyeken jelenleg is folyamatos. 

Rendszertana és alaktana. A gyalogakác (Amorpha fruticosa) a kétszikűek (Magnoliopsida) 
osztályába a hüvelyesek (Fabales) rendjébe és a Pillangósvirágúak (Fabaceae) családjába 
tartozó faj. 3-4 méterre megnövő, laza ágú, széles, dús növekedésű cserje. Hajtási folyton 
növekednek, bordásak, sárgászöldesek vagy szürkésbarnásak. Fiatalon finoman szőrösek, 
idősebb korukban kérge sima, szürkés, kiemelkedő paraszemölcsökkel. Rügyei aprók, barnák, 
bogárhát alakúak, a szárhoz simulnak. Levelei szórt állásúak, páratlanul szárnyasak, 11-25 
levélkéből állnak, a levélkék hosszúkás elliptikusak, 1,5-4 cm hosszúak, rövid szálkahegyűek. 
A lemez felül sötétzöld, fonákján kissé szürkén szőrös, de kopaszodó. Virágai végállók, 10-15 
cm hosszú, felálló, tömött fürtökben állnak. Az egyetlen sziromlevél kékes-ibolya színű, mely a 
hosszában göngyölt vitorla, a kiálló, sárga portokú porzókat körülöleli. Termése 6-9 m hosszú, 
sarlószerűen görbült, mirigyes hüvely, amely többnyire 1-2 magot tartalmaz. Gyökérzete 
mélyre nyúló, valamint vízszintesen igen kiterjedt, a felszínhez közel futó, több méter 
hosszúságot elérő gyökerekből áll. Gyökérsarjakat normális körülmények között nem hoz létre. 

Rövid életű, hamar termőre forduló cserje. Megfelelő termőhelyen a csírázás évében 25-30, 
második évben 60-120 cm magasra nő. Tőből erősen sarjadzik, gyökérsarjakat csak a növény 
föld alatti részeinek feldarabolódásával járó talajmunkák esetén hoz. Az elfekvő ágakból is 
kihajt. Tűz után újra kisarjad. Virágot először az ötödik életév körül fejleszt. Lombfakadása és a 
visszavágott tövek sarjadzása májusban indul. Virágzási ideje június-július. A termések beérése 
augusztus végén kezdődik. A terméshullás folyamatos, még a következő nyáron is maradnak 
termések az erősebb hajtások virágzatain. Leveleit október végére hullatja. Hajtási télen 
gyakran visszafagynak.   
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A gyalogakác virágai rovarmegporzásúak.  Lehetséges az önmegporzás is, de ezt még hazai 
viszonylatban nem igazolták.  Egy tíz hajtásból álló átlagos növény több mint tizenkétszer 
termést hoz évente.  A termések a vízzel képesek terjedni, kezdetben hosszú ideig a felszínen 
lebegve, majd lesüllyedve. Feltehetőleg állatok is terjesztik. A magvak éréskor azonnal 
csírázóképesek, azonban később a kiszáradással a maghéj ellenállása miatt nyugalmi állapotba 
kerülnek. Csírázóképességüket 3-5 évig őrzik meg. Dugványozással is és bujtatással jól 
szaporítható. 

Ökológiai igénye. Spontán nagy tömegű megjelenése elsősorban laza talajú, időszakos 
elöntésű, nem túl árnyékos élőhelyeken várható. Igen jellemző tehát folyó menti fűz-nyár 
ligeterdőkben. Tömegesen megjelenik ártéri magaskórós gyomtársulásokban, felhagyott 
szántókon, kaszálóréteken, legelőkön, üde cserjésekben, folyó menti ligeterdőkben, 
bokorfüzesekben, nemesnyárasokban, csatorna- és tópartokon, kezeletlen töltésoldalakon. Nem 
túl erősen szikes réteken, pusztákon és mocsarakban is terjed, főként a csatornák kikotort 
iszapján, jellemzően alkalmi vízfolyásokat és megújuló talajfelszíneket követve. Pangó vizes 
területeken kevésbé jellemző. Mivel gyakran mezsgyékbe, fasorokba telepítik, így szárazabb 
élőhelyeken is előfordul. 

Felhasználása. Sövényként fasorokba, útvédő erdősávok alsó szintjébe és vasútvonalak 
mentén ültetik. Erős gyökérzete miatt hatékonyan használják homokkötésre, erózióvédelemre, 
meredek rézsűk megkötésére. A nagyon rossz minőségű talajokat nitrogén megkörő képessége 
révén valamelyest javítja. Felhasználható almozásra, zöldtrágyának, komposztnak. Tápértéke a 
kiemelkedően nagy fehérjetartalma miatt nagy. Vesszőjét koszorúkészítésére, kerítésfonásra 
használják. Dísznövényként is ültetik. Hazánkban elsősorban jó mézelőképessége 
(ámorakácméz) miatt kedvelik. Azonban bioenergia előállítására is alkalmas, ugyanis nagy 
energiatartalmú keményfáról van szó, elégetéskor anyagának legnagyobb része hasznosul, és 
jelentős illóolaj-tartalma is fokozza fűtőértékét. Részben nagy olajtartalma miatt nagyon jó 
tüzelő, ezért főként a fában természettől fogva energiaerdőként telepítik. A „gyalogakác-aratás" 
gépesítve, folyamatos lehetne, épp az a sajátossága válhatna előnyére e növénynek, mely a 
jelen helyzetet létrehozta: gyors újratermelődése. 

3.2.5. Energetikai faültetvények létesítésére alkalmas egyéb fafajok 

Magyarország változatos természeti adottságai akác, fűz és nyár mellett számos egyéb 
növényfaj fás szárú energianövényként történő termesztését lehetővé teszi. Rövid 
vágásfordulójú ültetvényként telepítve kevés hazai gyakorlati tapasztalat áll rendelkezésre, 
mivel többnyire kisebb biomassza tömeg elérésére képesek és lassabban növekednek, mint az 
előző fejezetben ismertetett fajok, azonban regionálisan lehet szerepük a jövőben. 
Energiaültetvény telepítésére alkalmas fafajok a következők: enyves éger (Alnus glutinosa), 
kőris (Fraxinus sp.), juhar (Acer sp.), fekete dió (Juglans nigra). Energetikai ültetvények 
létesítésére a fentiekben ismertetett növényfajokon és nemzetségeken kívül a jelenlegi 
jogszabályok a tölgy (Quercus sp.) telepítését teszik lehetővé, azonban számos kísérlet folyik 
egyéb növényfajokkal is mind hazai, mind külföldi kutatóhelyeken. 

3.3. Fás szárú energianövények termesztéstechnológiája 

Az energianövények olyan kultúrnövényeink, melyeket kifejezetten energetikai (valamilyen 
energiatermelési/előállítási) célból termesztünk. Az energianövények viszonylag gyors 
növekedésűek (rövid idő alatt nagy biomassza termés), általában kultúrnövényeinkhez 
viszonyítva igénytelenebbek az agro-ökológiai (talaj, éghajlat) feltételekkel szemben, ezért 
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termesztésük olyan kedvezőtlen adottságú területeken is ésszerű lehet, ahol gazdasági 
növényeink (búza, kukorica, napraforgó) csak nehezen és magas költségek mellett 
termeszthetők. Az energetikai célra termesztett növények felhasználása kétféle lehet: a 
szántóföldön megtermelt biomasszát közvetlenül felhasználhatjuk energiatermelésre (tüzelés), 
vagy valamilyen eljárás során anyaguk átalakítható egy másik energiahordozóvá (bioetanol, 
biodízel, biogáz). 

3.3.1. Telepítési technológiák 

Újratelepítéses technológia 
E technológia szerint a területet gyors növekedésű fafajokkal telepítik be, amelyet 8–15 éven 
keresztül hagynak a területen, majd ezt követően erdészeti módszerekkel takarítanak be 
(végvágás), illetve készítenek elő üzemi felhasználásra. A végvágást követően a területet 
rekultiválják (újból alkalmassá teszik a termesztésre), alapos talaj-előkészítést végeznek, majd 
újra történik a telepítés. Ennek a módszernek előnye, hogy nagy az alkalmazható fafajok köre, 
hátránya ugyanakkor, hogy rendkívül hosszú idő után nyerhető belőle alapanyag (biomassza), 
ami előre tervezést tesz szükségessé. A technológia sík- és dombvidéki területeken egyaránt 
alkalmazható, és évente mintegy 10–15 t/ha frisstömeg-gyarapodással (nedves faanyag) lehet 
kalkulálni. 

Sarjaztatásos technológia 
Alkalmazásakor gyorsan növő, jól sarjadó (nagy számú és erőteljes sarjhajtást hozó), nagy 
hozamú fafajokat telepítenek kis térállásba (viszonylag sűrűn). A hektáronkénti tőszám a 
technológiától függően széles határok között mozoghat (10000–50000 tő), ami meghatározza a 
kitermelést is. A kisebb tőszám többnyire 2-3 éves, míg a nagyobb tőszám 1 éves 
vágásfordulót (letermelési gyakoriságot) tesz lehetővé. Ennél a módszernél 15–25 éves 
élettartammal és 15–30 t/ha frisstömeggel lehet számolni évente. Az utolsó betakarítás után a 
területet rekultiválni kell, ami a gyökér- és szármaradványok eltávolítását, valamint a 
mélyművelést (lazítás és szántás) jelenti. Ennek a módszernek előnye, hogy rendszeresen ad 
nagy mennyiségű biomasszát (tüzelőanyagot), termesztési és betakarítási rendszere 
összehangolható a szántóföldi növénytermesztés technológiájával, széles körben alkalmazható 
hagyományos szántóföldi kultúrák termesztésére kevéssé alkalmas gyenge termőképességű 
talajokon. 

3.3.2. Növényválasztás szempontjai 

Rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények létesítése során az egyik legfontosabb feladat a 
termőhelyre alkalmas faj és fajta kiválasztása. A fás szárú energianövények lehetséges köre 
viszonylag széles, azonban a gyakorlatban csak néhány fafaj elterjedésére lehet számítani. 

Az energia alapanyag előállítás céljából termesztett növényekkel szembeni legfontosabb 
követelmények az alábbiak: 

• gyors növekedés, rövid idő alatt nagy mennyiségű biomassza, 
• jó fagytűrő képesség, 
• egyszerű szaporíthatóság, lehetőleg vegetatív úton (növényi hajtásrésszel), 
• kiváló újrasarjadzó képesség (visszavágás, betakarítás után), 
• jól viselje a viszonylag sűrű telepítést, 
• lehető legváltozatosabb környezeti feltételek melletti biztonságos termeszthetőség, 
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• biztonságos termeszthetőség élelmiszer- és takarmánynövények számára kedvezőtlen 
adottságú feltételek esetén is, 

• jó szárazságtűrés, 
• betegségekkel, állati kártevőkkel szembeni nagyfokú ellenálló-képesség, 
• olyan terület választása, ahol a vadállatok kártétele csekély, 
• ne okozzon allergiát, ne fokozza az allergiás tüneteket a környezetében, 
• betakarítása könnyű, jól gépesíthető legyen, 
• a termesztett faanyag kis nedvesség- és hamutartalommal rendelkezzen,  
• gyorsan és egyenletesen adja le a nedvességet, 
• térfogatához viszonyítva nagy tömeggel rendelkezzen. 

A fenti feltételeknek teljes egészében egyetlen növényfaj és fajta sem felel meg, azonban rövid 
vágásfordulójú ültetvények létesítésénél arra kell törekedni, hogy olyan növényt válasszunk, 
amely a legtöbb elvárásnak eleget tesz. Magyarország éghajlati adottságai a kontinentális, 
változatos időjárási feltételeknek köszönhetően lehetővé teszik, hogy számos növényfaj és -
fajta fás szárú energianövényként eredményesen termeszthető legyen. A rövid vágásfordulójú 
energianövényekkel szembeni elvárásoknak hazánkban a fehér akác, a nyár, valamint a fűz 
felel meg leginkább.  

A környezeti feltételek mellett elengedhetetlen a gazdasági környezet alapos ismerete, vagyis a 
felvevőpiac feltérképezése. Biztonsággal ott érdemes e növények termesztésével foglalkozni, 
ahol legfeljebb 50–80 km-es körzetben a faaprítékot igénylő energia-előállító szektor is 
megjelenik. Ennek fő oka a betakarított faanyag térfogathoz viszonyított kis tömege, ami a 
szállításnál jelent problémát, hiszen közúton egyszerre nem tudunk nagy tömeget mozgatni 

3.3.3. Területválasztás 

Fás szárú energianövény termesztésének azokon a termőhelyeken lehet létjogosultsága, ahol a 
várható jövedelmezőség meghaladja a hagyományos, (élelmiszer-alapanyag, takarmányozási, 
ipari, stb.) növények termesztésének eredményességét. A jól átgondolt területválasztás alapja a 
termőhely adottságainak, valamint a termeszthető növényfajok és fajták igényének és várható 
hozamának ismerete. A terület kiválasztásánál több szempontot figyelembe kell venni, amelyek 
a gazdaságos gépkihasználás és termesztés elengedhetetlen feltételei: 

Ökológiai feltételek 
• A magas talajvízszint (1-2 m mélységben) egyes növények esetében kifejezetten 

kedvező lehet, de a pangóvizes, folyamatos vízállású talajokat kerülni kell. 
• Az energiaültetvény területének kiválasztásánál kerülni kell a folyamatos árnyékolást 

(pl. szomszédos táblákon erdők), mivel az jelentős biomassza csökkenést eredményez. 
• A talaj kémhatása enyhén savanyú, illetve semleges kémhatású legyen. Ha a pH érték 

kevesebb, mint 5,5, illetve magasabb, mint 7,5, nem alkalmas energetikai ültetvény 
létesítésére. 

• Az éves átlaghőmérséklet legalább 8-8,5 °C legyen. 
• A csapadék mennyisége a termőhelytől és a növény igényétől függően legalább 

400-500 mm legyen. Az eredményességet elsősorban a telepítés évének időjárása 
határozza meg. A csapadékmennyiség mellett fontos annak eloszlása, különösen a 
kezdeti fejlődés megindulásához, valamint a megfelelő gyökeresedéshez van szükség 
elegendő nedvességre. 

Műszaki feltételek 

"  54



• A 15 %-nál nagyobb lejtésű területeket lehetőleg kerülni kell. Ennél nagyobb lejtésnél a 
vízgazdálkodási tulajdonságok kedvezőtlenek, illetve a gépek mozgása is nehézkessé 
válik. 

• A jó gépkihasználás és költségtakarékos gazdálkodás érdekében a táblaméret legalább 2 
ha legyen. Gazdasági szempontból előnyösebb a nagyobb táblaméret, ugyanakkor 
környezeti szempontok (élőhely változatosság, biodiverzitás növelése) a kisebb 
táblaméret mellett szólnak. 

• A szállítás megkönnyítése és a költségek csökkentése érdekében célszerű burkolt út 
közelében, továbbá az átvevőhelyhez lehető legközelebbi (max. 70-80 km) területet 
kiválasztani. 

A termőhely vizsgálata 
A termőhely vizsgálata a teljes növénytermesztési technológia szempontjából meghatározó 
jelentőségű, és a későbbi költségeket befolyásoló munkafolyamat.  
Céljai az alábbiakban fogalmazhatók meg: a termőhely minősítése, valamint a talaj fizikai- 
és biológiai állapotjellemzőinek (tápanyagtartalom meghatározása) meghatározása (3.15. 
ábra). A termőhely elbírálása a megfelelő faj és fajta kiválasztásához nyújt információt, 
valamint a talajművelés módjának és mélységének környezetkímélő és energiatakarékos 
tervezésének elengedhetetlen feltétele. A termőhely vizsgálata állandó és változó termőhelyi 
tényezőkre terjedhet ki. 

3.3.4. Fás szárú energiaültetvények talajművelésének célja és jelentősége 

Az energetikai faültetvények létesítése során különösen nagy gonddal kell eljárni, ugyanis a 
műveléssel nem csak egy vegetációs időszakra készítjük elő a talajt, hanem 10-25 éves 
termelési ciklust alapozunk meg vele. Speciális helyzettel kell szembenézni a talaj művelőjének 
fás szárú energianövény termesztése előtt abban a tekintetben is, hogy esetenként olyan talajon 
kell telepítésre alkalmas talajállapotot kialakítani, ahol a megelőző években a hagyományos 
szántóföldi növények termelése nem volt jövedelmező (belvizes területek, aszályra érzékeny 
homoktalajok, stb.) vagy rendszeres művelés alatt nem állt (pl. parlagterületek, hullámtéri 
szántók, stb.)(3.16. – 3.17. ábra). 

"  
3.15. ábra. A talajmintavétel 90 cm mélységig  

(Fotó: Kovács Gergő)
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A fás szárú energianövények termesztését megalapozó talajművelésnek az alábbi elvárásoknak 
kell megfelelnie: 

• a szaporítóanyag (általában valamilyen dugvány) géppel vagy kézzel történő 
akadálytalan bejuttatását elősegítő talajállapot, 

• egyenletes, legfeljebb kissé rögös talajfelszín kialakítása, 
• gyommentes, lehetőleg növényi maradványoktól mentes talajfelszín létrehozása, 
• nedvesség- és szénveszteséget (párolgás és szén-dioxid) csökkentő talajművelési 

beavatkozások alkalmazása. 
Az energetikai faültetvények létesítése előtti talajművelés nagy odafigyelést igényel. 

Tarlóhántás  
A legfontosabb talajmunkák közé tartozik, amely során az aprított szár és 
gyökérmaradványokat dolgozzuk a talajba (3.18. ábra). Mélysége ne haladja meg a 10-15 cm-t, 
mert az felesleges energiapazarlásnak minősülne. A tarlóhántás céljai a talaj védelmével, 
kedvező kultúrállapotának kialakításával, illetve megtartásával összefüggésben határozhatók 
meg: a talaj nedvesség veszteségének (párolgás) csökkentése, a gyomok elleni mechanikai 
védekezés, gyomszabályozás, a talaj hőforgalmának szabályozása, a talaj fizikai-biológiai 
beéredésének elősegítése, valamint a tarlómaradványok (elővetemény) sekély talajba keverése. 
A tarlóhántás elvégzésére a talaj kötöttségétől függően bármely sekélyen lazító és porhanyító 
eszköz (tárcsa, ásóborona, kultivátor, talajmaró) alkalmas. 

Talajlazítás 
A talajlazítás során az összeállt, ülepedett vagy tömörödött rétegek talaja minden irányban 
kisebb-nagyobb rögök képződésével szétválik (3.19. ábra). Javul a talaj vízbefogadó és 
víztároló képessége, csökken az összefolyás, és lejtős területen a vízelfolyás. A lazítás 
nélkülözhetetlen a talaj kultúrállapota megőrzésében és javításában. Attól függően, hogy a talaj 
mely rétegében szükséges a tömör talajállapot megszüntetése a talajlazításnak három típusa 
különíthető el. 1. Sekélyen lazítandó a talaj tarlóhántáskor, magágykészítéskor és kelés után, 
növényápoláskor. Sekély lazításra a kultivátorok, a tárcsák, az ásó- és fogasboronák, a 
kombinátorok alkalmasak. 2. Középmélylazítással a talaj 0-45 cm rétegének fizikai állapota 
javítható. Hatása jobb esetben 2-3 tenyészidőn át érvényesül, ezért alapművelési módszer. 
Eszközei a középmélylazítók. 3. Mélylazítással a rendszeresen művelt réteg alatt elhelyezkedő 
talaj fizikai állapota javítható. A művelet elsődlegesen mélylazítókkal végezhető el hatékonyan. 

$  
3.16. ábra. Belvizes terület 

(Fotó: Balla István)

$  
3.17. ábra. Parlagon hagyott terület 

(Fotó: Balla István)
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Őszi mélyszántás 
Alapművelésen Magyarországon leggyakrabban ma még az ekével végzett forgatásos művelést 
értik, amelynek előnyei, hátrányai egyaránt ismertek. Végrehajtása többnyire szükséges, ha  

• a talaj felső rétege lepusztult szerkezetű,  
• a tápanyagok az alsóbb rétegekbe mosódtak,  
• mésztartalmú réteget kívánunk felhozni a felső elsavanyodott helyére,  
• a növényi maradványok, istálló- és zöldtrágyák beforgatása a cél,  
• a gyomok irtását elősegíti.  

Fás szárú energianövények telepítését megelőzően a lazítás utáni alapművelés többnyire 
elhagyhatatlan módszere a szántás (3.20. ábra). A hagyományos szántóföldi növények 
termesztési rendszerében – a talaj állapotától függően – bevett gyakorlat a 20-25 cm mélységű 
forgatásos művelés, addig ebben az esetben célszerű gyökeres növények és sima dugványok 
telepítése előtt is legalább 30-35 cm mélységig végezni a szántást. Ügyelni kell arra, hogy a 
művelés mélységtartása egyenletes legyen, ellenkező esetben mind a kézi, mind a gépi telepítés 
minősége kedvezőtlen lehet, a nem kellően átmunkált talajba juttatott dugványok eltörhetnek. A 
szántásos alapművelésen kívül alkalmazható forgatás nélküli alapművelés is (3.21. ábra). 

"  
3.18. ábra. Tarlóhántás lúdtalp kapás 

kultivátorral 
(Fotó: Kovács Gergő)

"  
3.19. ábra. Közép mély lazítás a telepítés 

előtt 
(Fotó: Birkás Márta)

$  
3.20. ábra. Szántás (forgatásos 
alapművelés) (Fotó: Kovács Gergő)

$  
3.21. ábra. Forgatás nélküli alapművelés  

(Fotó: Kovács Gergő)
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"  

3.22. ábra. Talajművelési rendszer korán lekerülő elővetemények után  
(Szerkesztette: Balla István) 

"  

3.23. ábra. Talajművelési rendszer későn lekerülő elővetemények után  
(Szerkesztette: Balla István) 

Talajelőkészítés nem művelt területeken 

Tarló

Tarlóhántás és elmunkálás

Talajlazítás és elmunkálás

Szántás és elmunkálás

Szántás és elmunkálás

Kombinált magágykészítés  
és felszínlezárás

Ültetés és felszínlezárás

N
y
á
r 
v
é
g
e
, 
ő
s
z

T
a
v
a
s
z

Tarló

Szárzúzás

Szántás és elmunkálás

Kombinált magágykészítés 
és felszínlezárás

Ültetés és felszínlezárás

Ő
sz

Ta
va

sz

"  58



Magyarországon több százezer hektárra tehető azoknak a területeknek a nagysága, amelyeken 
évek óta nem folyik szántóföldi talajhasználat, ugyanakkor energetikai ültetvények létesítésére 
és gazdaságos hasznosítására alkalmasak lehetnek. Ide tartoznak az alábbi szántó vagy gyep 
művelési ágba tartozó területek: 

• gyenge termőhelyi adottságú parlagterületek, 
• szántó vagy gyep művelési ágba tartozó rét és legelő, 
• elhanyagolt cserjés, csalitos területek. 

Ezek a termőhelyek megfelelő felmérés és előkészítés után alkalmassá tehetők fás szárú 
energianövények telepítésére. Amennyiben a termőhely-feltárás alapján teljesíthető valamely 
növény igénye, az első munkafázis a terület művelésre történő előkészítése. Ez jelentheti a 
növényi részek (pl. nagy tömegű száraz növényi rész, cserje, gyom) zúzását, eltávolítását. 
Szükséges lehet a művelést megelőzően totális hatású gyomirtószer kijuttatására is, ugyanis 
ilyen termőhelyeken a gyomnövények későbbi fokozott megjelenésével számolni kell. A talaj 
művelése során nem mellőzhető ebben az esetben a középmély lazítás és az azt követő őszi 
mélyszántás és elmunkálás. 

3.3.5. A fásszárúak tápanyagigénye 

A közvélekedés az energianövényeket – különösen a fás szárú energianövényeket – 
tápanyagigényes növényeknek tartja. Tudnunk kell ugyanakkor, hogy a tápanyag igény nem tér 
el lényegesen más szántóföldi kultúráktól. Valamennyi energetikai célra termesztett növény 
esetén érvényes az a megállapítás, hogy adott termőhelyi körülmények között nagy mennyiségű 
biomassza kizárólag a talaj tápanyag-ellátottságát és a növény tápanyagigényét figyelembe 
vevő növénytáplálás esetén érhető el. A termés betakarításával kivont tápanyag mennyisége a 
fafajtól, a termőhelytől, a termelési ciklus időtartamától és a terméshozamtól függően változik. 
A fás szárú energianövények 1 tonna szárazanyag előállításához évente 3,7-5,5 kg N-t, 
0,6-1,0 kg P-t, 2,6-4,0 kg K2O-t 5.0-5,5 kg Ca-ot, valamint 0,5-0,8 kg Mg-ot használnak 
fel. Ez összevetve a hagyományos lágyszárú szántóföldi növények által felvett tápanyag 
mennyiségével nem tekinthető kiemelkedőnek, de a sokévi egyoldalú tápanyagfelvétel miatt 
fontos odafigyelni a rendszeres visszapótlásra. 

Növénytáplálás istállótrágyával és komposzttal 
A szervestrágyázás a talajerő-pótlás legkedvezőbb formája, azonban mennyisége az 
állatállomány drasztikus visszaesése révén korlátozott, ezért ültetvények telepítése esetén is 
számolni kell azzal, hogy a legritkább esetben áll rendelkezésre. A legjobb szervestrágya az 
érett istállótrágya, amelyet megfelelő kezelést követően juttathatunk ki 30-40 t/ha 
mennyiségben (3.24. ábra). 
A szervestrágyázás másik módszere, amely energetikai ültetvények esetében alkalmazható a 
különféle, elsősorban szennyvíziszap eredetű komposztok kijuttatása. 

Zöldtrágyázás 
A zöldtrágyázás során a növényi részeket zöld állapotban dolgozzuk be a talajba, ami részben 
növénytáplálási célokat szolgál, részben a talaj kedvező fizikai és biológiai állapotának 
javításához járul hozzá. Ezeken túlmenően a fontos szerepe van a gyomkorlátozásban is. 

Műtrágyázás 
A szerves- és zöldtrágyázás a növénytáplálás, a talaj kedvező kultúrállapota megőrzésének 
legkedvezőbb eljárása, azonban a műtrágyák használata az esetek többségében elkerülhetetlen. 
A műtrágyát a felszínre szórjuk ki (3.25. ábra), amelyet legfeljebb a sorközökben sekélyen 
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tárcsával dolgozunk be. A nitrogén kijuttatása folyékony formában is történhet a vegetációs 
időszak során. 

3.3.6. Ültetési alapanyag 

A fás szárú energiaültetvények létesítéséhez kizárólag a fajtatulajdonos vagy engedélyes 
termelő által központi vagy üzemi törzsültetvényen előállított minősített szaporítóanyagot lehet 
felhasználni (3.26. – 3.27. ábra). Az energetikai faültetvények létrehozása telepítési 
engedélyhez kötött, amely megszerzésének feltétele a szaporítóanyag eredetét bizonyító 
fajtatulajdonosi igazolás. A dugványnak, csemetének minden esetben egészségesnek, 
sérülésmentesnek kell lennie. 

A fás szárú energiaültetvények telepítése történhet: 

• fűz és nyár fajok telepítése esetén leggyakrabban a 20-22 cm hosszúságú gyökér 
nélküli, egyéves hajtásokról származó simadugványokat használnak. Átmérőjük érje el 
legalább az 1 cm-t, hiszen az ennél vékonyabb, valamint a görbe dugványok a talajba 
helyezés során sérülhetnek, gépi és kézi telepítésnél egyaránt könnyen eltörnek. 

• karódugványokkal, ami 1-4 méter hosszúságú gyökér nélküli, egyéves vagy többéves 
(általában két, legfeljebb három éves) növényi részekből vágott ültetési alapanyagot 
jelent. Ebben az esetben a dugvány átmérője 1-5 cm között változhat a dugvány korától 
és méretétől függően. 

• akác esetében egyéves, jól meggyökeresedett 30-100 cm magas magágyi csemetéket 
alkalmaznak. Sok esetben közvetlenül a telepítés előtt 10-15 cm hosszúságúra vágják 
vissza a gyökeres növényeket. 

A dugványokat kötegelve vagy ládákba helyezve -2 – -4 °C-ra hűtött helyiségben tárolják, majd 
a telepítés előtt a felhasználás helyére szállítják. Nagyon fontos, hogy a tárolás során 
egyenletesen alacsony hőmérsékletet lehessen biztosítani, mert ellenkező esetben a 
nedvkeringés megindulásával a dugványok kihajtanak, a képződő hajtások a telepítés során 
letörnek, ami a megeredés esélyét rontja, a képződő biomassza mennyiségét csökkenti. A 
simadugványokat felhasználás előtt 24 órán keresztül áztatni szükséges, ami lehetővé teszi a 
talajba került dugványok fejlődésének gyors megindulását, valamint az esetleges szárazabb 
időszakok átvészelését. 

$  
3.24. ábra. Szerves trágya kijuttatás 

(Fotó: Gyuricza Csaba)

$  
3.25. ábra. Műtrágya-szórás 

(Fotó: Birkás Márta)
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3.3.7. Telepítés 

Telepítés ideje 
Az eredményes telepítés előfeltétele a gondosan előkészített talaj. A magágy egyenletes 
felszínű, aprómorzsás szerkezetű legyen, tömör záróréteget nem tartalmazhat. Az ültetés ideje 
többnyire tavasz, de egyes esetekben ősszel is történhet. A tavaszi telepítés a simadugványok 
használatakor a leggyakrabban alkalmazott módszer. Minél korábbi időpontban sikerül a 
dugványokat a talajba juttatni, annál biztosabb eredésre lehet számítani, ugyanis a vegetációs 
időszak beindultával a növények intenzív fejlődésnek indulhatnak. Ügyelni kell arra, hogy 
legkésőbb április végére, május első napjaira a telepítést befejezzük. A karódugványok kevésbé 
kitettek az időjárás viszontagságainak, mivel nagyobb a tartalék nedvesség és tápanyag a 
növényekben, továbbá mélyebb rétegekből is hozzáférnek a vízhez. Az őszi telepítés a 
gyökeres csemetéknél kedvezőbb, tavaszra beállt, a szárazabb időszakot is könnyebben elviselő 
állományt kapunk. 

Ültetési hálózat 
A dugványozás előtt gondosan mérlegelni kell a tő- és sortávolság, valamint az ültetési hálózat 
(egysoros vagy ikersoros) megválasztását. Ebből a szempontból figyelembe kell venni a 
telepítendő faj ökológiai igényeit, de nagyon fontos tekintetbe venni a területi adottságok 
mellett a telepítés utáni munkaműveletek (vegyszerezés, növényápolás, betakarítás) 
agrotechnikai- és műszaki követelményeit, illetve az alkalmazható műszaki megoldásokat. 
Az egysoros ültetési hálózat (3.28. ábra) különböző változatai rövid és hosszú vágásfordulóban 
termelt fafajhoz és fajtához egyaránt javasolhatók. Egyes fűzfajták termesztése során az 
állomány besűríthető akár 50 000-55 000 db/ha növényre, ami 60-70 cm sortávolságot és 30-40 
cm tőtávolságot jelent. Ilyen intenzív hasznosítás az évenkénti vágást teszi lehetővé. 
Az ikersoros ültetési hálózat (3.29. ábra) a gépi betakarítás hatékonyságának javítása miatt 
terjedt el. A technológia kizárólag a rövid, két-hároméves vágásfordulójú ültetvények telepítése 
esetén alkalmazható. Az ikersorok közötti távolság általában 70-75 cm, a soron belül a 
növények közötti távolság 40-50 cm. Rugalmasabban tervezhető ugyanakkor a művelőutak 
távolsága, amely 150-300 cm között változik. A művelőút szélességét befolyásolják a 
termőhely ökológiai adottságai (nedvesség), a növény faja és fajtája, valamint a sorok 
mechanikai ápolására rendelkezésre álló művelőeszközök munkaszélessége. 

$  
3.26. ábra. Első éves hajtások (szaporítási 

alapanyaga – dugvány) 
(Fotó: Gyuricza Csaba)

$  
3.27. ábra. Előkészített sima dugványok 

(Fotó: Gyuricza Csaba)
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A telepítés történhet géppel és kézzel. A telepítés módját meghatározzák a termőhelyi 
adottságok, az időjárási feltételek, az ültetési alapanyag, az ültetvény létesítéséhez 
rendelkezésre álló munkaerő, stb. Túl száraz területen vagy időszakos vízborította körülmények 
között csak a kézi telepítés jöhet számításba. Simadugvány telepítésénél gépi és kézi módszer 
egyaránt alkalmazható, ugyanakkor karódugványok telepítésénél elsősorban a talaj előfúrását 
követő kézi ültetés végezhető. Az energiaültetvény létesítése révén nagyszámú képzetlen 
munkaerő köthető le, ezért a közmunka programokba jól illeszthető, ami szintén a kézi 
telepítést helyezi előtérbe. 

Gépi telepítés 
A gépi telepítésre használhatók az erdészeti csemeteültetők, a mezőgazdaságban, kertészeti 
ültetvényekben használatos ültetőgépek, valamint a speciális dugványozó gépek. 
Valamennyi eszköz félautomata, az emberi munkától csak részben függetleníthető (3.30 – 3.33. 
ábra). 

Kézi telepítés 
A telepítés speciális módszere a kézi ültetés, amely többféleképpen végezhető. Ha a talaj 
kedvezően lazult legalább 20-25 cm mélységig, a simadugványok közvetlenül a talajba 
juttathatók. A kézi telepítés speciális módja, amikor a simadugványokat előre meghúzott 
barázdákba vízszintesen ültetik el. A talajba helyezés 6-10 cm mélységbe történik, amely után 
visszatemetik a termőföldet. 

"  
3.28. ábra. Szimplasoros állomány 

(Fotó: Gyuricza Csaba)

"  
3.29. ábra. Ikersoros telepítés 

(Fotó: Gyuricza Csaba)

$  

3.30. ábra. Telepítés erdészeti 
csemeteültetővel 

(Fotó: Gyuricza Csaba)

$  
3.31. ábra. Vízszintes kézi ültetés 

(Fotó: Gyuricza Csaba)
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3.3.8. Fás szárú energianövények ápolási munkálatai 

Gyomszabályozás 
A fás szárú energianövények telepítését követően az első évben elvégzett ápolási munkák és 
különösen a gyomszabályozás határozzák meg a teljes ültetvény sikerességét. Amennyiben 
egészséges, beállt állomány jön létre az első év végére, a későbbiekben kevés időráfordítással 
és költséggel tartható fenn az ültetvény a teljes életciklus végéig. A telepítés évének 
legfontosabb munkálatai az állományművelés mechanikai módszerekkel, valamint a kémiai 
gyomszabályozás. 
A növények kezdeti fejlődése gyorsnak tekinthető, ugyanakkor az első évben a 
gyomszabályozástól nem lehet eltekinteni. A védekezés mechanikai és kémiai módszerek 
kombinálásával oldható meg. A jól begyökeresedett növényegyedek növekedési intenzitása 
olyan mértékű, hogy gyommentes állományban legfeljebb a sorközök mechanikai ápolására 
van szükség, az állomány korai záródása és gyors fejlődése miatt a gyomokkal szembeni 
konkurencia minimálisra csökken. 
A gyomszabályozás tehát kiemelkedő fontosságú az ültetés évében, a második vegetációs 
évben, a visszavágás után, valamint a betakarításokat követően. 

Betegségek 
Egyes esetekben (pangó víz, legyengült növényállomány) az ültetvény fogékony lehet bizonyos 
gombás, vírus- és baktériumfertőzésre, ami ugyancsak hozamcsökkentő hatással bír. Ilyen 
esetekben a vegyszeres védekezés indokolttá válik. 

Kártevők 
Az állati kártevők közül elsősorban a levélbogárra és –molyra, a nyárfacincérre és a 
földibolhára kell odafigyelni. Abban az esetben, ha jelentős mértékben elszaporodnának a rovar 
kártevők, vegyszeres védekezéshez kell folyamodni. 
A legnagyobb kártételt a vadak károsításai jelentenek az ültetvények esetében. A nyulak, 
pockok és a nagyvadak ellen sokszor a megelőző védekezés jelenti a biztonságos megoldást. 
Ezen állatok a hajtás és hajtáscsúcsi rágásaikkal nagy károkat okozhatnak az állományban. 
Ezek megelőzhetőek vagy csökkenthetőek rágáskár ellen védő, vadriasztó szerek 
alkalmazásával. A legjobb megoldás a vadkár ellen napjainkban is a kerítés használata, ez 
viszont nagyban megdrágítja az ültetvény telepítési költségeit. 

Visszavágás 

$  
3.32. ábra. Energetikai ültetvénytelepítő 

(Fotó: Gyuricza Csaba)

$  
3.33. ábra. Szorítóújjas megfogóelem 

(Fotó: Gyuricza Csaba)
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Egyes fajok és fajták (pl. bokorfűz és akác) esetében az első év után a talajfelszín közelében 
visszavágásra lehet szükség. Ezt a műveletet azokban az esetekben célszerű elvégezni, ha a 
visszavágást követően intenzívebb növekedésre lehet számítani. 

Elhalt dugványok pótlása 
A telepítés előtti szakszerű terület-előkészítés (termőhely-feltárás, talajművelés, 
növénytáplálás, gyomszabályozás), valamint a jó minőségű szaporítóanyag feltételezi a 
legalább 90-95 % eredést, azonban rendkívüli körülmények miatt (pl. száraz időjárás a 
telepítést követően, jégkár, stb.) veszteségekkel is számolni kell. A kismértékű, néhány 
növényegyedet érintő veszteség nem igényel beavatkozást, mivel a szomszédos egyedek többé-
kevésbé be fogják nőni az üresen maradt helyeket. Amennyiben a dugvány vagy 
csemetepusztulás mértéke meghaladja a 15 %-ot, pótlásra lehet szükség. 

3.3.9. Betakarítás 

A fás szárú energiaültetvények betakarítását minden esetben lombmentes állapotban és 
lehetőleg a nyugalmi nedvkeringés idején kell végezni. A betakarításnál nagy odafigyelést 
igényel a vágóeszköz megválasztása, hiszen a vágási felület minősége, valamint talajhoz 
viszonyított magassága nagymértékben befolyásolja a termesztés sikerességét. A helyesen 
megválasztott betakarítási időben a biomassza nedvességtartalma nagyjából 50-55 %-os. 

Kézi betakarítás 
Kézi betakarításnál fűrésztárcsával felszerelt motoros kaszával vagy motoros fűrésszel történik 
az állomány levágása. Ez a módszer általában a kis területű ültetvények betakarításánál 
alkalmazható költséghatékonyan. A levágott hajtásokat kévékbe kötve lehet szállítani és tárolni 
(3.34. – 3.35. ábra). 

Szakaszos gépi betakarítás 
Ennél a betakarítási módnál a növényállományt un. döntő kötegelő gép vágja el és kötegeli. Az 
összekötött kévéket irányba helyezve hagyják a területen, amiket általában egy darus teherautó, 
vagy valamilyen közelítő gép szállít a tárolás, vagy a további feldolgozás helyszínére. 

Egymenetes gépi betakarítás 
Ennél az eljárásnál egyazon gép végzi egy a hajtások levágását és aprítását is menet közben. 
Ezek a gépek lehetnek önjáró kivitelűek és vontatott aktív hajtású járvaszecskázók is. A gép 
menet közben a keletkező faaprítékot szállítójárműre rakja. Az egymenetes betakarítás a nagy 
kiterjedésű ültetvények esetében indokolt, hiszen ezen gépek beszerzési és fenntartási költségei 
a legmagasabbak. 
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4. MELLÉKTERMÉKEK ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSA 

4.1. Erdészeti melléktermékek 
Vágástéri apadék 

A vágástéri apadék fogalmába tartozik minden, a fakitermelés melléktermékeként keletkező 
gally, kéreg és egyéb famaradványok, amelyek ipari célra nem hasznosíthatóak, azonban 
energetikai célra megfelelő. Jelentős mennyiségben keletkező és rendelkezésre álló biomassza, 
Magyarországon megközelítőleg 1 millió m3, azonban keletkezése decentralizált, így 
begyűjtése nehéz, élőmunka igénye nagy. Ezen szempontok miatt jelenleg nincs piaci értéke, 
így sok esetben vagy a területen hagyják, vagy összegyűjtést követően a helyszínen eltüzelik, 
vagy egy másik tapasztalható és nem szerencsés megoldásként, a helyszínen aprítógéppel 
felaprítják, s a keletkezett aprítékot szétterítik a területen. Ilyenre gyakran látunk példát a közút 
mentén is, (lásd 4.1. ábra) ahol pedig nem okozna gondot a közvetlen begyűjtés, de szerencsére 
azért találunk előremutató példákat is. (4.2. ábra) 

Az észak-európai országokban, ahol jelentős és nagy területeken történő erdőgazdálkodás 
folyik, ezen anyagok begyűjtésére speciális célgépeket alkalmaznak, így a keletkezett 
biomasszát tudatosan hasznosítják. Ezek beruházási ára jelentős, így a magyarországi birtok 
méretek és termelési rendszerek alapján jelenleg nem terjedt el, de meg kell jegyezni, hogy az 

$  
3.34. ábra. Kézi betakarítás 

(Fotó: Kovács Gergő)

$  
3.35. ábra. Betakarított fűz tárolása/

szárítása 
(Fotó: Kovács Gergő)

$  

4.1. ábra. Vágástéri apadék terítése 
(Fotó: Tóvári Péter)

$  

4.2. ábra. Vágástéri apadék kezelése 
(Fotó: Tóvári Péter)
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elmúlt időszakban több vállalkozás létesült és vásárolt mobil erdészeti célgépeket, vagy 
telepíthető aprítógépeket, melyekkel bérmunkában, vagy a letermelt apríték értékének 
megfelelően „megtisztítja” az erdőtulajdonos számára a vágásteret, vagy egyéb zöldterületeket, 
s a termelt aprítékot értékesíti, vagy felhasználja. A vágástéri hulladékból gyártott apríték 
minősége elsősorban fűtőművi, vagy erőművi felhasználásra alkalmas, mert anyagminősége, 
elsősorban homogenitása miatt a kis berendezések adagoló rendszere nem tudja kezelni. 
Hamutartalma jellemzően magasabb a faaprítékok szabványban előírt értékénél, de ez nagyban 
függ a tárolási, aprítási és anyagmozgatási feladatoktól, technológiai fegyelemtől.  

A speciális erdészeti gépeknek a végtermék szempontjából több módozata is kialakult. A 
letermelt biomassza lehet apríték formájában, vagy bálázott, illetve kötegelt formában. 
Az apríték formájában letermelt biomassza jelenleg a legelterjedtebb, annak gépparkja és 
technológiai feltételrendszere megoldott. Két megoldás ismert: Az egyik a speciális 
célgépekkel kialakított közvetlen technológiai sor, amely igen korszerű, de nagy terület esetén 
lehet csak gazdaságos, vagy a másik megoldás a kézi, vagy gépi anyagmozgatással és 
univerzális kis-, vagy nagy teljesítményű vontatott, vagy épített aprítógépekkel egy-, vagy több 
menetben elvégzett apríték készítés. Ezekkel a technológiákkal készített apríték egyik 
legnagyobb hátránya, hogy a nedves anyag közvetlenül kerül aprításra, így a tárolás során 
jelentősebb veszteségek keletkeznek, valamint a tárolási idő így hosszabb, s nem utolsó sorba 
az, hogy a laza halmaz sűrűségű anyag szállítása és tárolása költségesebb. 

Ezeket felismerve az elmúlt években több olyan technológia- és gépfejlesztés kezdődött annak 
érdekében, hogy szál és gally formájában történő betakarításra célgépeket gyártsanak, melyek 
az erdészeti terepen, kötegelve, vagy tömörítve képeznek egységeket a laza halmazállapotú 
melléktermékekből. Ezek előnye, hogy az élőnedves faanyagot egy jól szállítható és tárolható 
formába rendezi, s több kutatási eredmény alapján a nedvességtartalom csökkenés is 
intenzívebb, mint az aprítékban történő tárolás esetében, valamint a tömörítvények aprítása 
azon túl, hogy száraz állapotban történik a tárolás helyén, technológiai szempontokból 
kedvezőbb körülmények között valósítható meg. 

A fafeldolgozási melléktermékek  
fűrésztelepeken, és igen sokféle, különböző fát feldolgozó üzemben (raklap, láda, bútor stb. 
gyártás során) keletkeznek. Összes volumenét az országos statisztika alapján nem lehet 
értékelni. Felhasználása megoldottnak tekinthető, mert egyre több közvetlen hasznosítás 
történik a keletkezés helyén üzemi hő termelése céljából, hiszen felismerték gazdasági előnyeit. 
A tüzelőanyag minősége függ a feldolgozott alapanyag minőségétől, valamint a feldolgozó 
technológiától. A kéregmentes és száraz faipari mellékterméket az elmúlt években épült 
pelletüzemek egymással versenyezve vásárolják fel, hiszen ezek, illetve ezekből előállított 
pellet tüzelőanyag minősége alkalmas a nemzetközi szabványokban meghatározott szigorú 
követelményeket kielégíteni, így kiváló export termék. Sajnos az elmúlt években a hazai faipari 
feldolgozás csökkent, így a keletkező melléktermékek mennyisége is kevés. A faipari 
melléktermékek másik csoportjába a kevésbé jó tulajdonságokkal rendelkező pl. a 
raklapgyártásból származó kéreganyagot is tartalmazó melléktermékek tartoznak, melyek 
elsősorban fűtőművi, vagy erőművi tüzelésre alkalmasak. A faipari feldolgozás 
folyamatábrájából, melyet a 4.3. ábra mutat be jól látható a melléktermékek megoszlása és 
keletkezése.  
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"  
4.3. ábra. Faipari feldolgozás folyamatábrája (Szerkesztette: Kovács Gergő) 

4.2. Mezőgazdasági melléktermékek  

Az erdészeti melléktermékek mellett meg kell említenünk a mezőgazdasági melléktermékeket 
is. Ide tartoznak főként a különböző növények szárai és levelei, illetve egyéb részei, melyek 
többsége jelenleg a mezőgazdasági területeken marad. Ilyen pl.: a kukorica szára, levele és 
csutkája, a gabonaszalma, vagy a napraforgó és őszi káposztarepce szára. A szántóföldi 
növénytermesztésben, a legnagyobb mennyiségben gabonaszalma, kukoricaszár és csutka és 
napraforgószár keletkezik. A tüzelési célra felhasználható melléktermékek mennyisége nagyban 
függ az időjárási tényezőktől. Aszályos és túlzottan csapadékos évben kevesebb rendelkezésre 
álló alapanyaggal számolhatunk. A melléktermékek betakarításkori nedvessége eltérő, amely 
tárolási és tüzeléstechnikai problémákat vethet fel. A szántóföldi melléktermékek pontos 
mennyiségének ismeretéhet elengedhetetlen a fő- és melléktermék arány ismerete, amely faj és 
fajtánként is változó képet mutat (4.1. táblázat).  

4.1. táblázat. Fő és melléktermék arány szántóföldi növényeinknél 

(Forrás: MÉM NAK) 

Gabonaszalma 

Feldolgozás 
folyamata 
• Kitermelés 
• Osztályozás 

Kelletkező főtermék 
• Előfatömeg 
• 100 m3 
• Erdei fatermékek 

Kelletkező 
melléktermék 
•

Növény Fő és melléktermék arány

Őszi búza 1:1,2

Őszi árpa 1:1,3

Tavaszi árpa 1:1

Rozs 1:1,8

Zab 1:1,3

Tritikálé 1:1,6

Kukorica 1:1,8

Kukorica (rövid tenyészidejű) 1:1,2

Napraforgó 1:2,5
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Magyarországon elsősorban búzaszalmát jelent, mert az elmúlt években több mint 1,5 millió 
hektáron termeltek kalászos gabonát, s ennek közel 75%-án őszi búzát. Ennek alapján 
gabonaszalmából évente 4,5-7,5 millió tonna keletkezik, azonban az energetikai célokra történő 
hasznosítása sok kérdést vett fel. A szalma jelentős részét jelenleg bebálázzák. A bebálázott 
mennyiség mintegy 45-50 %-a mezőgazdasági üzemekben kerül felhasználásra, alom vagy 
takarmány formájában. A papíripar az évente keletkező szalma 20-25%-át hasznosítja, mivel 
fontos alapanyaga a papírgyártásnak és átlagosan 40-45 % cellulózt tartalmaz. A szalmából 
történő papírgyártás viszonylag egyszerűbb, mint a dendromasszára alapozott technológiák. A 
fennmaradó 20-25%-ot pedig mint tápanyag-visszapótló és szerkezetjavító anyagot 
bedolgozzák a talajba. Amennyiben a keletkező gabonaszalmát elszállítják a területről, 
gondoskodni kell a szalmával lehordott tápanyagok talajba történő visszajuttatásáról. Tüzelés 
technikai szempontból a gabonaszalma, mint energetikai alapanyag igen kedvező. A betakarítás 
legelterjedtebb formája a bálázás. A nagybálák lehetnek a bálázó-géptől függően hengeres és 
szögletes bálák (4.4. – 4.5. ábra).  

Kukoricaszár és- csutka 
A szántóföldi melléktermékek közül a legnagyobb mennyiségben a kukoricaszár és csutka áll 
rendelkezésre. Hektáronként 9-10 tonna melléktermékkel számolhatunk. Száraz időjárás esetén 
a kukoricaszár jelentős része jó minőségben betakarítható, és takarmányként vagy energetikai 
célra hasznosítható. Tüzelésre azonban csupán 3-4 tonna használható, ami a megtermelt 
mennyiség 30-40%. A fennmaradó kukoricaszárnak túlságosan magas a nedvesség-tartalma és 
az esetek túlnyomó többségében földdel szennyezett, ezért nem tekinthető jó minőségű 
fűtőanyagnak. Az energetikai célra nem hasznosítható ezért célszerű a visszamaradt részeket 
bedolgozni a talajba. A kukoricaszár betakarítása során kör vagy kocka bála készíthető. A 
kukoricaszár betakarításkori nedvessége elég változó, 50-70% is lehet. Csapadékmentes, száraz 
időjárás esetén, a területen hagyott a bálák néhány napon belül kiszáradnak, behordásra és 
kazalozásra alkalmassá vállnak. Jelenleg a kukoricaszárat egyéb tüzelőanyagokkal keverve 
tüzelik a legtöbb helyen. A kukoricacsutka közel 40 ezer hektár területről a hibrid vetőmag 
üzemeknél áll rendelkezésünkre, ahol a főtermék betakarítása csövesen történik. A 
kukoricacsutka energetikai hasznosítása a vetőmagüzemekben történik, ahol is elégetik ezzel is 
fedezve az üzemek energiaigényét. Azonban a melléktermékek betakarítása jelentős 
többletfeladatok is eredményez. Ezenfelül a melléktermék betakarítása, a szem betakarítását 
nem hátráltathatja, az egyébként is magas őszi munkacsúcs nő, ezért olyan technológiára és 
gépekre van szükség, mellyel minél kevesebb lépésben lehet a szárat is betakarítani. 

Napraforgószár és tányér 

$  
4.4. ábra. Szögletes bálák 

(Fotó: Birkás Márta) 

$  
4.5. ábra. Körbála búzatarlón 

(Fotó: Birkás Márta)
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Évente közel 2,0-2,8 millió tonna napraforgószár és tányér melléktermékkel is számolhatunk 
(4.2. táblázat). A jelenlegi gyakorlat az, hogy a teljes szár és tányérmennyiséget összezúzzák, 
majd beszántják. A napraforgószár betakarításkori nedvessége elég alacsony, ezért betakarítás 
után tüzelésre alkalmas. Viszont bálázása még nem megoldott, ezért energetikai célú 
hasznosítása a jelenlegi módszerek mellett nem megvalósítható. 

4.2. táblázat. Mezőgazdasági melléktermékek biomassza-hozama és fűtőértéke 

(Forrás: Barótfi István 2003) 

4.2.4. Kertészeti melléktermékek 

Nem szabad megfeledkeznünk a szőlő- és gyümölcsültetvények melléktermékeiről sem. A 
szőlő ültetvények évenkénti metszése során jelentős mennyiségű venyige keletkezik (150 ezer 
tonna). A venyige apríték, illetve a venyigebálák kazalban jól tárolhatók. A gyümölcsösökben 
évenként keletkező közel 400 ezer tonna nyesedékkel is számolhatunk. A nyesedék és a 
venyige fűtőértéke a tűzifához hasonló és aprítva jól tüzelhető. Célszerű a költséges szállítás 
elkerülése, ezért javasolt a helyben való energetikai hasznosításuk. Begyűjtésük nagy élőmunka 
igényű és a gépekkel történő betakarítás kialakítása még most is folyamatban van. Alapvetően 
itt is két technológia ismeretes, a bálázásos technológia és az aprítási eljárásokra alapozott 
technológia. Amíg a szőlővenyigénél a bálázásos és aprításos betakarítás is alkalmazható, addig 
a nyesedéknél a vastagabb ágak miatt a bálázás technikailag nem kivitelezhető. 

A melléktermékek hasznosítása az alternatív költségek és a tőkehiány miatt problematikus. A 
növénytermesztési melléktermékek betakarítása sokszor speciális gépet igényel, ráadásul 
csúcsmunkákat növeli, amikor egy gazdaságban a főtermék betakarítása is sokszor késedelmet 
szenved.  

Biomassza
Nedvesség-

tartalom (%)
Melléktermékek 

biomassza-hozam (t/
ha)

Fűtőérték (MJ/
kg)

Gabonaszalma 10-15% 4,0-5,2 15,5-16,5

Kukoricaszár és csutka 30-40% 9,5-12,5 11-12

Napraforgószár 30-35% 2,0-2,8 11,5

Szőlővenyige 15% 1,0-1,5 15

Gyümölcs nyesedék 15% 4,0-4,5 15,5
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5. BIOMASZZÁBOL TÖRTÉNŐ ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS 
FOLYAMATAI ÉS JELLEMZŐI 

5.1. Bioalkohol-gyártás  

A bioalkoholt (biometanol vagy bioetanol) cukor-, keményítő- vagy cellulóztartalmú 
növényekből erjesztéssel állítják elő.  

Alapanyagai:  
• cukortartalmú növények: cukorrépa, cukornád, cukorcirok, csicsóka; 
• keményítő tartalmú növények: kukorica, rizs, burgonya, gabonafélék szemtermése 

(búza, rozs, árpa, zab), vadgesztenye;  
• cellulóz tartalmú növényi részek: fa, fűfélék, gabonafélék szára (szalma), kukorica szára 

és csutkája, napraforgó héja, rizs héja.  

Az első generációs bioüzemanyagok alapanyagai az élelmiszer vagy takarmány célra is 
felhasználható mezőgazdasági termények, melyek elsősorban cukor- és keményítőtartalmú 
növények.  

A második generációs bioüzemanyagok alapanyagai az élelmezésre nem felhasználható 
mezőgazdasági növénytermesztésből és erdőgazdálkodásból származó elsősorban cellulóz 
tartalmú növények. 

A metanol (metil-alkohol, vagy más néven faszesz) CH3 – OH, színtelen, vízzel korlátlanul 
elegyedő, gyúlékony, mérgező folyadék.  
Előállítása történhet fa száraz desztillációjával vagy szintézisgázból (350 oC-n, 20 MPa 
nyomáson, ZnO – Cr2O3 katalizátorral) (1.1. képlet), illetve metán részleges oxidációjával.  

"  (1.1.) 

Felhasználása: oldószerként. 
Energiatartalom: 19,926 MJ/kg.  
Sűrűség: 0,769 kg/l. 
Oktánszám: 110 

Az etanol (etil-alkohol, vagy más néven borszesz) CH3 – CH2 – OH, C2H5 – OH, színtelen, 
vízzel korlátlanul elegyedő, gyúlékony, mérgező folyadék.  

Előállítása történhet cukortartalmú levek erjesztésével (szeszes erjesztés) vagy keményítő 
tartalmú növények „elcukrosításával”, továbbá acetaldehid (acetilén vizes oldata) 
hidrogénezésével vagy etilén hidratálásával kadmium-foszfát kontakton.  
A leggyakoribb és legegyszerűbb kinyerési mód a szőlőcukorból történő előállítása (1.2. képlet) 
erjesztő gombák segítségével (Saccharomyces cerevisiae /sörélesztő, élesztőgomba/ v. 
ellipsoideus, vagy Zymomonas mobilis /baktérium, erjesztő mikroba/). A szeszes erjedés szén-
dioxid termelődéssel járó folyamat.  

"  (1.2.) 

OHCHH2CO 32 −→+

kJ156CO2OHHC2OHC 2526126 ++−→
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A keményítő tartalmú növényi anyagokat forró vízzel duzzasztják, majd 50oC-on melegítik. Az 
oldathoz hozzáadott diasztáz enzim hatására a keletkező maltóz diszachariddá bomlik (1.3. 
képlet). Az így keletkezett elcukrosított anyagból erjesztéssel alkoholt állíthatunk elő.  

"  (1.3.) 

Felhasználása: fertőtlenítőszerként, tisztító és oldószerként.  
Energiatartalom (fűtőértéke): 26,870...27,688 MJ/kg.  
Sűrűség: 0,794...0,795 kg/l. 
Oktánszám: 105 

5.1.1. Első generációs bioüzemanyag előállítás 

Az első generációs bioetanol gyártás alapanyagai olyan keményítő vagy cukor tartalmú 
növények, amelyek az emberi táplálkozásban és takarmányozásban is fontos szerepet játszanak. 
Energetikai célra történő hasznosításuk helyenként konkurenciát teremt, bizonyos körülmények 
között árfelhajtó hatást gyakorol a hagyományos élelmiszer és takarmány előállítással 
foglalkozó szektorok alapanyagaira. Ezen okok miatt, a Földön élő 7,2 milliárd főt elérő 
népességből 800-900 millió éhező és rosszul táplált ember nélkülözését látva, egyesek etikai 
kifogást is emelnek az élelmiszer alapanyagok energetikai felhasználása ellen. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a kétségtelenül létező éhség probléma nem a termelési kapacitások hiánya 
miatt állt elő, hanem súlyos társadalmi, elosztási és politikai problémák eredőjeként 
jelentkezik. 

Alapanyag előkészítése, feldolgozása 

Az alapanyag darabolása után, nagy nyomású főzés, gőzölés, cukrosítás vagy más néven 
hidrolízis (a szénhidrogén láncok feldarabolása, glükózzá alakítása), erjesztés (fermentálás) 
élesztő bekeverésével. Több fokozatú desztilláció, a szilárd anyagok eltávolítása. 

A gabonaszemeket átrostálják, majd szárazon kalapácsos darálógépen durva liszt finomságúra 
őrlik. Az így kapott lisztet vízzel összekeverik és magas hőmérsékleten (105 oC-on) és 
nyomáson (0,7-2,7 bar) fertőtlenítik a keveréket. A tiszta keveréket kétféle enzimmel (alfa-
amilázzal és gluko-amilázzal) keverik össze 82-90 oC-on 4-8 órán keresztül. Az így kapott 
malátalevet erjesztő tartályokba (fermentorokba) szivattyúzzák, ahol élesztőt adnak a 
keverékhez. Leggyakoribb erjesztő gomba a Saccharomyces cerevisiae vagy más néven 
sörélesztő. Az erjesztés zárt tartályokban történik 25(35)oC-on 54 (44) órán keresztül. Az 
erjesztő gombák oxigén használnak fel és szén-dioxid és hő keletkezik. Az erjesztett anyagot 
gőzfűtésű lepárló tartályba adagolják, ahol felforralják, a keletkező etanolt elkülönítik. A 
keletkező melléktermékek: cefremoslék és víz. Az etanolt 78-100oC közötti hőmérsékletre 
melegítik, ahol elválasztják a víztől (Az etanol forráspontja 78oC), majd a gáz halmazállapotú 
etanolt kondenzátoron átvezetve cseppfolyósítják. Többszörös lepárlás során (desztillációs 
tornyokban) kapunk 95% etanol 5% víz keverékét. Molekuláris szűrőn átvezetve a folyadékot 
közel 100%-os etanolt kapunk. Az így kapott tiszta etanolt denaturálják (emberi fogyasztásra 
alkalmatlanná teszik, hiszen ilyen töménységben mérgező) pl. 2-5% gázolaj hozzáadásával. 

Búza (gabonafélék) esetén a szemes termény őrlése után a keletkezett lisztet vízzel és 
enzimekkel keverik össze, ezt követően az oldat keverő tartályokba kerül, ahol melegítik. Ez 
után kerül az erjesztőbe, ahol biztosítani kell a megfelelő levegőellátást és a keletkező szén-

6126211221225106 OHC4OH2OHC2OH2OHC4 ++→+

"  71



dioxid elvezetését. Szűrés után az erjedt lé (víz hozzáadásával) desztillációs kolonnába kerül, 
ahonnan az alkohol és a szeszmoslék távozik. Utóbbiból biogáz állítható elő. 1 tonna búzából 
300 kg (430 liter) etanol állítható elő, 3,5 m3 víz és 6 kg segédanyag hozzáadásával. E mellett 
300 kg cefre és 100 kg biogáz keletkezik. Az erjesztés során 450 kg szén-dioxid jut a légkörbe.  

A bioüzemanyagok alkalmazása során a keletkező szén-dioxid mennyisége fotoszintézis során 
újra megkötődik a növények által, ezáltal szén-dioxid semlegesnek tekinthetjük a 
bioüzemanyagok használatát. A hajtóanyagok előállítása során (a növény feldolgozása során 
felhasznált energia forrása szerint) a keletkező szén-dioxid mennyisége, mely nem megújuló 
energiaforrásból származik, növeli a légkör üvegházhatású gázok mennyiségét. Ezt figyelembe 
véve az Európai Unió 28/2009/EK direktívája tartalmazza a bioüzemanyagok üvegházhatású 
gázokra (ÜHG, vagy angolul GHG – green house gases) vonatkozó megtakarítások jellemző 
(számított) alapértékeit.  
Bioetanol esetén az üvegházhatású gázok kibocsátásnak megtakarítása cukornádból 71%, 
cukorrépából 61%, búzából 32-69%, búzaszalmából 87%, kukoricából 56%, hulladékfából 
76-80%. 
Biometanol esetén az üvegházhatású gázok kibocsátásnak megtakarítása hulladékfából 
91-94%.  

Alkoholgyártás energiaigénye 

A fotoszintézis során a növények szén-dioxidból és vízből keményítőt és oxigént állítanak elő 
napenergia felhasználásával (2.1. képlet).  

"   (2.1.) 

A fotoszintézis (fajlagos) anyagmérlegét tekintve 264 kg szén-dioxid és 90 kg víz 
felhasználásával 162 kg keményítőt és 192 kg oxigént állítanak elő a növények napenergia 
segítségével.  
A keményítő hidrolizációval és erjesztéssel (víz hozzáadásával és amiláz enzimek segítségével) 
alkohollá átalakítható (mely folyamat során széndioxid és hő keletkezik).  

"   (2.2.) 

"  (2.3.) 

Az alkohol-előállítás során (fajlagosan) 162 kg keményítőhöz 18 kg víz hozzáadásával 180 kg 
szőlőcukorból 92 kg etanol és 88 kg szén-dioxid keletkezik.  

Cukorrépa anyag- és energiamérlege alapján 80-90 t/ha betakarított terméshozamból a 
feldolgozott répatest mennyisége 45-50 t/ha, a kinyert cukros lé mennyisége 7,5-8 t/ha, 
erjesztés után az előállítható etanol mennyisége 4500-5000 l/ha (3,5-4 t/ha). E mellett 
keletkezett levél és fej 35-40 t/ha, a répaszelet 2,5-3 t/ha, és 1-1,2 t/ha moslék melasz.  
A megköthető napenergia mennyisége 200-250 GJ/ha. A mezőgazdasági technológia 
energiafelhasználása 30-35 GJ/ha. A cukorrépa feldolgozásának technológiai energiaigénye: 
lékinyerés 14-16 GJ/ha, rektifikáció 25-30 GJ/ha, cefrebesűrítés 20-25 GJ/ha, szeletszárítás 
28-30 GJ/ha, összesen 87-100 GJ/ha.  
A hajtóanyagként felhasználható energiamennyiség 60-68 GJ/ha. A technológiai 
melléktermékek energiatartalma: trágya 10-12 GJ/ha, szelet 35-40 GJ/ha, szeszmoslék 15-20 
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GJ/ha, egyéb technológiai anyag 20-25 GJ/ha, összesen 80-97 GJ/ha. Az energianyereség vagy 
Output/Input arány 1,2-1,4. 
Cukornád esetén az előállítható etanol mennyisége átlagosan 6300 l/ha. A hajtóanyagként 
felhasználható energiamennyiség 135 GJ/ha. Az alkoholgyártás energiaigénye 9,38 GJ/1000 
liter, azaz 59 GJ/ha. Az energianyereség (EROI, Energy Return Over Investment) 1,48-2,29.  
A búza anyag- és energiamérlege alapján 10-12 t/ha betakarított búzából a feldolgozott szem 
mennyisége 4-5 t/ha, az előállítható etanol mennyisége 1800-2000 l/ha (1,4-1,6 t/ha). E mellett 
keletkezett szalma mennyisége 6-7 t/ha, az erjesztés utáni szeszmoslék 1,2-3,4 t/ha.  
A megköthető napenergia mennyisége 150-180 GJ/ha. A mezőgazdasági technológia 
energiafelhasználása 25-30 GJ/ha. A búza feldolgozásának technológiai energiaigénye 20-25 
GJ/ha.  
A hajtóanyagként felhasználható energiamennyiség 34-38 GJ/ha. A technológiai 
melléktermékek energiatartalma: szalma 90-100 GJ/ha, szeszmoslék 25-30 GJ/ha, egyéb 
technológiai anyag 25-30 GJ/ha, összesen 140-160 GJ/ha. Az energianyereség vagy Output/
Input arány (2,5) 3,1-3,6.  
A búzaszalmából kinyerhető alkohol mennyisége 170-450 liter/tonna, 3 tonna/ha szalma estén 
510-1350 liter/ha alkoholt jelent.  

Az ipari etanolt előállító gyárak gyakran létesítenek biogáz üzemet, de a lokális igényeket 
kielégítő kis üzemekben is alkalmazható az etanol előállítás és a biogáz gyártás 
összekapcsolásával a biomassza hasznosítási lánc záródó ciklussá való átalakítása.  

5.1.2. A második generációs üzemanyag előállítás 

A második generációs üzemanyagok gyártása teljes mértékben megszünteti a fenti aggályokat, 
de újabbakat is generál. Ennél az üzemanyag előállítási technológiánál ugyanis a korábbiakkal 
ellentétben lignocellulóz tartalmú mezőgazdasági, erdészeti és ipari melléktermékeket 
használnak, melyek élelmiszerként nem használhatók. A kukoricaszár, kukoricarost, 
búzaszalma, erdészeti fa hulladék, ipari feldolgozás melléktermékei nagy tömegben képződnek 
és alkalmas technológiával bioetanollá alakíthatók. Mindössze arra van szükség, hogy a 
melléktermékeket a szemtermés betakarítása után rendezett módon szintén takarítsuk be és 
szállítsuk a feldolgozó helyre. Az ellenzők itt is megjelentek, akik egy része például a talajok 
szerves anyag visszapótlásának elmaradása vagy mérséklődése miatt (kukorica szár, búza 
szalma) emelnek kifogást.  
Magyarországon a lignocellulóz tartalmú mezőgazdasági melléktermékek piacán legnagyobb 
jelentősége a kukorica szárnak és a búzaszalmának van. A termőterület, a jellemző 
termésátlagok nagysága, valamint a Harvest-index értékei alapján a legtöbb évben 12–14 millió 
tonna alapanyaggal számolhatunk. Az energiafű, az erdészeti fa hulladék, a nád és még sok más 
növeli a lehetséges alapanyagbázis méretét. Olyan cellulóztartalmú növényi részek, mint a 
különböző gabonaszárak, rostok, mezőgazdasági növényi hulladékok, valamint faipari forgács, 
vagy akár az újságpapír szolgálhat alapanyagul a másod generációs bioetanol előállításhoz. 
Újabban ipari és települési szilárd hulladékok alapanyagként történő felhasználása is felmerült, 
valamint terjednek az üzemanyag előállítás céljából termesztett fás és lágyszárú 
energiaültetvények is. 

A cellulóz tartalmú biomassza, vagyis a lignocellulóz a fajtól, életkortól és érettségi állapottól 
függően eltérő mennyiségű cellulózt, hemicellulózt és lignint tartalmaz. Ez a három polimer 
molekula együttesen adja a száraz anyag közel 90 %-át. Ezen belül átlagosan a cellulóz 40–50 
%-ot, a hemicellulóz 25–30 %-ot és lignin a 15–20 %-ot képvisel. 
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A cellulóz homopoliszaharid, legkisebb egysége a cellobióz, mely két β-1,4-kötéssel 
kapcsolódó glükóz molekula dimerje, benne a glükóz monomerek egymáshoz képest 180°-kal 
elforgatva helyezkednek el. A cellulóz hosszú, akár 100-15 000 glükózból álló lineáris polimer, 
mely inter- és intramolekuláris hidrogén kötések kialakításával stabil makromolekula. 
Nagyfokú rendezettség jellemezi, vízben nem oldódik, stabil molekula, még enzimeknek is jól 
ellenáll. Elsősorban a sejtfalban, 3 nm átmérőjű rostok formájában fordul elő. A növényi 
biomassza 40–50 %-át alkotja. 
A hemicellulóz sem keményítő szerű poliszacharid. A magasabb rendű növények sejtfalában a 
cellulózzal összekapcsolódva fordul elő, egyes lúgban oldható, nagyon változatos molekula. 
Lánchossza általában kisebb, mint cellulóznak, de sok oldallánca van. Alkotórészei az L-
arabinóz, D-galaktóz, D-glükóz, D-glükuronsav, D-mannóz és D-xilóz, L-fruktóz, L-rhamnóz 
és L-galaktóz. A hemicellulóz a cellulóz láncokat beburkolva védi és összeköti a cellulóz 
láncok és a lignint. 
A főlánc szerint vannak xilánok, mannánok, vegyes kötéső β-glükánok, xiloglükánok és 
arabinogalaktánok. A növények biomasszájának 25 – 30 %-át alkotja. 
A lignin egy aromás polimer amely fenil-propánból áll. A p-hidroxifenil, guaiacil és sziringilből 
épül fel. Ezekből képződik enzimmel katalizált polimerizációs reakcióban az elágazó 
szerkezetű, éter és szén-szén kötéseket tartalmazó lignin hálózat. A lignin a hemicellulózzal 
együtt átitatja a cellulóz rostokat a másodlagos sejtfalban. A sejtfal erősítésében, a növények 
stabilitásában van szerepe, a növényi sejtek összekapcsolásáért felelős. A biomassza 15–20 %-
át teszi ki. 
A lignocellulóz szerkezete vegyszereknek mikroorganizmusoknak rendkívül ellenáll, ez a 
bioetanol célú feldolgozást nagyon megnehezíti! 
A cellulóz a lignocellulózokban hemicellulózzal és ligninnel átszőve található. Azért, hogy 
enzimesen hidrolizálni tudjuk, a szerkezetet fel kell lazítani. Ezt a fellazítást nevezzük 
előkezelésnek. Eközben a lignint és hemicellulózt részleges vagy teljes eltávolítjuk. A 
ligninmentesítéssel növelhető a hidrolízis sebessége, mert a lignin gátolhatja az enzimeknek a 
szubsztráthoz történő hozzáférését a hidrolízis során, de felületén irreverzibilisen kötődhetnek a 
hidrolítikus enzimek is. 

A hemicellulózok oldatba vitele a cellulóz rostok felszínéről növeli a cellulázok számára 
hozzáférhető szubsztrát felületet, ugyanakkor mivel a lignint a cellulózhoz köti, kioldásukkal a 
lignin egy része is eltávolítható, illetve a cellulóz-lignin kapcsolat fellazítható, nő a cellulóz 
enzimes bonthatósága. Cél, hogy ne keletkezzen olyan melléktermékek, mely a hidrolízisben 
vagy az alkohol fermentációban inhibitorként viselkedhetne. Az előkezelés négy féle lehet, 
fizikai, kémiai, biológiai és fiziko-kémiai (fizikai-kémiai), de ezeket kombinálni is lehet. 
Ennek megfelelően fizikai aprítás a leggyakoribb eljárás, következtében a fajlagos felület nő.  

A kémiai módszerek között a savas vagy lúgos (NaOH) hidrolízis, az oxidálószeres kezelés, az 
ózonizálási eljárás, a hidrogénperoxidos kezelés (H2O2) a leggyakoribbak. 
A biológiai módszerek a mikrobiológiai lignin eltávolításból állnak gombák segítségével 
(Trametes, Polyporus, Plaerotus nemzetségből). Oxido-reduktáz enzimjeik révén (mangán-
peroxidázok, laktázok, lignin-peroxidázok) bontják a lignint esetenként a cellulózt és a 
hemicellulózt is, és cukor veszteség történhet. Jellemző a hemicellulóz degradáció és a lignin 
eltávolítás. 

A (fiziko-kémiai) eljárások közé a gőzrobbantás, nedves oxidálás és ammóniás robbantás 
tartozik leggyakrabban.  

A gőzrobbantás során az aprított nyersanyagot néhány percig nagynyomású (0,69–4,83 MPa) 
telített gőzzel kezelik, majd a nyomást hirtelen atmoszférikusra csökkentik, aminek 
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következtében a rostok szerkezete egyfajta robbanás mellett fellazul. A nagy hőmérséklet miatt 
(160–260 °C) a hemicellulózok egy része hidrolizál és oldatba megy, a lignin részben átalakul, 
ezért a cellulóz jobban hozzáférhetővé válik. 

Nedves oxidáció során nagy hőmérsékleten (150–200 °C-on) vizes közegben, nagynyomású 
oxigénnel vagy levegővel kezelik a nyersanyagot. A kezelés eredményeként cellulózban gazdag 
szilárd fázist, és hemicellulózokban gazdag folyadékfázist kapnak, főleg búzaszalma 
előkezelésére használják. 

Ammóniás robbantásnál nagy hőmérsékleten (90 °C) és nyomáson folyékony ammóniával (1-2 
kg ammónia /kg nyersanyag) kezelik a nyersanyagot, majd a nyomást hirtelen lecsökkentik. A 
fajlagos felület nő, hemicellulóz részleges degradációja és lignin átalakulás jellemzi. Az egyik 
legígéretesebb előkezelési módszer az AMFE (ammonia fiber explosion), mely során a 
folyékony ammónia mérsékelten nagy nyomáson és hőmérsékleten történő alkalmazásával 
lehetővé válik a komponensek elkülönítése. Számos érv szól amellett, hogy a bioetanol gyártás 
során minél korábban kerüljön eltávolításra a lignin. A lignin ugyanis a legfőbb akadálya az 
enzimes hidrolízisnek, hiszen származékaival együtt egyes vélemények szerint toxikus a 
mikroorganizmusokra nézve. A lignin eltávolítására kiválóan alkalmazható vegyszer az 
ammónia. Az egyik ismert reakció az oldott ammónia és lignin között a lignin C-O-C 
kötéseinek felszakadása (éter és észter kötései a lignin-karbohidrát komplexben). A vizsgálatok 
azt mutatják, hogy az ammónia szelektíven csökkenti a biomassza lignin tartalmát. 
Megállapításra került, hogy az ammóniás eljárással az összes lignintartalom 70-85%-a 
eltávolítható, emellett a hemicellulóz 40-60%-a feloldódott. A reakció gyorsan megy végbe, a 
legtöbb lignin eltávolítható az első 20 percben. A cellulóz több mint 95%-a megmarad, és már 
24 óra enzimes hidrolízis után 80% fölötti cukor kihozatal érhető el. 

A lignocellulóz alapú etilalkohol előállításnak az előkészítést követő lépése a sejtfal polimerek 
hidrolízise, a lignocellulózok enzimes hidrolízise melyhez a szükséges enzimek előállítása 
fermentációs úton történik. A legfontosabb enzimek a cellulóz hidrolíziséért felelős cellulázok, 
melyek termelésére több aerob és anaerob baktérium és gombafaj is képes. 
A cellulóz hidrolízisét endo- és exo-enzimekből álló enzimrendszer képes elvégezni. A cellulóz 
amorf részein képesek bontásra az endo-1,4-β-D-glükanázok amelyek a cellulózt 
véletlenszerűen hasítják, oligomer láncokra. Ezeket a cello-oligomereknek a végét a kristályos 
cellulóz hasítására is alkalmas cellobiohidrolázok tovább hasítják, róluk cellobiózt hasítanak le, 
melynek további hidrolízisét az 1,4-β-D-glükozidázok, más néven cellobiázok katalizálják. 

A cellulóz rostok hemicellulózokkal borítottak, melyekhez lignin régiók kapcsolódnak, ezért 
korlátozott a cellulázok hozzáférése a cellulóz szálakhoz. Ez javítható az alapanyag 
előkezelésével a fentiek szerint, mivel ekkor a rostok fellazulnak és a hemicellulózok egy része 
oldatba megy. Ugyanakkor erőteljes előkezelés hatására, amikor jelentős a hemicellulózok 
oldatba vitele, cukorveszteség léphet fel és inhibitorok is képződhetnek. Az előkezelés közben 
óvakodni kell a jelentős cukorbomlástól, de az inhibitor képződéstől is. Így viszont a 
hemicellulózok eltávolítása nem lesz tökéletes. Ezért az enzimes hidrolízis során a cellulázok 
mellett un. segítő enzimeket is használni kell. Ilyenek a hemicellulázok (xilanázok, 
xiloglükanázok, ferulsav-észterázok, aceti l-xilánészterázok, galaktozidázok, 
arabinofuranozidázok, fukozidázok, mannanázok), és a lignint bontó mangán-peroxidázok, 
lakkázok (rezet tartalmazó oxidázok) és lignin-peroxidázok, valamint a pektinbontó endo-
poligalakturonidázok, exopoligalakturonidázok és a pektin metil-észterázok is. A másodlagos 
sejtfal hemicellulózának, a xilánnak a hidrolízisében endo- és exoenzimek együttesen 
mőködnek. Az endo-1,4-b-xilanázok az oldhatatlan xilán láncot rövidebb, oldható 
xilooligomerekké és xilobiózzá hidrolizálják, amit az 1,4-b−D-xilozidázok xilózzá alakítanak. 
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Az etanol fermentáció egyik lehetősége az elkülönített hidrolízis és erjesztés, melynek során 
külön reaktorban történik a szénhidrátok enzimes hidrolízise és külön fermentorban a cukros lé 
erjesztése etanollá. Előnye, hogy optimális körülmények biztosíthatók mind az enzimek, mind 
az élesztők számára. 

Az etanol fermentáció másik lehetősége az egyidejű hidrolízis és erjesztés. Ebben az esetben 
egyetlen reaktorban, ahol a körülmények az enzimek és az élesztők számára is elfogadhatóak, 
de nem optimálisak, egyszerre zajlik a hidrolízis és az erjesztés. Ennek a módszernek az 
előnye, hogy a keletkező glükózt az élesztő azonnal etanollá konvertálja, s így a termékgátlás 
megszüntetése következtében a hidrolízis sebessége megnő, ezen túl a folyamat során kialakuló 
kis cukorkoncentráció és a relatív nagy etanol koncentráció meggátolja a mikrobiológiai 
befertőződést. Az kétségtelen előny, hogy csak egy reaktorra van szükség. Ezen rendszernél 
fellépő probléma, hogy a cellulázok és a fermentáló mikroorganizmusok hőmérséklet 
optimuma különböző, a jó etanol termelő Saccharomyces cerevisiae-é 30 – 35 °C, a cellulázoké 
50 °C. A legjelentősebb hátrányának azt tekintik, hogy ily módon az élesztő nem 
recirkuláltatható a technológiában, ami költségnövelő.  
A fermentlében viszonylag kis koncentrációban keletkező etanol kidesztillálása az egyik 
legköltségesebb folyamat. 
A fermentációt követően a fázisszétválasztás ülepítéssel, majd szűréssel történik. Ezt követi a 
desztillálás a bioetanol kinyerése, víztől való elválasztása az eltérő forráspontok nyújtotta 
lehetőség alapján. 

Végezetül egy a Magyar Bioetanol Szövetség által is közzétett információt ismertetnénk.  
2013. október 9-én nyitották meg ünnepélyes keretek között  a világ első, második generációs 
bioetanol gyárát Olaszországban. Az új technológiájának köszönhetően  az üzem tevékenysége 
semmilyen formában nem használ fel élelmiszergyártásra alkalmas alapanyagokat. 

A Beta Renewables weblapján található információk szerint, a crescentinói gyár évi 75 millió 
liter (75 000 m3) bioetanol előállításra képes ösztönzők nélküli versenyképes árakon, mely 
nagyon fontos a hosszú távú alkalmazás tekintetében. Az ÜHG kibocsátás természetesen 
rendkívül kedvező és a folyamat során keletkező biogáz, szintén hasznosításra kerül. A vállalat 
tervei között szerepel az új technológia világméretű elterjesztése is. 

A cellulózalapú, azaz növényi hulladék felhasználására épülő etanolgyártás ezennel átlépte az 
elméleti kereteket és a gyakorlatban is megvalósult. A 150 millió eurós (45 milliárd Ft) 
beruházás 2006-ban indult, s a világ első, második generációs bioetanolt előállító gyárát 
eredményezte, az észak olaszországi Crescentinóban. Az üzem a Proesa technológiát 
alkalmazza , mely lényegében lemásolja a természetes hulladékok gombák általi lebomlását. 
Ennek megfelelően a gyártás alapanyaga nem kukorica, vagy más gabona növény - mint az első 
generációs bioetanol-gyártásban - hanem élelmiszer előállításra alkalmatlan mezőgazdasági 
hulladék, mint például a növények szára. A hír azért is nagy horderejű, mert a bioetanol 
gyártási folyamatot, több környezetvédelmi szervezet támadta az élelmiszerbiztonság 
veszélyeztetése miatt, ellentmondva a valóságnak és félrevezetve ezzel a közvéleményt, de a 
hulladékból előállított üzemanyaggal remélhetően ők is megbékélnek.   

Mindezekkel együtt azonban a piacon mind az első, mind a második generációs technológiának 
helye van, hiszen míg a második-generációs gyártással hulladékfeldolgozás történik, addig az 
első-generációs előállítási folyamatban rendkívül sok hasznos társtermék keletkezik, mint 
például a tápanyag dús állati takarmányok, illetve különféle cukrok. 
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5.2. Biodízel előállítás  

A biológiai eredetű olajokból és zsírokból többféle eljárással lehet biodízelt előállítani. A 
napjainkban leggyakrabban használt technológiában az olajat glicerinre és zsírsavakra hasítják, 
majd a zsírsavakat metilészterré alakítják. Az így előállított biodízel legfontosabb jellemzőit az 
alábbi táblázat tartalmazza (5.1. táblázat). 
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5.1. táblázat. A növényolaj metilészter hajtóanyag (NOME) legfontosabb jellemzői 
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Jellemzők Mértékegység
Követelmények

Vizsgálati módszer
legalább legfeljeb

b

Észtertartalom % (m/m) 96,5  MSZ EN 14103

Sűrűség 15°C-on g/cm 0,86 0,9 MSZ EN ISO 3675 
MSZ EN ISO 12185

Kinematikai viszkozitás 40°C-on mm2/s 3,5 5 MSZ EN ISO 3104

Lobbanáspont °C 120 — MSZ EN ISO 3679

Kéntartalom mg/kg — 10
MSZ EN ISO 20846

MSZ EN ISO 20884

Kokszosodási maradék (10%-
os lepárlási maradékból)

% (m/m) — 0,3 MSZ EN ISO 10370

Cetánszám  51  MSZ EN ISO 5165

Szulfáthamu tartalom % (m/m) — 0,02 ISO 3987

Víztartalom mg/kg — 500 MSZ EN ISO 12937

Összes szennyeződés mg/kg — 24 MSZ EN 12662

Rézlemez-korrózió (3 óra, 50°C) fokozat 1. osztály MSZ EN ISO 2160

Oxidációs stabilitás, 110°C óra 6 — MSZ EN 14112

Savszám mg KOH/g  0,5 MSZ EN 14104

Jódszám g I2/100 g  120 MSZEN 14111

Linolénsav-metilészter % (m/m)  12 MSZ EN 14103

Politelítetlen-metilészter
% (m/m)  1 n i n c s m é r é s i 

módszer (>=4 kettős kötés)

Metanoltartalom % (m/m)  0,2 MSZ EN 14110

Monoglicerid-tartalom % (m/m)  0,8 MSZ EN 14105

Diglicerid-tartalom % (m/m)  0,2 MSZ EN 14105

Triglicerid-tartalom % (m/m)  0,2 MSZ EN 14105

Szabad glicerintartalom % (m/m)  0,02 MSZ EN 14105 
MSZ EN 14106

Összes glicerintartalom % (m/m)  0,25 MSZ EN 14105

I. fémcsoport (Na+K) mg/kg  5 MSZ EN 14108

II. fémcsoport (Ca+Mg) mg/kg
 

5
MSZ EN 14109 
MSZ EN 14538

Foszfortartalom mg/kg  10 MSZ EN 14107
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A hazánkban sikerrel termeszthető szántóföldi növények közül a repce olaja a legalkalmasabb 
biodízel előállítás céljára, de a napraforgó értékei is közel állnak hozzá. Különösen igaz ez a 
magas olajsavtartalmú napraforgóra (HO), mely zsírsavösszetételében hasonló az olivaolajhoz, 
a repceolajhoz és a szójaolajhoz. A biodízelgyártás technológiai sajátosságát az energetikai és 
ökonómiai vonatkozások komplex rendszerében érthetjük meg. A szántóföldi termelés során 
előállított biomassza energiatartalma 8-10 szerese a termeléshez szükséges energia bevitelnek. 
Ennek a biomasszának közel fele biodízel előállítás szempontjából értéktelen szárrész, melynek 
energetikai hasznosítása égetéssel vagy második generációs bioalkohol előállítással valósítható 
meg. Az olaj kinyerése és metilészterré történő átalakítása nagyon energiaigényes. Az őszi 
káposztarepce és a napraforgó termesztéséből származó biodízel olaj előállításának 
energiaigényét az alábbi táblázatban foglaltuk össze (5.2. táblázat).  

5.2. táblázat. Az őszi káposztarepce és a napraforgó olajából előállított biodízelgyártás 
energiaigénye 3 t/ha átlagtermés esetén (MJ/ha 

A biodízel előállítás technológiai folyamatának eredményeként keletkező végtermék (RME, 
NMÉ) energiatartalma 2,5-3,0 szorosa a folyamat során bevitt összes energiának. A biodízel 
előállítás ökonómiai vonatkozásait a technológiai költségek mellett az agrártermeléssel és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos politikai döntések határozzák meg. Az ásványolaj ára a 
közeljövőben várhatóan magas lesz, ami kedvezően hat a biodízel előállítással kapcsolatos 
technológiai fejlesztésekre.  

5.3. Biogáz előállítás  

5.3.1. A biogáz előállítás folyamata 

A biogáz szerves anyagokból mikroorganizmusok munkája során anaerob (levegőtől elzárt) 
környezetben keletkező gázelegy. A biogáz kb. 45-70% metánt (CH4), 30-55% szén-dioxidot 

Hidegszűrhetőségi határhőm. °C  -20 MSZ EN 116

Energia felhasználás Energiaigény 
(MJ/ha)

Hajtóanyag energiaigénye (MJ/ha) 4.000-4.300

Eszközök előállításának és működtetésének energiaigénye (MJ/ha) 1.050-1.320

Termeléshez szükséges anyagok energiaigénye (MJ/ha) 8.000-9.000

Élőmunka energiaigénye (MJ/ha) 35-45

Az olaj kisajtolásának energiaigénye (MJ/ha) 3.500-4.000

Energiaigény a nyersolaj előállításához összesen (MJ/ha) 15.000-19.000

Metilészterezés energiaigénye (MJ/ha) 7.000-8.000

Biodízel előállításához szükséges energia összesen (MJ/ha) 24.000-28.000
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(CO2), kis mennyiségben nitrogént (N2), hidrogént (H2), kén-hidrogént (H2S) és egyéb 
maradvány gázokat tartalmaz. 

"  
5.1. ábra. Energiatermelés biohulladékból (Szerkesztette: Kovács Gergő) 

A biohulladékok - keletkezési helyüktől és körülményeiktől függetlenül - közös tulajdonsága, 
hogy biotechnológiai eljárásokkal – a költséges ártalmatlanítás helyett – energiatermelésre, 
biogáz előállítására használhatók (5.1. ábra). A folyamat melléktermékeként nagy 
mennyiségben keletkezik erjesztési maradék, ami kiválóan alkalmas a mezőgazdasági területek 
tápanyag-visszapótlására (biotrágya) (5.2. ábra). 
A biogáz üzemek leggyakoribb és legnagyobb mennyiségben felhasznált alapanyaga 
valamilyen állati eredetű trágya (híg vagy almos), amit különböző növényekkel és 
mezőgazdasági melléktermékekkel egészítenek ki. 

"  
5.2. ábra. Biogáz termelés körforgalma (Szerkesztette: Kovács Gergő) 
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Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a biogáz képződés folyamatát két fő fázisra oszthatjuk: az 
első fázis az erjesztés (hidrolízis és savképződés), a második fázis pedig a metánképződés 
(acetogén szakasz és metánképződés), mivel az acetogén és metanogén baktériumok csak 
együtt (szimbiózisban) képesek hatékonyan működni (5.3. ábra).  

"  
5.3. ábra. A biogáz előállításnak folyamatai (Szerkesztette: Kovács Gergő) 

A biogáz előállítás folyamatának lépései: 

1. Hidrolízis: ebben a folyamatban az alapanyagul szolgáló szerves anyagokat 
(szénhidrátok, fehérjék, zsírok) baktériumok termelte enzimek alapegységekre 
(aminosavakra, zsírsavakra, glükózra) bontják. 

2. Savképződés: a második szakaszban a felbontott anyagok szerves savakká (ecetsavvá, 
propionsavvá, vajsavvá), kis szénatomszámú alkoholokká, aldehidekké, hidrogénné, 
szén-dioxiddá és egyéb gázokká (pl.: ammóniává, kén-hidrogénné) alakulnak. Az 
átalakulás addig tart, amíg a baktériumok saját lebontó tevékenységeik következtében el 
nem pusztulnak, fel nem oldódnak (hiszen a csökkenő pH miatt a baktériumok 
életkörülményei kedvezőtlenné válnak). 

3. Acetogén fázis: ebben a szakaszban az acetogén baktériumok az előző fázis 
végtermékeit alakítják ecetsavvá. 

4. Metánképződés: az utolsó szakaszban az ecetsavat metánképző baktériumok metánná, 
szén-dioxiddá és vízzé alakítják. A hidrogén (H2) és a szén-dioxid (CO2) metánná és 
vízzé alakul át. 

A folyamatban keletkező biogáz felhasználható gázmotorban történő elégetés mellett villamos 
energia előállítására, vagy gázkazánban elégetve közvetlenül fűtésre. A gázmotoros 
felhasználás melléktermékeként (a motorok vízhűtése miatt) nagy mennyiségű hulladékhő is 
keletkezik, amit ugyancsak fűtésre használhatunk. A keletkező biogáz – az alacsony 
metántartalom miatt – közvetlenül nem táplálható fel a gázhálózatra. A feltáplálás előtt a 
gázelegyet tisztítani és töményíteni kell, ami jelentős mértékben megdrágítja a technológiát. 

A folyamat végén nagy mennyiségű lebontási maradék keletkezik, ami víztelenítés után vagy 
anélkül visszatáplálható a fermentorokba (5.4. - 5.5. ábra) (erjesztőtartály), amelyekben a 
mikrobák tevékenysége folytán a szerves anyagból további biogáz nyerhető, vagy magas és a 
növények számára könnyen felvehető tápelem-tartalmából adódóan a szántóterületek 
trágyázására használható. Mivel a folyamat során az alapanyagban esetlegesen előforduló 

Erjesztés 
• Hidrolízis 
• Savképződés

Metánképződés 
• Acetogén fázis 
• Metán fázis
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gyommagok csírázóképessége jelentősen lecsökken, a trágyázott terület gyomokkal 
fertőzésének esélye is kisebb. 

Az alapanyag szárazanyag-tartalma alapján a biogáz üzemeket három csoportra oszhatjuk: 

• nedves technológia – az alapanyag maximálisan 15%-os szárazanyag-tartalommal 
rendelkezik 

• félszáraz technológia – az alapanyag szárazanyag-tartalma 15 és 30% közé esik 
• száraz eljárás – a felhasznált szerves anyag 30 - 35%-os szárazanyag-tartalommal 

rendelkezik. 

A hőmérséklet alapján három hőmérsékleti tartományban működő biogáz technológiát 
különböztetünk meg, és minden egyes tartományban más-más típusú baktériumok 
tevékenykednek (5.3. táblázat). 

5.3. táblázat. Biogáz technológia hőmérsékleti tartományai (Szerkesztette: Kovács Gergő) 

A pszihrofil tartományban működő biogáz üzemek nem igényelnek általában fűtést, de mivel az 
alapanyag a leghosszabb ideig tartózkodik a rendszerben, valamint hazánk éghajlata miatt 
(télen fűteni kellene) nálunk nem terjedt el. 

A mezofil rendszerű üzemek a leggyakrabban alkalmazottak, hiszen az alapanyag relatíve rövid 
időt tölt a rendszerben (20-30 nap), a biogázt gázmotorban elégetve a melléktermékként 
keletkező hulladákhővel télen fűthetjük a fermentorokat, illetve egész évben használhatjuk más 
gazdasági vagy kiszolgáló létesítmények hőigényének kiszolgálására. Az alapanyag minőségére 
és összetételének egyöntetűségére viszont oda kell figyelnünk. 
A termofil hőmérsékletű rendszerben legrövidebb az alapanyag tartózkodási ideje, de a 
folyamatos fűtési igény miatt (a termofil baktériumok a legérzékenyebbek a 
hőmérsékletváltozásra) ez a legdrágább technológia. 

$  
5.4. ábra. Fermentorok a biogáz 

üzemben

$  
5.5. ábra. A szerves anyag adagolása a 

fermentorba

Hőmérsékleti tartomány Tipikus hőmérséklet Várható tartózkodási idő

pszihrofil < 20 oC 70-80 nap

mezofil 30-42 oC 30-40 nap

termofil 43-55 oC 15-20 nap
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Az emberi hatásokkal is összefüggésbe hozható globális klímaváltozás, illetve a fosszilis 
energiahordozók tartós és folyamatos áremelkedésének szinergikus hatására előtérbe került a 
megújuló energiahordozók előállítása és hasznosítása. Az alternatív energiaforrások – közöttük 
a biogáz – terjedésének a globális ökológiai és ökonómiai fenntarthatóság mellett közösségi 
energia stratégiai indokai: az energiaellátás biztonságának növelése és az energetikai függőség 
csökkentése, optimális esetben a teljes energetikai függetlenség megteremtése. A megújuló 
energiaforrások egyre szélesebb körű felhasználása a hosszú távú harmonikus fejlődést 
szolgálva hozzájárul a globális környezeti változások mérséklésére irányuló nemzetközi 
egyezményeken alapuló, vállalt kötelezettségek teljesítéséhez, mind az energetika, mind a 
környezetvédelem területén.  

Napjainkban a növényi biomassza alapú megújuló energiahordozók – közöttük a biogáz – 
előállításának és felhasználásának a műszaki-technológiai szempontból egyszerűbben 
megválaszolható kihívások mellett számos bonyolultabb társadalmi, gazdasági és környezet 
összefüggései is léteznek. Az egymással kölcsönösen összefüggő kérdések közül – figyelembe 
véve a globális környezeti, klimatikus és társadalmi harásokat is – a következő, elemek 
emelhetők ki: élelmiszertermelés és/vagy megújuló anyag és energiahordozó előállítás, vidéki 
népesség megtartása, centralizált vagy decentralizált technológiatelepítési és hasznosítási 
struktúra, okszerű földhasználat, talajpusztulás csökkentése, a lokális energiafüggőség 
mérséklése.  

A világ energiaszükségletének fenntartható kielégítése globális stratégiai kérdés, az 
energiafüggőség mindenki által jól érzékelhető lokális társadalmi, közösségi, regionális, 
nemzeti, térségi, kistérségi, helyi, kisközösségi és egyéni energia fogyasztói probléma. A 
globális kérdésekre áltanos optimális válasz nem adható, azonban a jelenlegi ismert trendek 
alapján a jövőre vonatkozóan valószínűsíthető a megújuló energiahordozók növekvő aránya az 
energia mixben és a nagy, központi energia előállító és ellátó valamint a decentralizált, lokális 
rendszerek párhuzamos üzemeltetése. 

A megújuló energiaforrások iránti igény növekedéséből, a multifunkcionális mezőgazdasági 
koncepció elterjedéséből, a kedvező agro-ökológiai adottságokból, valamint a jelenlegi 
energetikai célú biomassza hasznosítás alacsony arányából kiindulva is prognosztizálható a 
mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energiatermelés növekedése Magyarországon.  

5.3.2. A növényi biomassza szerepe a biogáz előállításban 

Napjainkra az ökológiailag is fenntartható technológiák alkalmazása a mezőgazdasági 
termelésben is nyilvánvaló és szükségszerűen egyre sürgősebben megoldandó globális 
problémává vált. A mezőgazdasági technológiai folyamatokat is tartalmazó termelési–
technológiai láncoknál célként fogalmazható meg az ott keletkező melléktermékek és a 
hulladékok mezőgazdasági termelésbe való visszaforgatásával a termelési–technológiai lánc 
zárása. 

A közelmúlt és a jelen, mezőgazdasági termelésből származó biomassza lebontásra alapozott 
biogáz üzemi technológiáit elsősorban az állattenyésztésben keletkező, alacsony szerves anyag 
tartamú hígtrágyaféleségek kezelésére alkalmazták. A trágyára alapozott biogáz előállítás az 
EU-által is elfogadott trágyakezelési technológiai eljárás. Az állattartó telepeinken jelenleg 
legelterjedtebben alkalmazott trágyaeltávolítási technológiák alkalmazásakor keletkező 
hígtrágyából energiaforrásként hasznosítható biogáz állítható elő, amelyből kinyerhető energia 
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a külső energiaforrásokat felhasználó biomassza előállítási technológiai folyamatba is 
visszaforgatható. 

 Amíg a nyugat-európai gyakorlatban nagy arányban épültek 10 kW–os nagyságrendű 
teljesítményű családi gazdaságokban termelődő biomassza melléktermékekre alapozott biogáz 
előállító létesítmények is, addig Magyarországon az eddig létesített több száz kW, vagy néhány 
MW teljesítményű mezőgazdasági eredetű biomasszára alapozott biogáz üzemek 
alapanyagként szinte kizárólag nagyüzemi sertés, szarvasmarha és baromfi telepekről származó 
trágyaféleségeket hasznosítanak. 

A biogáz előállító létesítmények méretjellemzőit elsősorban a naponta folyamatosan keletkező 
és kezelendő alacsony szerves anyag tartalmú hígtrágya mennyisége határozza meg. Biogáz 
viszont csak a hígtrágya anaerob körülmények között lebomló szerves anyag tartalmából 
keletkezik. A biogáz üzemi teljesítménymutatók javítása érdekében ezért a biogáz előállító 
létesítményeket az adott technológia által megengedett lehető legnagyobb szerves anyag 
tartalmú nyersanyaggal célszerű üzemeltetni. A biogáz üzemekben ezért a biogáz, ill. az 
energetikailag hasznosítható metánhozam fokozására szintén mezőgazdasági eredetű 
adalékanyagokat is alkalmaznak. 

A biogáz üzemi adalékanyagként való hasznosítás esetén a növényi biomassza előállítás célja: 
az egységnyi területről a legnagyobb metán hozamot folyamatosan és homogén minőségben 
biztosító biomassza produkció előállítása. A feladat a fajlagos biomassza hozamot befolyásoló 
tényezők magas száma és a szántóföldi növénytermesztés természeti kitettsége miatt 
agrárszakmai szempontból nem egyszerű, és a mezőgazdasági termeléshez még más, külső, 
ipari eredetű anyagi, technikai, energia jellegű és humán erőforrások is szükségesek, valamint a 
termelésnek meg kell felelnie az ökonómiai és ökológiai fenntarthatósági követelményeknek is. 

A biogáz előállítás és hasznosítás tehát ipari és mezőgazdasági technológiai folyamatok 
láncolata, amelyben azonban nemcsak tiszta energiahordozó, hanem a termelési folyamatláncba 
(ciklusba) visszaforgatható melléktermékek és hulladékok is keletkeznek. 

5.3.3. A biogáz előállítás növényi eredetű nyersanyagai és jellemzőik 

A biogáz üzemekben keletkező biogáz mennyiségét és minőségét a beadagolt nyersanyagok 
(alap- és adalékanyagok) mennyiségi és minőségi jellemzői, valamint az alkalmazott 
technológia határozzák meg. A mezőgazdasági termelésből származó biomassza alapú biogáz 
előállítás elsődleges alapanyagai általában alacsony szerves anyag tartamú hígtrágyaféleségek, 
a hozamfokozó adalékanyagok pedig állati vagy növényi eredetű mezőgazdasági és 
élelmiszeripari melléktermékek, hulladékok, vagy azok hiányában helyi biogáz üzemi 
hasznosításra termesztett energianövények lehetnek. A következőkben a növényi biomassza 
adalékanyagok hatásai kerülnek bemutatásra. 

A biogáz üzemekben anaerob körülmények között elméletileg bármely természetes eredetű 
szerves anyag legalább részben lebomlik, így a mezőgazdasági termelésből származó szerves 
összetevőket tartalmazó melléktermékekből és hulladékokból is jellemzően állítható elő biogáz. 
A biogáz üzemekben hozamfokozásra alkalmazott növényi eredetű melléktermékek és 
hulladékok a feldolgozott növényféleségtől függően az alábbi főcsoportba sorolhatók: 
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▪ Gabonabázison alapuló 
• malomipari 
• sütőipari 
• söripari 

▪ Ipari növények bázisán alapuló 
• cukorgyártásból származó 
• édes ipari 
• növényolaj-ipari 
• szeszipari 
• dohányipari 

▪ Zöldség-gyümölcs nyersanyagbázison alapuló 
• bortermelési és 
• tartósító ipari melléktermékek és hulladékok.  

Biogáz előállításra hasznosíthatók a növénytermesztés melléktermékei, hulladékai is: 
szármaradványok, cukorrépa fej stb. Alkalmasak a biogáz üzemi hasznosításra a folyékony 
bioenergia hordozó előállítás melléktermékei: az olajos magvak présmaradványai és a 
különböző szeszipari cefremoslékok is. 

Azokban a biogáz üzemekben, amelyekben a szükséges mennyiségben nem állnak 
rendelkezésre folyamatosan hozamfokozásra melléktermékek és a hulladékok, ott direkt biogáz 
üzemi hasznosításra termesztett növényeket is alkalmaznak adalékanyagként. A biogáz 
előállításra termeszthető növényfajok lehetnek egyéves lágyszárú energianövények, de 
elterjedten alkalmazzák adalékanyagként a silókukoricát is.  

A biogáz üzemi felhasználásra termesztendő növényfajokkal szemben támasztott alapvető 
követelmény, hogy zöld és tartósított állapotban is az éves termelési ciklusban felhasználhatók 
legyenek biogáz előállításra. Az egységnyi termőterületről kinyerhető biogáz mennyisége 
elsősorban a hektáronkénti szerves szárazanyagterméstől és annak lebonthatóságától függ. 
Biogáz üzemi hasznosításra ezért legalkalmasabbak a nagy szerves szárazanyag produkciót 
biztosító, nagy szénhidrát tartalmú növényfajok: a silókukorica és a cukorcirok. Ezen 
elterjedten alkalmazott növényfajok szilázsként tartósíthatóak és így az éves termelési ciklus 
alatt folyamatosan biztosítható a homogén input anyag összetétel és az állandó szintű 
metántermelés. 

A keletkező biogáz mennyiségét és annak metántartalmát befolyásoló fő inputanyag jellemzők: 
− az alap- és adalékanyagok összetétele, 
− a szerves és szárazanyag tartalom, 
− C/N arány, 
− kémhatás (pH), 
− fizikai jellemzők, 
− a lebontást gátló anyagok. 

5.3.4. A növényi biomassza adalékanyagok összetételének hatása a biogáz keletkezésre 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari és más feldolgozóipari melléktermékek és hulladékok 
eltérő arányban ugyan, de mindig tartalmaznak szénhidrátokat, fehérjéket és zsírokat. A 
növényi eredetűek főleg szénhidrátokat, az állati eredetűek pedig főleg fehérjéket és zsírokat. 
Az alap- és adalékanyagok minősége, kémiai összetétele alapvetően befolyásolja a lebontás 
sebességét, a gázképződés intenzitását és a keletkező biogáz mennyiségét és összetételét. 
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A lebomlási folyamatot és az outputok jellemzőit az adalékanyagok is befolyásolják. A növényi 
eredetű melléktermékek és hulladékok és az energianövények felhasználásánál a biogáz-
hozamot még a faj, a fajta, az érettségi fok, a felhasznált növényi rész, az évjárat is jelentősen 
alakítják. 

Kalmár et. al. (2006) reprezentatív összehasonlító kísérletekben igazolták az adalékanyagként 
alkalmazható különféle energianövények gázhozam fokozó hatását. A kezeléseken a növények 
a kontrollhoz képest – a beadagolt mennyiségtől, a szerves szárazanyag tartalomtól és a C/N 
aránytól függően –. különböző mértékben növelték meg a keletkezett biogáz mennyiségét és 
annak metántartalmát (5.6. ábra). 

"  
5.6. ábra. Fajlagos metántermelés folyamatos (rátöltéses) üzemű technológia esetén 

(Forrás: Kalmár - Kalmárné, 2008) 

A két különböző érettségi fokú cukorcirok fajta eltérő cukortartalommal rendelkezett, ami 
magyarázza az eltérő biogáz, ill. metántermelést. A teljes, zöld állapotú kender növényi 
biomassza adalékolásával is nagyobb biogáz hozam, ill. metántartalom volt elérhető a 
kontrollnál. A vizsgálati eredményekből az is következik, hogy a zöld állapotú biomasszával 
adalékolt biogáz üzemek metántermelése csak korlátozott biztonsággal tervezhető, ami 
problémát jelenthet a „zöld” elektromos energia előállításra és értékesítésre létesített üzemek 
esetén. 

A különböző szerzők által közölt, egyes növényi biomassza féleségekből fajlagosan kinyerhető 
biogáz és metántermelési adatok is nagy szórást mutatnak (5.4. táblázat), ami szintén azt 
igazolja, hogy az inhomogén környezetben lejátszódó folyamatok csak korlátozottan 
tervezhetőek. 

5.4. táblázat. A különféle adalékanyagokból kinyerhető biogáz és metán mennyisége 
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Vizsgálati periódus (nap)Kontroll Cukorcirok "Berény" Cukorcirok "Sucrosorgho"
Kender

Adalékanyag 

Kinyerhető biogáz 
mennyisége

Kinyerhető metán 
mennyisége 

(számított adat)

Min. - 
Max.

Átlag Min. - 
Max.

Átlag

m3/t sz.sz.a. m3/t sz.sz.a.

Kukoricaszár 380-460 420 171-322 247
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(Forrás: Tóth P. et al; Woperáné S. Á., 2010; Barótfi I, 2003; Czupy I.-Vágvölgyi A., 2011 nyomán) 

A különféle mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok biogáz 
képződésben résztvevő fő összetevőiből eltérő mennyiségű és összetételű biogáz nyerhető ki. 
Különböző források szerint a növényi biomasszára jellemzőszénhidrátokból fajlagosan 790-888 
m3/t sz.sz.a. mennyiségű biogáz nyerhető ki átlagosan 50-66% metán tartalommal. 

A szerves és szárazanyag tartalom 

A biogáz előállításnál a tervezett fermentorterhelés betartása szempontjából nagyon fontos 
paraméter az alap- és adalékanyagok száraz szerves anyag tartalma, ill. annak ismerete, hiszen 
a szerves szárazanyagból képződik a biogáz. A nedves, folyamatos rendszerű biogáz előállítási 
eljárásoknál a szárazanyag tartalom maximális értéke 10-12% lehet. A szerves szárazanyag 
tartalom ismeretében határozható meg a fermentorterhelés (5.5. táblázat). 

Szalmafélék 170-310 240 77-217 147

Napraforgószár 279-321 300 126-225 175

Vágott cukorrépafej 400-500 450 180-350 265

Répaszelet 35-75 55 16-53 35

Fű 280-550 415 126-385 256

Nád-káka 170-260 215 77-182 129

Lucerna 430-490 460 194-343 268

Zöldséghulladék 330-360 345 149-252 200

Lomb 210-290 250 95-203 149

Vegyes mg.-i hulladék 310-430 370 140-301 220
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5.5. táblázat. Néhány élelmiszeripari melléktermék és hulladék főbb jellemzője 

*A szárazanyag %-ában kifejezve 
(Forrás: Kacz K., 2011; Tóth P. et al. nyomán) 

C/N arány 
Minden élőlénynek, így a biogáz előállításban résztvevő mikroorganizmusoknak is, 
szervezetük fontos makromolekuláinak felépítéséhez szükségük van nitrogénre, szénre és 
foszforra is. Ezeket a tápelemeket a lebontandó szerves anyagból szerzik be a szaporodáshoz 
szükséges mennyiségben. A Liebig-féle minimumtörvény értelmében a mikroorganizmusok 
növekedését, szaporodását a legkisebb mennyiségben jelenlévő összetevő határozza meg. 

A biogáz előállítás alap- és adalékanyagainak C/N, ill. a C/P aránya ezért nagyon fontos a 
lebontás sebessége és eredményessége szempontjából. A kutatási eredmények és a gyakorlat azt 
támasztják alá, hogy az optimális a C:N=30:1, de még a 25:1 arány is elviselhető. Az optimális 
C/P arány 150:1. A C/N arány optimális értékének biztosítása megvalósítható a különböző C/N 
arányú alap- és adalékanyagok megfelelő arányú alkalmazásával (3.2. táblázat). Az egyéb 
tápanyagokra vonatkozó C/tápelem arány legtöbb esetben nem okoz problémát, mert a 
lebontandó szerves anyag megfelelő mennyiségben tartalmazza azokat. 

Kémhatás (pH) 
Az anaerob lebontásban résztvevő szervezetek számára a gyengén savas és a semleges pH 
értékek a legmegfelelőbbek, ezért a lebontandó szerves anyag kémhatásának is ebbe a 
tartományba kell esnie. A biogáz előállításban alapanyagként alkalmazott sertés trágya és 
néhány adalékanyag kémhatása savas és semleges értékeket mutat. A lebontandó szerves anyag 

Szerves anyag

Száraz 
anyag 
(sz.a.)

Szerves 
száraz anyag 

(sz.sz.a.*)

C/N 
arány

% % 

Sörtörköly 20-22 87-90 10

Komlótörköly 97 90 12

Szárazkenyér 90 96-98 42

Burgonya szeszmoslék 12-15 90 13-19

Gabona szeszmoslék 6-8 87-90 10-11

Melasz 80 95 14-27

Gyümölcshulladék 45 93 50

Olajosmag-présmaradék 92 97 9-12

Extrahált repcedara 88 93 8

Fa, fűrészpor 200-500

Konyhai hulladék 30-40

Fű, zöldhulladékok 10-20

Széna 13-25

Zabszalma 50
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fő tömege – még a kofermentációs technológiákban is – a semleges kémhatású hígtrágya. A 
kofermentek (adalékanyagok) mennyisége általában csak néhány százalékot tesz ki, ezért a 
lebontó szervezetek számára optimális pH érték biztosítása nem okoz problémát.  

Fizikai jellemzők 
Az alap és a koferment anyagok vonatkozásában a biogáz képződés szempontjából 
legfontosabb jellemzők a beadagolt szilárd összetevők apríték mérete és a szilárd részek tömeg/
térfogat aránya. Az apríték méret az anaerob lebontási folyamatban résztvevő 
mikroorganizmusok fizikai hozzáférése miatt fontos. Az esetlegesen felúszó koferment 
összetevők befolyásolhatják a biogáz képződést, hatást gyakorolhatnak a gázfejlődést 
befolyásoló jellemzőkre, akadályozhatják a keletkező gázok távozását, befolyásolhatják a 
fermentortartalom keverhetőségét, ezáltal a keverési ciklust, csökkenthetik a lebomlási fokot, 
növelhetik a kierjesztési időt. 
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6. BIOMASSZA ALAPANYAGOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS 
FELDOLGOZÁSA 

A biomassza hatékony és gazdaságos felhasználásának egyik kulcskérdése a 
nedvességtartalom. Az a nedvességtartalom, amely hatással van a tüzelőanyag apríthatóságára, 
a tárolására, a tárolás idejére, valamint a végfelhasználás hatékonyságára is. 
Nagyon fontos tehát, hogy a rendelkezésre álló és/vagy alkalmazott biomassza tüzelőanyag 
jellemzőit figyelembe véve legyen kiválasztva a tárolási és szárítási technológiák, valamint az 
ezekhez kapcsolódó szükséges anyagmozgatási elemek, eszközök, valamint az azt követő 
feldolgozási technológia. 
A biomassza tüzelőanyagok tárolásának rendkívül sok technológiai lehetősége ismert. Ez 
elsősorban a tüzelőanyag fizikai jellemzőitől, valamint a felhasználás jellegétől függ. 
Gondoljunk csak arra, hogy közvetlenül apríték formájában hasznosítjuk, vagy esetleg tovább 
feldolgozással végső termékként pellet, vagy brikett formájában. 

6.1. Biomassza tüzelőanyagok tárolása 
Az apríték egy laza halmaz sűrűségű, általában magas nedvességtartalmú tüzelőanyag, melynek 
tárolását a tüzelőberendezés teljesítményéhez, a működés jellegéhez és a telepítés helyszínéhez 
kell méretezni, illetve tervezni. A tüzelőanyag tárolására több megoldás is létezik, ezek 
kiválasztását elsősorban a szükséges tüzelőanyag igény és a helyi adottságok határozzák meg. 
A tüzelőanyag tárolóknál megkülönböztetünk: 

• épített, 
• telepített, 
• vagy mobil tárolókat  

  
Az épített tárolók elsősorban a zöldberuházásként épülő technológiák esetében valósítható meg, 
- legyen az lakossági, vagy nagyteljesítményű technológia - ahol megfelelő tervezéssel 
biztosíthatók az optimális logisztikai feladatok, valamint a helykihasználás. Az épített tároló 
lehet akár egy fedett szín, vagy aknás-, vagy siló rendszerű tárolótér, vagy fedett, zárt 
épületrész egyaránt. A telepített tárolók elsősorban a kisteljesítményű berendezéseknél terjedtek 
el, ahol építés nélkül speciális tároló konténereket, tartályokat telepítenek a tüzelőberendezés 
közvetlen közelébe, s kapacitása néhány napos, vagy hetes. Az utolsó csoportba tartozó 
megoldások elsősorban a közepes teljesítményű berendezéseknél terjedtek el, s kialakításukat 
tekintve cserekonténeres rendszerűek. Ez azt jelenti, hogy azoknál a helyszíneknél, ahol a fix 
tárolók nem megvalósíthatók, azonban a rendszeres szállítás és logisztikai feladatok igen, ott a 
tüzelőanyag igénynek megfelelő rendszerességgel, a speciális felépítménnyel rendelkező 
szállítójárművek a teli konténer kiszállításával egyidejűleg visszfuvarban az üres konténert is 
elszállítják. 

Az apríték kezelése során többször köszön vissza néhány probléma: 

• A letermeléskor jellemző magas, esetenként 50%fölötti (m/m) nedvességtartalom, 
mely gátolja a hatékony tárolást és rontja a tüzeléstechnikai jellemzőket. 

• Prizmákban tárolva könnyen befülledhet, ami szárazanyag és fűtőérték-vesztéssel 
jár, , az időjárás viszontagságai miatt nehezen csökken a nedvességtartalma. 

• A többi energiahordozóhoz képest alacsony fűtőértéke miatt több tanulmány szerint 
is megkérdőjelezhető az 50-80 km-nél távolabbra történő szállítás gazdaságossága 
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• A fenti problémák, és egyéb kezelési hiányosságok miatt előfordul, hogy nem jut el 
az apríték a tüzelőberendezésig. 

"  
6.1. ábra. A letermelt apríték tárolása  

(Fotó: Dr Simon László) 

Az aprítékot a későbbi felhasználás helyén vagy átmeneti tárolókban, de energetikai 
szempontból érdemes fedett helyen tárolni (6.1. ábra). Megfontolásra javasolt a nagylégterű 
fóliasátrak biomassza tárolására történő alkalmazása. Amennyiben a sátrak a bordák belső 
oldalán a talajtól számított 2-2,5 m magasságig belülről, palánkolással megerősítésre kerülnek, 
a létesítmény rakodógépekkel történő ki és betárolásra is alkalmas. Ezen létesítmény 1 db 
9mx50m szabványos alapterületű blokkja kevesebb, mint 1 mFt önköltséggel megvalósítható, 
és a betárolás gyakorlati jellemzőit figyelembe véve 1200-1500 köbméter biomassza tárolására 
alkalmas. A fóliasátrak azon jellemzője, hogy a napenergia 70-80%-át visszatartják, alkalmassá 
teszi őket a biomassza természetes és ingyenes szárítására. Ugyanakkor jelenleg fajlagosan 
(akár köbméterre, akár négyzetméterre számítva) a legolcsóbban létrehozható zárt tároló 
létesítmény. A szellőztetett fóliasátorba történő réteges betárolással a felszíni réteg gyorsan 
szárad. Az elterjedt mezőgazdasági rakodógépekkel megoldható a friss apríték réteges terítése, 
majd néhány napi száradás után középre tolva teljes magasságban tárolható 
Nyers faapríték esetében alig 5 MJ/kg fűtőértékkel számolhatunk, míg légszáraz állapotban 
fafajtól függően a fűtőérték már15 MJ/kg körül van.  

Előnyként jelentkezik, hogy a sátorban megszáradt biomassza hatékonyabban szállítható a 
felhasználás helyére (nem szállítjuk feleslegesen az anyag nedvességtartalmát), és száraz 
állapotban, a továbbiakban már bárhol tárolható, nem fülled be. 

Az aprított faanyag kezelése, átmeneti tárolása 

Amennyiben nem automatikus beadagoló szerkezettel ellátott kazánokkal történik a fűtés, nem 
szükséges aprítékot készíteni. A gondolatmenetet megfordítva: amennyiben nincs lehetőség az 
aprítógép és az aprítás költségeinek előteremtésére, a fás szárú biomassza alapanyagok darabolt 
formában is kezelhetők (6.2. ábra). Ömlesztve történő szállításnál kézzel (villával) és 
trágyarakodáshoz használt gépekkel könnyen rakodható. Előállítása történhet a kévézett 
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anyagok felfűrészelésével, vagy gallyak és venyige gépi vagy kézi darabolásával.  
Többen megfelelő tároló hely hiányában alkalmazzák ilyen formában, mivel a darabolt anyag 
laza prizmái nem füllednek, nem rothadnak be, ennek köszönhetően a venyigebálákhoz 
hasonlóan, gyorsan száradnak. 

"  
6.2. ábra. Darabolt biomassza  

(Fotó: Szegedi Attila) 

A bálázott anyag kezelése, átmeneti tárolása 

A szalma és csutkabálák készítése az alkalmazott tüzelőberendezés méretéhez kell, hogy 
igazodjon. Legtöbb helyen –a kazánhoz igazodva- a kézzel is mozgatható szögletes kisbálát 
alkalmazzák azonban ezek rakodása, kazlazása igaz hogy rakodógépet nem, viszont jelentős 
élőmunkát igényel. Legnagyobb tömegben hengeres vagy szögletes nagybálák formájában 
kezelik ezeket az anyagokat, a nagynyomású szögletes bála rendelkezik a legkisebb fajlagos 
tárolási helyigénnyel. 

6.2. Biomassza tüzelőanyagok szárítása 

Szellőztetéses szárítás 
A szellőztetéses szárításnál „hideg” környezeti levegővel történő kényszer-szellőzés megy 
végbe. A tüzelőanyagban végbe menő önmelegedés következtében nő a belső levegő 
hőmérséklete és vízfelvevő-képessége, azonban ez korlátos, így az időnkénti szellőztetéssel a 
halmazban lévő meleg nedves levegőt a befújt hideg levegővel ki kell kiszorítani, melynek 
hatására a tüzelőanyag halmaz lehűl. A szellőztetési ciklusok történhetnek „kézi vezérléssel”, 
ahol a kezelő személyzet ellenőrzi és szükség szerint be-, kikapcsolja a szellőztető ventillátort, 
vagy automatizált esetben méréstechnikai eszközökre alapozottan számítógép vezérli a 
szellőztetőt. A hideg évszakokban ezzel a módszerrel a vízelvonás ugyan csekély, de ennek 
ellenére télen is gyorsabb szárítást tesz lehetővé, mint a „természetes száradás”. Ennél a 
szárítási eljárásnál figyelembe kell venni, hogy a kényszer szellőztetés hatására csökken a 
halmaz felmelegedése, ezáltal lassul a száradási folyamat is, így rendkívül gondosan kell 
megválasztani a légcsere számot. 
A meleg évszak kezdetével csökken a külső levegő telítettsége, így folyamatos szellőztetéssel is 
el lehet érni a hatékony száradást. Ilyenkor egy szárító-kompresszorral külső levegőt nyomunk 
a szárítandó anyagon keresztül. A külső hőmérséklet növekedésével a száradási folyamat 
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gyorsul, amely gyorsítható olyan műszaki eljárásokkal, amelyekkel a szárító levegő 
hőmérsékletét néhány Celsius fokkal növelik. Ezekben a gépészeti rendszerekben javasolt 
például a helyiség- vagy istálló szellőztetésből származó meleg levegő hőjének felhasználása, 
vagy a napenergia által felmelegített épületek tetőtéri helyiségeiből történő légelszívás is. 
Csapadékosabb időjárás esetén, azaz a magas relatív páratartalmú időjárási periódusokban vagy 
éjjel is ajánlatos a szellőztetést megszakítani, hogy elkerüljük a tüzelőanyag újranedvesedését.  
Ahhoz, hogy az ömlesztett anyagban optimális levegőterelést, illetve eloszlást lehessen elérni 
célszerű, ha annak felszíne lehetőleg egyenletes; így az áramlás-ellenállási különbségek a 
minimálisra csökkennek. Ennek figyelembe vételével a különböző szárítandó anyagokhoz egy 
bizonyos minimális halmaz magasság ajánlott, ez pl. a faapríték esetében kb. 1 m.  

A szellőztetéses szárítás másik, úgynevezett mobil és egyben költség hatékony megoldása a 
gabonaiparból átvett, mobil szellőztető alkalmazása. Ebben az esetben az apríték halmazba egy 
perforált csövet helyezünk el, melynek tetejére egy meghatározott teljesítményű szívó 
ventilátort lehet ráhelyezni. A szívó ventilátor biztosítja a halmazban a folyamatos légcserét. 
Ezen megoldás előnye, hogy alacsony beruházással, szakaszos, vagy akár folyamatos üzemben 
lehet nagy mennyiségű apríték halmazokat szellőztetni. További előnye lehet, hogy az eszköz 
egyszerű áttelepíthetősége okán nem kell nagy számú eszközt vásárolni, azonban hátrányaként 
említhető az ezáltali munkaigénye, valamint az, hogy a hatékonyság érdekében rendszeresen 
ellenőrizni kell a halmaz hőmérsékletét, vagy nedvességtartalmát. A mobil szellőztető 
alkalmazására mutat példát a 6.3. ábra. 

$  
6.3. ábra. Mobil szellőztető berendezés 

(Fotó: Tóvári Péter) 

Száraz-levegős szárítás 
Levegő előzetes melegítésével a szellőztetés szárítási hatékonysága lényegesen növelhető és a 
szárítás hatékonyabban alakítható. A száraz-levegős szárítás – a szellőztetéses szárítással 
ellentétben - légfelmelegítéssel működik. Ehhez egy magasabb teljesítményű hőforrásra van 
szükség többek között a szárítandó mennyiségtől, a rendelkezésre álló szárítási időtől és a 
kezdeti víztartalomtól függően. A szárító-levegőt itt is egy kompresszor nyomja a szárítandó 
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anyagon keresztül. A levegő előmelegítésére speciális fűtésrendszerek állnak rendelkezésre, 
melyek lehetnek fosszilis-, vagy megújuló energiaforrással üzemelő rendszerek.  
Annak az eldöntése, hogy egy külső levegővel történő szellőztetéses szárítás elegendő-e, vagy 
szükség van meleg-levegős szárításra, lényegesen függ többek között a maximálisan 
rendelkezésre álló szárítási időtől, vagy a tüzelőanyag tárolhatóságától.  

Szárító berendezések  

A faapríték szárítása többnyire a tárolással és a készletezéssel kombinálva történik. A 
kisberendezésekben történő felhasználáshoz főleg szárítósilókat használnak, azaz 
anyagszállítás nélküli rendszereket. Itt a szárítandó anyag nyugalmi állapotban van, miközben 
szellőzőpadlókon vagy speciális légcsatornákon át alulról szellőztetjük. Ezek, vagy olyan silók, 
amelyeket a belső vagy a külső területen fel lehet állítani, vagy padozatos rendszerű 
épületekben. Ilyenkor lehetőleg az épületburkolat részeit is felhasználják szárítófalnak, vagy a 
teljes épület szellőző padlóval van ellátva. Rendszerint azonban különböző rekeszeket vagy 
boxokat választanak le, amelyekben a különböző szárítandó anyagokat egymástól elkülönítve 
lehet szárítani. Ezáltal a nagy áramlás-ellenállású ömlesztett anyagoknál a szükséges 
kompresszor-, és az elektromos teljesítmény is viszonylag alacsony szinten tartható. 

A siló rendszerű szárítók a termelő üzemekben általában meglévő homlokrakodóval szerelt 
gépekkel (pl. ha az oldalfalak levehetőek) vagy szállító-szalagokkal, ill. a szállító jármű 
kiborításával viszonylag könnyen feltölthetők, ill. üríthetők. A szárító padlóján a levegő 
speciális szellőzőaknákon át áramlik be. Fix beépítésű padozatos rendszereknek az az előnyük, 
hogy a siló járművel problémamentesen megközelíthető, ez megkönnyíti a szárítandó anyaggal 
való feltöltést és az ürítést. A függőleges elrendezésű silók esetében ez azonban több gépészeti 
beruházást igényel. A feltöltéshez itt szállító-kompresszorokat, elevátorokat vagy csigákat 
használnak. A megszárított anyag elvétele ezzel szemben forgócsigákkal történik, laprugós 
kivétellel vagy hasonló technikákkal.  

Ideális légviszonyok akkor uralkodnak, ha a szárító teljes alja lyukakkal ellátott padlóként van 
kiképezve. Az aknákon keresztül történő levegő-bevezetéskor a csatornatávolság ne legyen 
nagyobb, mint a szárítóban az ömlesztési magasság, hogy talaj közelben ne keletkezzenek 
elegendően át nem szellőzött területek. 

A szárító levegő előállítására axiális és radiális kompresszorokat használnak. Ez utóbbi 
használatára akkor kerül sor, ha nagyobb szárító-teljesítmények esetén stabil és viszonylag 
magas nyomás előállítására van szükség. Azonban itt a zajképződés is nagyobb, mint az axiális 
befúvóknál, amelyeket 100 -1000 Pa értékű kisebb össznyomás esetén használnak. A befúvó-
teljesítmény meghatározásakor figyelembe kell venni többek között az adott szárítandó anyag 
áramlás-ellenállását. A befúvókat rögzítetten vagy áthelyezhetően lehet használni. 

Az előzőekben ismertetett szárítási eljárások elsősorban az apríték közvetlen felhasználásához 
alkalmas technológiák voltak, tekintettel a hosszabb szárítási időre, valamint a szakaszos 
üzemvitelre. A faapríték tovább feldolgozása során alkalmazott, külső energiaforrással működő, 
szabályozott és folyamatos üzemű szárítóberendezéseket kialakításuk szerint két csoportba 
soroljuk: 

- dobszárító, (6.4. ábra) 
- szalagos szárító. (6.5. ábra) 
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6.3. Biomassza tüzelőanyagok előkészítése és feldolgozása 
Az előző fejezetekben bemutatásra kerültek tárolási és szárítási megoldások, melynek 
eredményeként rendelkezésre áll a tovább felhasználásra alkalmas biomassza. A kapott 
tüzelőanyagok tovább „nemesíthetők” préselési eljárásokkal, azaz pelletálással és 
brikettálással, azonban ehhez szükségesek kezelési és feldolgozási technológiák, melyek a 
következők: 

- aprítás, homogenizálás 
- kondicionálás 
- préselés 
- hűtés 
- osztályozás 
- csomagolás 

Aprítás, homogenizálás 

Az aprítás és homogenizáló művelet fő célja a megfelelő szemcseméret beállítása. Ennek 
legjobb eszközei a különböző kivitelű kalapácsos darálók (6.6. – 6.7. ábra). A nagy 
fordulatszámmal üzemelő daráló cserélhető szitasor alkalmazásával beállítható frakcióméretre 
aprít. Az aprításnál szintén nagyon fontos paraméter a nedvességtartalom, mert a túl nedves 
anyag betapad az aprítóba, s ezzel üzemzavart okoz a technológiai sorban. 

Keverés, kondicionálás 

A présgépek érzékenyek az alapanyag inhomogenitására, tekintettel arra, hogy optimális 
üzemvitelük konstans beállítást és folyamatos üzemet igényel. A feldolgozandó alapanyagot a 
présgép előtti szakaszban homogenizálni, illetve kondicionálni kell, melyet általában a présgép 

"  

6.4. ábra. Dobszárító 
(Forrás: www.csiba.hu)

"  
6.5. ábra. Szalagos szárító 

(Forrás: www.mascus.hu)

"  
6.6. ábra. Kalapácsos aprító 

(Forrás: www.teknamotor.hu) 

"  
6.7. ábra. Mobil aprítóberendezés 

(Fotó: Kovács Gergő)
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felett elhelyezett csigás rendszerű kondicionálóval oldanak meg. A szerkezet lényege, hogy 
egy- vagy több bekezdésű, a hossztengelyben elhelyezett, szalag-csiga forog, intenzíven 
keverve az alapanyagot, ezzel biztosítva az anyag minél nagyobb keveredését és 
homogenitását. Egyes technológiai kialakításoknál, amikor a feldolgozandó anyag megköveteli 
víz-, vagy gőz beadagolásával úgynevezett kondicionálás is megoldható ebben a technológiai 
lépésben. 

Pelletálás 

A pellet gyártási technológia fő szerkezeti egysége a présgép. A pellet prések általában 1-8 t/h 
teljesítmény tartományban készülnek. Kialakításukat tekintve síkgörgős, illetve a körgyűrűs 
megoldás alkalmazott, többnyire két- három, vagy négy görgővel. (6.8.- 6.9. ábra). 

A prések működési elve a következő: az alapanyag belepréselődik a présmatricában kialakított 
kúpos furatban, miközben a kívánt tömörséget eléri. A megfelelő tömörséget a kúp és a furat 
geometriájának pontos beállításával lehet elérni, így egy típusú présmatrica általában egy 
típusú anyagfajtára alkalmazható. Amint változik az alapanyag fajtája, vagy összetétele, vagy 
más méretű (átmérőjű) pelletet kívánunk gyártani más típusú présmatrica szükséges. A pellet 
hossza állítható, egy, a matricától kívánt távolságban elhelyezett kés vagy törőeszköz 
segítségével. 
A beruházások esetén a kívánt teljesítményt a biztonságos és folyamatos üzemvitel 
biztosításának érdekében két- vagy több prés párhuzamos működtetésével biztosítják, így ha az 
egyik meghibásodik, vagy ütemezett karbantartásra szorul, az üzem fél teljesítménnyel tovább 
tud működni. 

Brikettálás 

A bikettáló gépeket, hasonlóan a pelletálókhoz működési elvük és kialakításuk szerint 
különböztetjük meg: 

• Dugattyús prések 
• Egyirányú, 
• Kétirányú, 
• Háromirányú prés 

• Csigás prések 

"  

6.8. ábra. Síkmatricás pellet prés 
(Forrás: www.pellet-briket.com)

"  
6.9. ábra. Körgyűrűs pellet prés 

(Forrás: www.salmatec.de)
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• Nyomócsigás, 
• Örlőcsigás 

A dugattyús présekkel (6.10. ábra) végzett brikettálásra az jellemző, hogy egy vagy több 
dugattyúval és több ütemben összepréseljük a kis tömörségű alapanyagot, majd a tömörítvényt 
besajtoljuk a préscsatornába, ahol további keresztirányú tömörítés, valamint a kitolás irányában 
ismételt tömörítés jön létre. A fellépő nagy nyomások és magas hőmérséklet hatására létrejön a 
tömörítvény. 
Az egyirányú dugattyús présgép löketenként elemi brikettpogácsákat állít elő, ezeket a 
préscsatornába nyomja, ahol az ismétlődő tengelyirányú erők, valamint a keresztirányú 
tömörítés hatására rúdbriketté kapcsolódnak. A brikettet egy törőkés a pogácsák kapcsolódó 
síkjai mentén töri a kívánt méretre. A megoldás hátránya, hogy a kívánatos anyagáram 
eléréséhez nagy löketszámmal kell működtetni, és a brikettálandó anyagnak igen kis méretű és 
homogén halmaznak kell lennie. 

"  
6.10. ábra. Dugattyús brikettprés 

(Forrás: www.di-piu.com) 

Nagyobb frakcióméret esetén a brikettálásához a két- vagy a háromirányú préseket használják. 
Ezek valódi (többnyire hasáb alakú) brikettet állítanak elő. Működésük lényege az, hogy az 
alapanyagot először előtömörítő térbe juttatják, ahol egy vagy két irányból először 
előtömörítik, majd a közel végleges keresztmetszetűre előtömörített anyagot nyomják be a 
préscsatornába, ahol a végleges sűrűséget és méreteket eredményező hossz- és keresztirányú 
tömörítésre kerül sor.  
Nyomócsigás présgépekkel (6.11. ábra) végzett brikettálásnál a csiga folyamatos előtolással 
hozza létre a kompressziót és a kitolást. A csiga forgása közben a ház palástján lévő nyíláson 
keresztül jut be a brikettálandó alapanyag. Azt a csiga a préscsatorna irányában előre tolja, 
miközben előtömörítés is bekövetkezik. A csiga végén az előtömörített anyag egy kúpos 
előtömörítő csatornába, onnan a préscsatornába jut. Tekintettel arra, hogy a nyomócsiga végén 
csapágyazási lehetőség nincs, a préselés közben pedig oldalirányú erők is fellépnek, melyek a 
csigát elhajlítanák, azt a végén meg kell támasztani. Ehhez a csiga végén egy kúpos csapot 
alakítanak ki. Ez a csap mélyen benyúlik a préscsatornába, ahol a csatornaszelvény 
csökkentésével nagyobb keresztirányú tömörítést tesz lehetővé, egyben a brikettben mint 
siklócsapágyazásban megtámaszkodva az oldalirányú terheléseket is felveszi. A csigacsap 
jelenléte miatt az előállított brikett a csapátmérőnek megfelelő hosszirányú lyukkal készül. 
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"  
6.11. ábra. Csigás brikettálóprés 

 (Forrás: www.hargitawood.hu) 

A présgépek működési elvét követően mindenképp meg kell említeni, hogy a brikettálás 
termelési volumene alapján is megkülönböztetünk gépi technológiákat, azaz kis-, közepes- és 
nagy teljesítményű présgépeket, melyek lehetnek villamos, hidraulikus és mechanikus 
meghajtásúak.  

Hűtés 

A pelletálás és a brikettálás során a súrlódás okozta hőmérsékletemelkedés jelentős, mind a 
présgépben, mind a késztermékben egyaránt. A préselvények szilárdsága magasabb 
hőmérsékleten kisebb, a szétesés porladás veszélye nagy, ezért a préselés utáni anyagmozgatás 
során nagy veszteség keletkezhet. Ezek elkerülésének érdekében mind a pelletálás, mind a 
brikettálás során hűtést kell biztosítani. A kisebb és szakaszos üzemű (elsősorban brikettáló) 
berendezések esetében ez természetes hűtés, míg a termelékenyebb nagyobb berendezések 
esetében külön technológiai elemmel történik. 
A pellethűtők számtalan konstrukciója ismert. Mindegyik megoldás célja: lehető legkevesebb 
mozgatással a leghatékonyabban hűteni a pelletet. A hűtés legegyszerűbb formája a futószalag, 
melyen az anyagmozgatással együttesen hűlik is a termék. A másik leggyakrabban alkalmazott 
hűtőberendezés, az ellenáramú hűtő. Ebben az anyaggal ellentétes irányban áramló szárító-hűtő 
levegő hűti le a pelletet. 

Osztályozás 

A pellet és brikett minőségi jellemzőit szabványok határozzák meg. Ezek között a szilárdsági 
jellemző, az úgynevezett tartóssági index az a mérőszám, amely meghatározza a termék 
„állékonyságát”. A minőségi késztermékek érdekében ezért gyártási technológiába olyan 
rostáló, leválasztó és elszívó elemeket kell alkalmazni, melyek biztosítják a nem megfelelő 
frakcióméretek gyártásból való kikerülését, azaz az apró szemek (pellet), porfázis, méreten aluli 
frakciók leválasztását. 

Csomagolás 

A pelletet csomagolhatják kis- és nagy kiszerelésű zsákos rendszerben. A 25 kg-os egységekben 
zsákolva, a zsákok egyenként, illetve raklapon kötegelve szerezhetők be. A kötegelt egységek 
rakodása egyszerűen megoldott, a vízmentességen kívül különösebb speciális tárolási igénye 
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nincs. Elterjedt továbbá a nagyobb, elsősorban ipari felhasználásban alkalmazott, úgynevezett 
Big-Bag rendszerben történő csomagolás és tárolás is, amely logisztikai szempontból lehet 
előnyös a felhasználás során (6.12. – 6.13. ábra).  

A brikettek csomagolása elsősorban 10 kg-os egységekben történik, amely lehet kötegelt, 
nejlon csomagoló anyagban, vagy a pelletek esetében ismertetett big-bag zsákokban.  

!  

6.12. ábra. Zsákos kiszerelésű pellet 
(Forrás: www.fureszaru.net)

"  
6.13. ábra. Big Bag kiszerelésű pellet 

(Forrás: www.pelletslovakia.sk)
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7. BIOMASSZA TÜZELŐBERENDEZÉSEK 

Lakosságinak tekintjük általában a 10-30 kW, közösséginek az 50-500-1000 kW és erőművinek 
az 1 MW feletti teljesítményű berendezéseket, technológiákat. 

7.1. Családi házak fűtése 

7.1.1. Hasábfa tüzelés 

A legelterjedtebb és legismertebb tüzeléstechnikai megoldás, amely szinte minden háztartásban 
a mai napig megtalálható akár helységfűtő berendezésként, akár központi fűtés rendszerben. 
Kialakításukat tekintve egyszerű, aknás rendszerűek. Az égés szabályzását egy 
hőmérsékletérzékelős huzatszabályzó biztosítja. 
Az elmúlt években elterjedtek azok a megoldások, melyben megfelelő tűztér kialakítás mellett 
úgynevezett faelgázosítás elvén működnek. Ezen berendezések kialakítását a (7.1. ábra) 
mutatja. Látható, hogy a tüzelőberendezés három részre osztott. Elsőként a tűztér, ezt követi 
egy utóégető kamra, majd a kiégett füstgáz a hőcserélőn keresztül távozik a berendezésből. 
Ezen berendezések primer és szekunder levegő ellátását vezérelt ventilátorok biztosítják. 

!  
7.1. ábra. Faelgázosító kazán metszeti képe 

(Forrás: www.naturenergia.hu) 

7.1.2. Lakossági apríték tüzelőberendezés 

Ezen tüzelőberendezések automata üzemű, magas komfort fokozatot biztosító berendezések, 
melyek nyugat-európában igen elterjedtek. Alkalmazása elsősorban az erdővel jól ellátott 
területeken és azok környékén célszerű, ahol az alapanyag könnyen és közel áll rendelkezésre, 
hiszen laza halmaz sűrűsége okán szállítása és nagy mennyiségekben történő tárolása nem 
gazdaságos. 
Az automata adagolásnak köszönhetően jól szabályozható, jó minőségű tüzelőanyag esetében 
szinte felügyelet mentes üzemet biztosít. A napjainkban elérhető vezérlő és szabályzó 
automatikák folyamatosan ellenőrzik a rendszert, s szükség szerint beavatkoznak, vagy mobil 
kommunikációs eszközökkel riasztják és értesítik a kezelőt, tulajdonost. 
A lakossági méretű apríték és kombinált tüzelőberendezés rendszerekre a (7.2. – 7.3. ábra) 
mutat példát. 
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7.1.3. Pellet tüzelés 

A korábbi fejezetekhez hasonlóan első lépésként a pellet tüzelőberendezések csoportosítását 
célszerű elvégezni: 
- helyiség fűtő pellet tüzelőberendezések 
- központi fűtés rendszerbe köthető lakótérbe telepített vízteres pellet tüzelőberendezések 
- központi pellet tüzelőberendezések. 

A csoportosítást követően egy „átlagos” családi ház pellet-tüzelő rendszerére mutat példát a 
(7.4. ábra) Az 1-es jelölés a rendszer hőtároló tartályát, úgynevezett puffer tartályát mutatja, 
amely a lakás hőigényéhez van méretezve, s amely biztonsági tartalékot nyújt az esetleges 
műszaki leállás esetére, illetve egyenletes hőellátást biztosít a rendszernek. A 2-es jelű 
berendezés a kazán, melyről a későbbiekben részletesebben szólunk. 3-as jellel az automata 
adagolórendszer van jelölve, melyet szükséges tűzbiztonsági egységgel ellátni az esetleges 
visszaégés elkerülése érdekében. Fejlett logisztikai tüzelőanyag háttértámogatás esetén, az 
épületen kialakíthatunk fogadó helyeket (4-es jelölés), melyen keresztül a tartálykocsi 
automatikusan tudja bejuttatni a pelletet, akár távollétünkben is. 5-ös jelöléssel a tüzelőanyagot 
és a tárolót jelöltük. 

"  
7.4. ábra. Háztartási pellet-tüzelő rendszer 

(Forrás: www.dena.de) 

"  

7.2. ábra. Lakossági kombinált 
tüzelőberendezés (hasábfa és pellet) 

(Fotó: Kovács Gergő) 

"  
7.3. ábra. Lakossági apríték tüzelőberendezés  

(Forrás: www.dolinakft.hu) 
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A tüzipellet tárolására számos technológia alakult ki. Lehet az aprítékos rendszerekhez 
hasonlóan épített-, telepített-, vagy mobil tároló. 
A kisteljesítményű helységfűtő berendezések esetében a tüzelőanyag tartály a berendezéssel 
egyben integrált és a napi tüzelőanyag tárolást biztosítja. Ebben az esetben a zsákos kiszerelésű 
pellet tüzelőanyagot 1-2 napi rendszerességgel kell tölteni a berendezés tartályába (7.5. ábra). 

A mobil tárolók egy flexibilis megoldást kínálnak azokban a kazánházakban ahol a hely szűke 
miatt kizárólag a fűtési szezonban szükséges a pellet tartály, s ezt követően a fűtés szezonon 
kívül összecsukható. Erre mutat példát a (7.6. ábra). 
A telepített, földbe süllyesztett pellet tüzelőanyag tárolóra mutat példát a (7.7. ábra). Ebben az 
esetben az épület mellett, akár utólagos fűtésrekonstrukció esetén is megoldható a pellet 
tüzelés, ha esetlegesen a kazánház közvetlen környezetében nem biztosítható a tüzelőanyag 
tároló. 

"  
7.7. ábra. Telepített pellet tüzelőanyag tároló 

(Forrás: www.treco.co.uk) 

Pellet-tüzelő kandallók, kályhák 

Ezeket a berendezéseket a fatüzelésű kandallók mintájára, elsősorban hétvégi házak, nyaralók 
látvány és hangulat elemeként fejlesztették ki. Ezért a hagyományos kandalló kialakítástól 

"  

7.5. ábra. Helyiség fűtő berendezés tartálya 
(Forrás: www.info.cat.org.uk)

"  
7.6. ábra. Mobil pellet tartály 

(Forrás: www.pelletshome.com)
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kezdve az üveges kályhán át egészen a vízteres kandallókig bezárólag számos megoldás 
található.  

A helyiség fűtő berendezések előnye az egyszerű instalálás és a kis helyigény. Telepítésükhöz 
villamos áram és kémény csatlakozás szükséges, valamint a tűzvédelmi szempontból megfelelő 
védőtávolság. Kialakításuk egyszerű és komplex, formatervezésük igen esztétikus. 
A vízköpenyes pellet kandalló önállóan is vagy a központi kazánnal (akár gázkazánnal is) 
központi fűtési rendszerbe köthető, így nem csak eredményes lehet, de kellemes színfoltjává 
válhat a lakásnak. Erre a kandalló kialakításra mutat példát a (7.8. ábra). 

"  
7.8. ábra. Vízteres pellet kandalló 

(Forrás: www.krtek-kandallo.hu) 

Központi pellet tüzelőberendezések 

Ezek a berendezések általában 15-40 kW közötti névleges hőteljesítmény tartományban 
találhatók a kereskedelmi forgalomban, a vizes központi fűtési körbe köthetőek, időszakos 
felügyeletet és tüzelőanyag utánpótlást biztosítva magas hatásfokkal üzemeltethetők. 
Tüzeléstechnikai rendszerük oly mértékben automatizált, hogy megfelelő számítástechnikai 
háttérrel akár emberi beavatkozás nélkül képesek működni. (tüzelőanyag adagolás, hamu 
eltávolítás) 
Az épület hőigényét - a gázfűtéssel azonos módon - automatán, a szükséges tüzelőanyag 
mennyiség adagolásával biztosítják. Nyugat-Európában találhatók olyan automata és komlpex 
szolgáltató és logisztikai rendszerek amelyek  teljeskörűen kiszolgálják a végfelhasználót, ezzel 
teljes alternatívát nyújtva a földgáztüzelésnek.  
  
Az automata pellet készülékekben a tüzelőanyag begyújtása történhet elektromos izzítással, 
meleg levegő befújással vagy akár külső begyújtással. A tűzágy kialakítást követően a 
tüzelőanyag minőségének függvényében automata csigaadagolással biztosítható a kívánt 
hőteljesítmény. 
Az automata pellet-tüzelő rendszerek kialakításának nagy térigénye van, adagolási rendszere 
néhány esetben kissé bonyolultabb, több mechanikát igényel, ennél fogva pedig a karbantartási 
igénye is nagyobb. Az automata pellet-tüzelők telepítési megoldásaira a (7.9. ábra) mutat 
néhány példát. 
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Egyes gyártók piaci felméréseken keresztül, a vásárlói igényeket megfigyelve arra jöttek rá, 
hogy sokakat a pellet-tüzelés magas beruházási költsége tart vissza a vásárlástól. Ennek 
szellemében felmérve a háztartások műszaki-energetikai állapotát, azt tapasztalták, hogy 
számos háztartásban megtalálható hagyományos vegyes tüzelésű kazán, amely csekély 
átalakítást követően alkalmassá tehető pellet-tüzelésre. A sikeresen kifejlesztett pellet égők 
beszerelése egyszerűen megoldható, mellyel így a központi rendszerű vizes fűtőkör is 
kiépíthető. Azonban ilyen jellegű átalakítások kizárólag szakember közreműködésével 
végezhetők 

7.2. Települési fűtőművek 

A központi fűtőművek kialakítása nagy komfortfokozattal rendelkeznek, magas műszaki és 
automatizálási megoldásokat tesznek lehetővé. A tüzelőanyag energetikai jellemzői azonban 
kiemelten fontosak. A faapríték esetében a nedvességtartalom akár 20 – 50 % között szóródhat, 
amely megnehezíti az üzemeltetést. 
A második jellemző az apríték méreteloszlása, amely az adagolás, elsősorban a csigás adagolás 
esetén fontos, ugyanis a nagy méretű apríték beszorulhat, amely üzemzavarhoz, vagy akár 
töréshez is vezethet. A (7.10. ábra) bemutatja az apríték tüzelés tüzelőanyag adagolási 
lehetőségeit. 

A folyamatos üzemű, automatizált rendszer állhat egy, vagy több, párhuzamosan kötött kisebb 
teljesítményű tüzelőberendezésből egyaránt. Az előbbi előnye a rendszer egyszerűbb 
technológiai kialakítása, míg hátránya az esetleges műszaki hiba esetén történő teljes leállás. 
Az utóbbi kialakítás előnye lehet, a rendszerüzemeltetésnél megvalósítható teljes vagy 
részleges üzemi működés jobb szabályozása, technológiai biztonsága. 

"

"

"  
7.9. ábra. Automata pellet-tüzelő berendezések telepítési megoldásai 

(Forrás: Hanz-Jürgen Helbig GmbH - HERZ) 
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"  
7.10. ábra. Tüzelőanyag adagolási lehetőségei 

Közepes és nagy teljesítményű faapríték tüzelésű fűtőművek 

A fűtőművek tervezésénél első lépésként az energiamérleget szükséges összeállítani. A 
rendelkezésre álló, gazdaságosan beszerezhető és eltüzelhető biomassza források 
energiatartalmát kell illeszteni az átvételi oldal energiaszükségletéhez.  
Tüzelőberendezések kialakítása általában mozgó rostélyos (7.11. ábra), nagyobb teljesítmény 
esetén fluid-ágyas lehet. A tüzelőanyag homogenitása mindkét esetben fontos, a tüzelőanyag 
előkészítésén nagy hangsúly van. A mindenkori gazdaságossági szempontok szerint lehet kész 
aprítékot vásárolni, de előfordulhat, hogy rönk formájában kerül a létesítményhez a 
tüzelőanyag. Ebben az esetben megfelelő technológiai tér esetén mobil aprítóval kell 
feldolgozni a tüzelőanyagot, majd bejuttatni a tüzelőanyag tárolóba. 
A tüzelőanyag tárolóban szükséges kialakítani a korábban ismertetett éklétrás vagy kaparóléces 
tüzelőanyag szállítót, amely biztosítja a tüzelőanyag folyamatos mozgatását, bolygatását a 
tüzelőberendezés felé, ezt követően egy csigarendszer továbbítja az aprítékot egészen a 
tűztérig. 
A tüzelőberendezés után, a technológiai sorba illesztve ciklont alkalmaznak, melynek feladata a 
füstgáz szilárd komponenseinek leválasztása. Szükség esetén speciális füstgáztisztító 
berendezésekre is szükség van (7.12. ábra). 
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"  
7.11. ábra. Rostélyos kialakítású tüzelőberendezés 

A 7.11. ábrán bemutatott kazán kialakítás egy mozgó rostélyos berendezést ábrázol, melyben a 
tüzelőanyag a rostély felső részén csigás beadagolással jut be, majd a rostély szakaszos 
mozgásával a tüzelőanyag kényszerített lefelé irányuló mozgást végez miközben kiég. A rostély 
végén az elégett tüzelőanyag a hamugyűjtő és kihordó vályúba esik, ahonnan kihordócsigával a 
gyűjtőtartályba kerül. A tüzelőberendezések égéstere a jó hatásfok elérésének érdekében samott 
béléssel készülnek, amely biztosítja nem csak a működés közbeni magas tűztér hőmérsékletet, 
de a kazán hosszú élettartamát is egyben. Az égéslevegő általában két lépcsőben úgynevezett 
primer és szekunder ágon kerül befújásra, amely biztosítja a tüzelőanyag elégéséhez szükséges 
megfelelő mennyiségű levegőt. A nagy teljesítményű tüzelőberendezéseknél fontos a jól 
kialakított utóégető kamra. Ennek szerepe a füstgáz tökéletes kiégésének biztosítása, azaz a 
füstgázban maradt szénmonoxid széndioxiddá történő oxidálása. 

A nagy teljesítményű berendezéseknél fontos a hőcserélő felületek tisztítása, hiszen ez nagyban 
befolyásolja a berendezés hatásfokát. A nagy berendezéseknél leginkább elterjedt megoldás 
pneumatikus rendszerű, lefúvásos tisztító, amely meghatározott időközönként nagynyomású 
levegővel fúvatja le a hőcserélőn a füstjáratokat. 
Egy másik fontos technológiai elem a füstgáz szilárd szennyeződéseit leválasztó ciklon, amely 
a biomassza tüzelőberendezésekben környezetvédelmi szempontból rendkívülien kiemelt. Ez 
lehet a berendezésbe integrált, vagy különálló egység. 

"  
7.12. ábra. Apríték tüzelőberendezés telepítési vázlata automata tüzelőanyag és hamu 

rendszerrel (1 – tüzelőanyag garat, 2 – Hamuürítő csiga és tartály, 3 – ciklon, 4 – hamukihordó 
csiga, 5 – központi hamugyűjtő tartály) 

A 7.13. ábra egy konténeres telepített technológiára mutat példát. Ezeket olyan helyeken 
alkalmazzák, ahol az épített környezet nem teszi lehetővé a kazán telepítését. A bemutatott 
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kialakításnál a konténerház oldalsó falánál található a tüzelőanyag fogadó garat, melyből egy 
függőleges csigás adagolóval a konténer hátsó felében, a teljes magasságban kialakított 
tüzelőanyag tárolóba kerül az apríték. A konténer első felében kerül telepítésre a kazán, amely 
teljes munka- és tűzvédelmi előírásoknak megfelelően, valamint zaj- és pormentesen működik 
a telepítés helyszínétől függetlenül. A technológia előnye a flexibilitás, a rövid beruházási idő, 
valamint az engedélyeztetés egyszerűsége, tekintettel arra, hogy építészet nélküli beruházás, s a 
gyártók szinte kivétel nélkül rendelkeznek a teljes körű tűz-, munka-, és biztonságvédelmi 
vizsgálatokkal, engedélyekkel. 
  

"  
7.13. ábra. Konténeres telepítésű apríték tüzelőberendezés 

(Forrás: www.hargassner.hu) 

Bálatüzelés 

A bálatüzelés nem új keletű dolog, egész Európában (közismerten Dániában) alkalmazott 
megoldás. A szalmatüzelésnek a lágyszárúakhoz hasonlóan vannak tüzeléstechnikai 
nehézségei, de ezek megoldható műszaki feladatok. 

A bálatüzelésnek három ismert megoldása létezik: 
- egészben történő szakaszos tüzelés 
- egészben történő folyamatos tüzelés 
- aprítást követő tüzelés 

Az egész bálában történő tüzelés (7.14. ábra) energetikai szempontból ugyan technikailag 
egyszerűbb, de a tüzelőanyag mozgatás logisztikája nehezebb. Ebben az esetben ugyanis a 
bálák egyben kerülnek a tüzelőberendezésbe (kialakítástól és teljesítménytől függően 1-2-3 
darab bála) és a tüzeléstechnikája szakaszos, azaz ha leégett a berakott bála, akkor kerül 
beadagolásra a következő mennyiség. Az egyben tüzelés további nehézsége a nagy tüzelőanyag 
mennyiség hirtelen történő égése, amely energetikai és környezetvédelmi szempontból nehezen 
szabályozható, illetve biztosítható. 
A bálák aprítást követő tüzeléstechnikája szabályozás oldaláról kedvezőbb, azonban a 
beruházás mértéke magasabb a szükséges kiszolgáló és adagoló berendezések miatt. Ebben az 
esetben ugyanis az előkészített bálákat szeletelni, vagy bontani és aprítani kell, mely felaprított 
szalmát vagy egy dugattyús betolóval, vagy egy csigás adagolóval juttatunk be a tűztérbe. A 
szalmabontó és aprító berendezésekre az előző fejezetben található példa.  
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"  
7.14. ábra. Futószalagon történő tüzelőanyag mozgatás 

(Forrás: www.huffingtonpost.hu) 

7.3. Biomassza erőművek 

A kapcsolt energiatermelés tüzelőanyaggal hajtott erőgépei a 2004/8/EC irányelv alapján az 
alábbiak szerint csoportosíthatók: 

a) kombinált ciklusú gázturbina hővisszanyeréssel 
b) ellennyomású gőzturbina 
c) kondenzációs-elvételes gőzturbina 
d) gázturbina hővisszanyeréssel 
e) belsőégésű motor 
f) mikroturbinák 
g) Stirling motor 
h) üzemanyagcella 
i) gőzgépek 
j) organikus Rankine-körfolyamat 
k) bármely egyéb technológia, amely kielégíti az irányelv kogenerációra 

vonatkozó definícióját 

Mivel a fejezet célja a szilárd biomassza eltüzelésén alapuló erőművek bemutatása, a fenti 
felsorolásból azokat az elemek emeljük ki, melyek a piaci ismeretek alapján a gyakorlatban 
széles körben elérhetőek. A mikorturbinák és az üzemanyagcellák ismertetésétől eltekintünk, 
ugyanis fajlagos bekerülési költségük magas és jelenleg még nem kiforrott vagy széles körben 
elterjedt technológiák. A biomassza tüzelésen alapuló kapcsolt hő-és villamosenergia termelő 
kiserőművek műszaki megoldásait ezért a következő csoportosítás szerint ismertetjük:  

• Tüzeléstechnika 
• Villamos energia termelés 

♦ Dugattyús gépek 
♦ Gőzturbina 
♦ ORC 
♦ Stirling motor 
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Tüzeléstechnika 

A fásszárú biomassza tüzelése számos tekintetben hasonlít a „hagyományos”, alacsony 
fűtőértékű barnaszénhez, míg a lágyszárú biomassza több olyan sajátos tulajdonsággal 
rendelkezik, melyek eltérőek a hagyományos szilárd tüzelőanyagok tulajdonságaitól. 
Általánosan elmondható, hogy a tüzelésre alkalmas mezőgazdasági melléktermékeket az 
alacsony a széntartalom mellett magas oxigén, kén, valamint klórtartalom jellemzi. A lágyszárú 
biomassza eltüzelése speciális tüzeléstechnikai terület, mely speciális berendezéseket igényel. 
A lágyszárú biomasszára jellemző nagy fajtérfogat és alacsony energiasűrűség meghatározza a 
szükséges mennyiségeket, illetve befolyásolja berendezések méretét.  

A tüzelőberendezések, működésük, égéstér kialakításuk, adagolásuk tekintetében számtalan 
variációban csoportosíthatók. Jelen tanulmányban a tüzeléstechnikai berendezések két 
főcsoportját a rostélytüzelésű, illetve a rostély nélküli kazánok működését ismertetjük. 

Rostélytüzelésű berendezések 
A rostélytüzelés a széntüzelésre kifejlesztett tradicionális megoldás. Ezt darabos szeneknél 
használták, illetve használják. A biomassza tüzelés ipari méretű terjedése okán, a hasonló 
tüzeléstechnikai tulajdonságok miatt megfelelő volt a rostélytüzelés alkalmazása a fásszárú 
biomassza tüzelés esetén is. 
Nagyobb kazánok (>500kW) esetében a rostélyos tüzelőberendezések a leggyakrabban 
alkalmazott fatüzelési technológiák közé taroznak.  
A tüzelőanyag a tárolóból a feladórendszerrel, majd a tüzelőberendezés rostélyára kerül, 
amelynek méretezése és kialakítása a tüzelőanyag minőségének (víztartalom és szemcseméret) 
megfelelő. A rostély vezérlésének köszönhetően a tüzelőanyag tartózkodási ideje a tökéletes 
kiégéshez szükséges mértékű. A rostély végén kizárólag hamu marad, amelyet egy csigás 
rendszer eltávolít. A leginkább kifinomult rostélytüzelési rendszerekben a rostély mozgatása 
több zónában automatikusan történik.  

A rostélyos tüzelőberendezés égésterébe jellemzően két helyen - primer és szekunder levegőt 
fúvatnak be. A befújt levegő térfogatáramának szabályozása a rendszer alap vezérlési 
paraméterei. A levegő mennyisége a befúvó ventilátor fordulatszáma és nyomása alapján 
automatikusan szabályozott. 

Faapríték tüzelésű rendszer esetén a vezérelhető paraméterek a tűztér hőmérséklete, a 
füstgázventillátor elszívó teljesítménye, valamint a füstgáz oxigéntartalma (lambda-vezérlés). 
Ezen kívül vezérelhető a tüzelőanyag adagolás, ill. az égési - primer és a szekunder - levegő 
mennyisége. 

A rostélyos tüzelőrendszer jellemezője, hogy tüzelőanyaggal szemben igen nagy a toleranciája. 
Nedvességtartalom tekintetében a 45% nedvesség is eltüzelhető és aprítékméret tekintetében a 
fűrészportól a 80 mm-es apríték és kéreg frakcióig alkalmas a tüzelésre. Széleskörű 
alkalmazhatóságának köszönhetően a 100 kW – 50 MW méretben rostélyos tüzelőrendszerből 
Németországban, Ausztriában és Svájcban több százezer üzemel. 

A tűztérfalazat a tüzelőberendezés egyik legkritikusabb része, amelyet úgy kell kialakítani, 
hogy egyensúly legyen a túlzott mértékű hőelvonást és a tűztérfalazat elsalakosodását okozó 
tűztérhőmérséklet között. Fontos a megfelelő szilárdság és a koptatóhatással szembeni 
ellenállás, valamint a hőingadozásokkal és a kémiai hatásokkal szembeni rezisztencia.  

Rostély nélküli tüzelőberendezések 
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Az elmúlt mintegy 20 évben számos olyan tüzelőberendezés került kifejlesztésre, mely szakít a 
hagyományos rostélyos elvvel és levegő befúvásos elven a tüzelőanyagot egy turbulens 
áramban szemcsés ágyon (jellemzően kvarchomokon) lebegteti. A lebegtetés a homokágy 
úgynevezett fluidizációs állapotában valósul meg, amelynél a homok egy nagy sűrűségű 
folyadék módjára viselkedik. Ezen a nagy sűrűségű folyadékágyon intenzív keveredés mellett 
valósul meg az égés. A fluidizációs tüzelőberendezésben a nagyfokú, intenzív hő és 
anyagáramlás miatt igen nagy fajlagos égetési teljesítmény érhető el.  

A tüzelőberendezés szerkezete egyszerű, nincsenek benne mozgó alkatrészek. Technológiai 
szempontból a fluidizációs tüzelőberendezésben nagyrészt egyenáramú folyamat megy végbe. 
Az égetendő anyag a fluidágyra esik. Az ehhez szükséges tartózkodási idő rövid, általában az 
tűztérben szükséges időtartamnak felel meg. A tüzelőanyag tartózkodási idejét nem kell 
meghatározni, ugyanis a teljes kiégéskor az ágy fenntartására befújt levegő elragadja azokat. 
Más szóval a fluidágy a részecskék szemcseméretével és eloszlásával szemben nagy toleranciát 
mutat. 

Az égési zóna felett helyezkedik el a fő égéstér, amelynek térfogata az égésgázok tökéletes 
kiégetési követelményeinek megfelel. Az égés javítására esetenként a fő égéstérbe szekunder 
levegőt is fújnak be. A tűztér szokásos tűztérhőmérséklete 750–850 °C. A fluidágy kialakítására 
vonatkozóan szintén számos megoldás született. Ezek közül a fontosabbak: 

- Fluid Ágy (Fluid Bed; FB) 
- Combinated Fluidized Bed 
- Bubbling Fluidized Bed 

A fluidizációs tüzelőberendezések jellemzően a nagyobb 15MW teljesítmény feletti 
tartományban terjednek és terjedtek el. A hazánkban megvalósított kazánok biomassza tüzelésű 
nagykazánok Pécs, Kazincbarcika, Ajka kivétel nélkül fluidizációs ágyat alkalmaznak.  

Villamosenergia-termelés 

A tüzelőberendezésekben eltüzelt biomassza füstgázának hasznosításával elgőzölögtetett közeg 
valamely energia átalakító egységben munkát végezve állít elő villamos energiát. Ezek az 
egységek lehetnek (1) dugattyús gépek, (2) gőzturbinák, (3) speciális ORC rendszerek, vagy (4) 
Stirling motorok. 

Dugattyús gépek  
Dugattyús gép esetében a meghajtó energia nagynyomású víz vagy szerves munkaközeg gőze, 
melyet a kazán szolgáltat. A dugattyúkra irányított gőz a dugattyúkat alternáló mozgásra 
kényszeríti és ez forgómozgássá alakítva a főtengelyre kapcsolt generátort hajt meg. Az utóbbi 
néhány évben folyamatosan terjednek a csavarkompresszoros megoldások is, melyek a 
kategória legmagasabb hatásfokú darabjai. 

Gőzturbina 
A gőzturbina túlhevített vízgőz vagy szerves közeg hőenergiáját alakítja át mechanikai 
energiává. A nagy nyomású és hőmérsékletű gőzt (akár 100 bar felett) fúvókákon átvezetve 
felgyorsul és a turbina lapátjai közt áthaladva meghajtja a turbina tengelyét. A gőz kitágul, 
amely folyamat nyomás-és hőmérsékletveszteséggel jár. A futólapátok által eltérített gőzáram 
az álló részbe erősített álló terelő-lapátokon visszafordul és a következő sor futólapátra kerül, 
majd ez folytatódik addig, amíg a gőz hőmérséklete csaknem környezeti hőmérsékletűre hűl. 
Ezen a hőmérsékleten a gőz nyomása sokkal kisebb az atmoszférikus nyomásnál, így a turbina 
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utolsó fokozataiban erős vákuum keletkezik. A fenti folyamat az úgynevezett kondenzációs 
üzem esetére igaz. Kondenzációs rendszer esetén az elérhető hatásfok maximum 40% körül 
alakul. Ellennyomású turbinánál a gőz nyomása és hőmérséklete jelentősen csökken, de a 
turbinából kilépve is telített marad. Ellennyomás főként az ipari gőzrendszerek ellátása mellett 
jöhet szóba.  

A dugattyús motor, vagy gőzmotor gőzparamétereit tekintve kevésbé igényes a rendszer 
alacsonyabb gőzparaméterek mellett is működőképes. A dugattyús motorok alkalmasak sziget 
üzemmódra és működésük kevésbé érzékeny a külső hatásokra, mint a turbinás rendszerek. 
Ellentétben a gőzturbinás megoldásokkal a gőzmotor időlegesen telített gőzt is elvisel. A 
gőzturbinák igen érzékenyek a gőzparaméterekre. A gőzben lévő kis mennyiségű kondenzált 
víz is igen komoly korróziós hatást vált ki a turbinalapátok felületén. A dugattyús gépek és 
gőzturbina elvi rendszerét a 7.15. ábra mutatja be.  

"  
7.15. ábra. A kogenerációs rendszerek sematikus ábrája 

(Szerkesztette: Kovács Gergő) 

ORC 
Az ORC (Organic Rankine Cycle), magyarul Szerves Rankine Körfolyamat működési elve 
hasonló az előző pontban vázolt hagyományos gőzkörfolyamathoz. Eltérés csupán a turbinát 
meghajtó közegben mutatkozik, ami nagy molekulatömegű szerves folyadék. Ezen folyadékok 
alkalmazásával lehetőség nyílik alacsonyabb hőmérsékletű hőforrások alkalmazására, 
kihasználására is, ezért alkalmas például geotermális vagy napenergia hasznosítására is. Az így 
előállítható villamosenergia teljesítménytartományai néhány száz kW-tól több MW-ig 
terjednek.  

Az ORC rendszer működési elve a 7.16. ábrán látható. Egy hőforrás segítségével – jelen 
esetben biomassza tüzelésű kazánnal – a szerves munkafolyadék a párologtatóban elpárolog. A 
szerves folyadék gőze a turbinában kitágul, a turbina a hő energiáját átalakítja mechanikai 
munkává. A turbinában expandált gőz egy kondenzátorban csapódik le, majd a kondenzátumot 
egy szivattyú visszatáplálja az elpárologtatóba, zárva ezzel a termodinamikai körfolyamatot. A 
hőforrások és hűtőközegek nem kerülnek direkt kontaktusba a munkafolyadékkal vagy a 
turbinával. A magas hőmérsékletű alkalmazásoknál – például biomassza tüzelésen alapuló 
kapcsolt hő- és villamosenergia termelő rendszereknél - magas hőmérsékletű termó-olaj a 
hőszállító közeg, és egy regenerátor is bekerül a rendszerbe a körforgás hatékonyságának 
növelésére.  

"  112



A rendszer üzemvitelét tekintve kis létszámú kezelőszemélyzetet igényel, alkalmas szakaszos 
üzemre – egyszerű a beindítás, leállítás –, részterhelés esetén is elérhető a jó hatásfok, üzeme 
csendes, a karbantartás költségei alacsonyak. Nemzetközi geotermális alkalmazások 
tapasztalatai alapján a rendszer élettartama meghaladja a 20 évet. 

Stirling motor 
A Stirling-motor egy külső hőbevezetésű, dugattyús-forgattyús mechanizmussal készülő 
hőerőgép. A hőt jelen tanulmány esetében ismét biomasszatüzelésű kazán szolgáltatja (7.17. 
ábra). A Stirling motorban az adott tömegű, a környezettől tömítésekkel elzárt gáz 
hőmérséklete – ezáltal nyomása – a külső hőbevezetés hatására változik. A nyomásváltozás 
hatására a dugattyú elmozdul, és a forgattyús mechanizmuson keresztül a mechanikai munka a 
generátor tengelyére kerül. A gáz ciklikusan áramlik a fűtő és hűtő hőcserélők között. A gáz 
nem távozik a munka ütem után, hanem állandóan a motorban marad. Nincs szükség szelepekre 
sem, mint más motoroknál. 

"  
7.17. ábra. Stirling motorral szerelt biomassza erőmű 

(Forrás: www.tankonyvtar.hu) 

A Stirling motor szerkezete – a szelepek és a tüzelőanyag rendszer hiánya miatt – egyszerűbb, 
mint a belsőégésű motoroké, járása nyugodtabb. Mivel az égés nem a dugattyútérben játszódik 
le, a levegő-tüzelőanyag keverék sokkal pontosabban szabályozható, ezáltal a károsanyag 
kibocsátás is mérsékeltebb. A Stirling-motor hideg és meleg oldali hőcserélői költséges 
nyomás-és korrózióálló kivitelű szerkezetek, melyek drágítják a beruházást. Különösen jelentős 
ez akkor, amikor a kis hőmérsékletkülönbség miatt nagy hőcserélők megépítésére van szükség. 
Azonos teljesítményű belsőégésű motorokhoz viszonyítva ez nem csak a költségeket de a 
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méretet is növeli. A motort, bár alkalmas szigetüzemre, nem lehet gyorsan beindítani, mert 
lassú felmelegedésre – és felfűtésre – van szüksége. A teljesítmény gyors változtatása a motor 
szerkezeti felépítéséből adódóan nehézkes, de konstans teljesítményt igénylő villamosenergia 
termelő rendszerek esetében ez irreleváns. Egy nagy problémája még a rendszernek a 
gáztömörség megoldása a dugattyútérben, mely különösen jellemző a kis molekulatömege 
miatt egyébként ideális munkaközegként ismert hidrogén esetében.  
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8. B I O M A S S Z A T E R M E L É S É S H A S Z N O S Í T Á S 
KOMMUNÁLIS CÉLRA 

A különböző biomassza alapanyagokat sokrétűen fel lehet használni energiatermelésre. Az elvi 
és technológiai lehetőség adott a folyékony hajtóanyagok és biogáz előállítására is (egyre több 
szennyvíztelepen megjelenik a szennyvíziszapra alapozott biogáz előállítás technológiája, 
amely részben biomasszával is működtethető) de elsősorban a tüzeléstechnikai hasznosítás a 
legelterjedtebb. A közmunkaprogramok megindulásával és elterjedésével új lehetőségek nyíltak 
a településeken a biomassza alapanyagok begyűjtésére, ugyanakkor megjelent az 
energiaköltség csökkentésének igénye is. Az új lehetőségek tükrében újragondolásra került a 
hasznosítható melléktermékek köre is, különösen azoké, melyek helyben történő 
felhasználására eddig még nem került sor. A települések gazdálkodásának szempontjából külön 
hangsúlyt ad a fenti gondolatmenetnek, hogy ez által a közmunkát végzőknek nem csak a 
munkája jelent hozzáadott értéket, hanem az egyébként nem hasznosított melléktermékek 
eltüzelésével kiváltott energiaköltségek is. Az energetikai, ezáltal pénzügyi nyereségen túl 
számolni kell a munkahelyteremtéssel járó előnyökkel is. 

A biomassza alapanyagok előállítására és begyűjtésére alkalmas területek nincsenek 
maradéktalanul állami vagy önkormányzati tulajdonban. Helyenként jelentősen eltérnek a 
lehetőségek, a legtöbb helyen magántulajdonban levő területeket is be kell vonni a helyi 
közösség energiaellátásába. Ez leginkább üzleti alapon működik, ugyanakkor a kölcsönös 
előnyök elérése érdekében szemléletváltásra van szükség. Működő megoldás pl. 
Finnországban, hogy a közösség számára beszállított biomasszával (ott főleg erdei hulladék és 
feleslegessé vált széna) - fűtőérték bázison elszámolva – a gazdálkodó csökkentheti vagy akár 
ki is válthatja a helyi adókat. Ezzel a megoldással egyúttal mindkét fél mentesül a fizetendő 
forgalmi adótól is. Ebben az alfejezetben alapanyagonként tekintjük át azok jellemzőit, 
kommunális célú termesztésük, vagy begyűjtésük lehetőségeit, tárolási és előkészítési 
kritériumaikat, valamint felhasználási lehetőségeiket. 

8.1. Erdészeti és faipari melléktermékek begyűjtése 

Az erdőművelés során a ritkítási gallyazási gyérítési munkák során keletkező levágott faanyag 
jelentős része nem hasznosult a hagyományos nagyüzemi technológiák alkalmazásával. 
Újabban az aprítéktermelés bázisául szolgál a véghasználat során keletkező 12-18% részarányú 
vágástéri hulladékkal együtt. Ezek begyűjtését a megfelelő gépesítés hiányában magas 
élőmunka-igény hátráltatja vagy gyakran meg is hiúsítja. A megfelelően szervezett közmunka 
segít ezeknek a problémáknak a megoldásában, de a célirányos gépesítés hosszabb távon nem 
kerülhető el. A darabos, választékon kívüli faanyagok, valamint a kiforgatott tuskók jól 
rakodhatók géppel is, valamint nagyobb térfogatsúlyuknak köszönhetően hatékonyan 
szállíthatók. A vékonyabb gallyakat, vesszőket célszerű a helyszínen géppel aprítani vagy 
darabolni és lehetőleg csak rövidebb távolságú szállításukat szabad tervezni. 

Amennyiben az adott településen működik faipari üzem, akkor ennek melléktermékei az alábbi 
formákban jöhetnek számításba a hasznosítás során: a fűrészpor és a forgács ömlesztve, 
zsákolva, vagy újabban BigBag zsákban könnyen rakodható és jól szállítható. Ömlesztett 
formában csak zárt edényzetben szállítható, speciális felépítményű tehergépkocsival vagy erre 
a célra készült konténerben. Ez a változat csak nagyobb üzemek esetében kifizetődő. A 
hulladék anyagot a legtöbb vállalatnál az üzemi anyagmozgatás megkönnyítésére eleve 
kötegelten, vagy kalodában gyűjtik, könnyen rakodható és szállítható. A faipari melléktermékek 
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előnyét elsősorban a kisebb víztartalmának köszönhető magasabb fűtőérték és egyszerűbb 
tárolhatóság jelenti. 

8.2. Mezőgazdasági melléktermékek begyűjtése 

Ebben a kategóriában elsődlegesen a gabonaszalma és a kukoricaszár jöhet számításba. 
Magyarországon évente több mint kétmillió hektáron termelik ezeket a növényeket, mintegy 8 
millió tonnás biomassza-potenciált jelentve a felhasználóknak. Az almozásra, takarmányozásra 
valamint tápanyag-visszapótlási célra felhasznált mennyiséggel csökkentve ezt az éves értéket 
még midig több millió tonna anyag marad, ami egyébként gátja is lehet a továbbiakban 
megfelelő minőségű talajművelésnek. Különösen a nagy tömegű kukoricaszár jelent egyre 
gyakrabban problémát. A korszerű, alacsony betakarításkori szemnedvességet produkáló 
hibridek ún. „zöld száron érő” fajták, melyeknél a korábbiakhoz képest nagyobb a szár 
nedvességtartalma, ami a tárolás során problémákat okoz. A gabonaszalma begyűjtése szinte 
kizárólag bálázással történik, mert a bálák könnyen rakodhatók és hatékonyan szállíthatók. A 
kukoricaszár szárazabb években a teljes begyűjtés igénye esetén első menetben rendsodróval 
rendkezelő gépekkel rendekké formázható. Amennyiben a szár, különösen a tő felőli végén 
nedves, akkor csak a kombájn által rendre rakott, főként a csuhélevelekből, a csutkából és a 
szárak letörött, száraz felső részéből álló anyagot érdemes tüzelésre felhasználni, a maradék 
pedig a tápanyag-visszapótlást szolgálja. A kukoricaszár betakarítható járvaszecskázókkal, és 
az így nyert fűtőanyag a továbbiakban aprítékként kezelhető. Természetesen a kukoricaszárat is 
be lehet bálázni, ha nedvességtartalma 16-18% alatt van. 

Ahhoz, hogy kommunális célra a fent felsorolt mezőgazdasági melléktermékekhez 
hozzájussunk, a helyi földtulajdonosok és földhasználók megfelelő motivációja szükséges. A 
települések jelenlegi gyakorlatában a gazda önkéntes felajánlásától és beszállításától kezdve az 
ingyen felbálázható kategóriákon át a csak megfelelő térítés ellenében elvihető anyagokig 
minden előfordul.  

8.3. Szőlők és gyümölcsösök melléktermékei 

A metszés során keletkező venyige mennyisége az ültetvényekben elérheti a hektáronkénti 5 
tonnát is. Ezt az anyagot legtöbbször a sorokból kitolva halmokban elégetik, mivel a sorokban 
szétzúzva és a talajba keverve zavarja a talajművelést és felszaporíthatja a kártevőket és a 
kórokozókat. A venyigéből jó minőségű apríték készíthető, de az igen vékony alapanyagok 
miatt az aprítási folyamat élőmunka-igénye magas. Kommunális felhasználásnál ezek a 
problémák áthidalhatók, így értékes aprítékhoz juthat a település. 
A csak 30 mm alatti átmérőjű anyagokat tartalmazó venyigéből speciális gépekkel 30-35 kg 
tömegű, kicsi hengeres bálák készíthetők, melyek utána könnyen rakodhatók, szállíthatók és 
gazdaságosan tárolhatók. A jellemzően tavasszal felbálázott venyige megfelelően tárolva őszre 
légszáraz állapotba kerül, a bálák tömege jellemzően 11-15 kg-ra csökken. 

8.4. A kommunális célra termelt biomassza sajátosságai 

A közösségi célra történő termesztés sajátosságait a rendelkezésre álló jelentősebb élőmunka- 
potenciál és a felhasználáshoz igazított módú és időpontú betakarítás jelenti. 
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Az erősen preferált faapríték tüzelése legkényelmesebben az automatikus töltésű kazánokkal 
valósítható meg. Zömmel a 100 kW feletti teljesítményű berendezések terjedtek el, melyek 
egy-egy intézmény egyedi fűtésétől kezdve akár a falufűtőmű kazánjai is lehetnek. Kisebb 
teljesítményigény esetén legelterjedtebb a vegyes tüzelésű kazánok használata, melyeket 
aprítékkal üzemeltetve ugyan gyakran meg kell tölteni, de ezen kívül bármilyen szilárd 
fűtőanyaggal üzemeltethető. Ez alól kivételt a bálázott anyagok jelentik, amelyeket speciális, a 
tüzelni kívánt bála méretéhez igazodó bálatüzelő kazánokban égetnek el. A gazdálkodók 
elterjedten alkalmazzák ezeket, és kommunális célra is meg van a létjogosultságuk. Ezek 
kiegészítéseként, a hőálló acélból készített égetőtartályok és kalodák segítségével gyakorlatban 
is megvalósult annak lehetősége, hogy az eredetileg bálatüzelésre szolgáló kazánokban a fenti 
eszközökkel fűrészpor, forgács, faapríték, kévés anyag, vagy fahulladék a kazánhoz igazodó 
egységrakatokban tüzelhető legyen. Mivel egy kazánhoz több égetőkaloda is rendelkezésre 
állhat, ezért az előre megtöltött kalodákkal a kazán töltése gyorsabb. Mivel a kazánháztól 
teljesen elkülönítve töltik és tárolják a kalodákat, így a tűzveszély is minimálisra csökken. 

Szintén a kommunális felhasználáshoz sorolható a „szociális tüzelő” néven egyre terjedő 
önkormányzati támogatás is. A jelenlegi gyakorlat szerint az adott önkormányzat 
lehetőségeihez és a támogatandó társadalmi csoport életviteli sajátosságaihoz mért 
mennyiségben, adagokban történik a kiosztása. Ez az 50 kilogrammtól akár több tonnáig is 
terjedhet. Erre a célra elsősorban a fás szárú biomassza jöhet számításba: tűzifa ömlesztve vagy 
egységrakatokban, illetve faapríték leggyakrabban bezsákolva. 
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9. KIS ÉRTÉKŰ BELVIZES, ÉS SZOLGALMI TERÜLETEK 
HASZNOSÍTÁSA BIOMASSZA TERMESZTÉSRE 

A belvizes, időszakos víznyomásos, valamint a szolgalmi (szántóföldi növénytermesztésbe, 
erdészeti hasznosításba nem vetető, rendszerint védősávként funkcionáló) területeket 
túlnyomórészt nem lehet táblaszerűen művelni. Tulajdonjoguk, vagy művelési kötelezettségük 
legtöbbször önkormányzatoké, vagy az államé. A szántóföldi körülmények között szokványos 
művelési feladatok ezeken a területeken speciális követelményeket támasztanak. Az alfejezet 
keretein belül ezeket a specialitásokat tekintjük át. 
Akkor, és ott lehetünk legeredményesebbek a biomassza hasznosításban, ha nem az élelmiszer 
és takarmánytermő területeket vesszük el az energianövények számára, hanem a 
haszonnövények fel nem használt melléktermékeinek, szármaradványainak hasznosítása 
mellett azokat a területeket vonjuk be –körültekintően- energetikai célra, melyek szántó 
területként való hasznosítása nehézkes és nem gazdaságos. Mivel művelési kötelezettség áll 
fenn az összes területre, ezért ezt hasznosítás nélkül is el kellene végeznie a tulajdonosnak. Ha 
ezt a kötelezettséget területi adottságoknak megfelelően, helyesen megválasztott 
energianövények termesztésével és esetenként az állam által finanszírozott közmunka 
igénybevételével párosítjuk, akkor az eddig költségeket emésztő területek akár hasznot is 
hozhatnak 

9.1. A területi sajátosságok számbavétele 

Első lépésként érdemes állapotfelvételt készíteni az adott területről az alábbi kérdések 
megválaszolásával: 

• A tulajdoni viszonyok tisztázása elengedhetetlen a művelés megkezdése előtt, mivel az 
esetleg fel nem kutatott tulajdonosok hamar előkerülhetnek irreális követelésükkel, 
mihelyt jövedelmet produkál a terület. Néhány helyen gondot jelenthet az is, hogy a 
művelendő terület csak idegen tulajdonosok területén keresztül lesz megközelíthető, 
ekkor írásos garancia kell tőlük, hogy adott nyomvonalon biztosítsák az átjárást.  

• Művelési lehetőségek és kötelezettségek áttekintésénél az adott területekre pl. az alábbi 
problémák is felmerülhetnek: 

- A Vízügyi Igazgatóság számára szabad bejárást kell biztosítani a területen. 
- A Környezetvédelmi Felügyelet korlátozhatja a gépi munkákat, egyes termeszthető 

fajokat, valamint egyáltalán a termesztést is az adott területen. 
- A föld alatt vagy föld felett futó vezetékek tulajdonosa helyenként nem járul hozzá 

fás szárú növények telepítéséhez, illetve estenként számára is biztosítani kell a 
hozzáférést a vezetékekhez. 

• A terület talajának vízháztartása alapvető befolyással bír a termesztendő növény 
kiválasztására. Míg száraz körülmények közé elsősorban az akác javasolható, a 
nedvesebb talajviszonyok kedveznek a nyaraknak, a vízborított területekre inkább a fűz 
(9.1. ábra) és az energianád javasolható. A talajvíz magas sótartalma kizárja a nyár fajok 
eredményes termesztését. A talajnedvesség és az időszakos vízborítás jelentős befolyással 
bír a talajművelési munkák, az ültetés és betakarítás időzítésére és szervezésére. 
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9.1. ábra. Fűz termesztése belvizes területen  

(Fotó: Dr. Simon László) 

• A terület domborzata és talaja szerteágazóan sokféle lehet. Jellemezhető a terület 
lejtőszögével fokban, vagy százalékban, ez lehet természetes lejtő, illetve különböző 
műtárgyak rézsűs felszíne, ez utóbbi esetében a rézsű szögéről ész szélességéről kell 
információt szerezni. 

• A terület esetleges egyenetlenségei lehetnek természetes eredetűek, pl. vízmosásos, 
buckás, vagy zsombékos jellegűek. Az emberi tevékenység eredményeként lehetnek a 
területen mesterséges gödrök, árkok és el nem terített földkupacok.  

• A talaj szennyezettsége jelentheti egyrészt a makro méretű szennyezők, kő, kavics, építési 
törmelék jelenlétét a talajban, de jelenti a talaj esetleges vegyi szennyezettségét is, ahol 
termesztésre kizárólag csak energianövények jöhetnek számításba. Egyes szennyezők, pl. 
nehézfémek esetében a termesztett biomassza eltüzelése után keletkezett hamu 
különleges kezelést igényel. 

• A terület előzetes növényzete, azok maradványai esetenként jelentős mértékű előzetes 
költséggel takaríthatók el, értve ez alatt a vegyszeres gyomirtást, a bozót és cserjeirtást és 
az esetleges tuskó kiszedést vagy tuskófúrást. 

Összegzésként megállapítható, hogy kedvezőtlen esetben a területek alkalmassá tétele 
bármilyen művelésre olyan induló költségigényt támaszthat, hogy mindenképpen rangsorolni 
kell ezeket a területeket az alábbi, javasolt kategóriákba: 

• Kedvező adottságú terület rövid megtérüléssel, 
• Kevésbé kedvező adottságú terület hosszú megtérülési idővel, 
• Kedvezőtlen adottságú terület, mely csak külső támogatás után vehető művelésbe, 
• Rossz adottságú terület, melyen nem javasolt a termesztés. 
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9.2. A termesztendő energianövények sajátosságai belvizes és marginális 
területeken, a kiválasztás szempontjai 

Rövid ciklusú lágy szárúak: 
Az energiafű a nemesítők közlése szerint a fajta ökológiai tűrőképessége rendkívül széles 
terjedelmű. 250-2000 mm vízellátottság, 5-19 oC évi átlaghőmérséklet mellett 5-9 pH 
kémhatású, gyengén savanyú, szikes, szódás, sós talajokon is termeszthető. Rövid ideig tűri az 
elárasztást is. 
A kínai nád jól fejlett gyökérrendszere következtében számos talajtípuson termeszthető az 
alacsony talajvízszinttel rendelkező homoktalajoktól egészen a magas szervesanyag-tartalmú 
talajokig. 
Az olasz nád marginális területeken is kitűnően adaptálódik, pl. sós, túlzottan lúgos, 
időszakilag elárasztott talajokon, szénnel és mezőgazdasági, ipari kémiai anyagokkal 
szennyezett talajokon is szóba jön a biomassza termelés szempontjából.A hatalmas 
gyökértömeg következtében a beállt állomány kitűnően bírja az átmeneti és hosszabban tartó 
szárazságot is. 

Hosszabb ciklusú fás szárúak: 
Az akác bírja legjobban a száraz körülményeket, és a szélsőséges talajviszonyokat. Akác 
telepítésére legalkalmasabbak a homoki termőhelyek, de csernozjom és réti talajokon is 
termeszthető, ha azok többlet vízhatásoktól mentesek. Hegyvidéken javasolható az 
erdőtalajokon is a sekélyebb termőrétegű és szárazabb oldalakon. 
A nyár talajlevegő és vízigényes fafaj, ezért nagyon kötött talajon, valamint pangó vizes 
területen nem termeszthető eredményesen. A talaj magas só és mésztartalma szintén kizáró 
tényező. Megfelelő eljárással homokon is termeszthető, de a mélyen lévő talajvíz és az aszályos 
időszakok gondot okozhatnak 
„Fűz ültetvényeket olyan termőhelyeken érdemes létesíteni, ahol a talajvíz magasan van, vagy 
a vegetációban hulló csapadék több év átlagában is kiegyenlítetten magasnak mondható. A 
belvíz, vagy árvíz miatt időszakos vízborítással jellemezhető területek is megfelelőek. 
Alkalmasak a különböző réti és láptalajok, humuszos homoktalajok, homokos vályogtalajok. 
Kizáró ok a szikesség, a magas mésztartalom vagy az alacsony szerves anyag tartalom.”  

9.3. Termesztéstechnológiai sajátosságok belvizes és marginális területeken 

A sok keringő téveszme egyike a biomassza termesztésében az, hogy „elegendő elültetni a 
növényt, majd csak be kell takarítani” –ami egyáltalán nem igaz. El kell végezni a 
lehetőségekhez mért módon az összes technológiai műveletet ahhoz, hogy eredményes legyen a 
termesztés. A termesztési munkák megkezdése előtt jelentős feladatot jelenthet a terület 
megtisztítása, ehhez a tuskófúrók, bozótzúzók még rövid bérmunka igénybevétele mellett is 
nagy segítséget adnak, de motorfűrész, tisztítófűrész és motoros kasza igénybevételével, kézi 
munkaerővel is végezhető. 

Talajművelés: 

A lehetőségek függvényében művelhető a teljes felület az alábbi technológiai sor 
valamelyikével: 

- Szántás + szántás elmunkálás + magágykészítés 
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Feltétele az optimális talajnedvesség és a gyökérrel, idegen anyagokkal kevéssé szennyezett 
talaj. Vizes területeken sokszor csak augusztus-október hónapokban van rövid lehetőség rá, 
hogy elvégezzük. Hátránya lehet a magas fajlagos energiaigény és a rendelkezésre álló idő 
rövidsége, illetve száraz körülmények között végezve nagyon rögös lesz a terület, ami 
megnehezíti a későbbi magágykészítést. Előnye, hogy az összes technológia közül ez biztosítja 
a legjobb kezdeti gyommentességet, valamint az ültetést megelőző év száraz nyári időszakában 
elvégezve az évelő gyomok is jól visszaszoríthatók. A forgatásnak köszönhetően „tiszta” 
terepet biztosít a magágykészítés és az ültetés számára. 

- Középmély lazítás + Tárcsázás v. Kultivátorozás + (magágykészítés) 
Feltétele: kevés felszíni növényi maradvány a területen, és a talaj teherbírása megfeleljen a 
nagy teljesítményű traktorok számára. Hátránya, hogy igen nedves talajviszonyok között a 
lazító nem végez megfelelő munkát, valamint gyökérzettel erősen átszőtt, szármaradványokkal 
teli területen a tárcsa nem végez megfelelő talajművelést, valamint a kultivátor is eldugulhat. A 
szántott területhez viszonyítva hamarabb gyomosodik. Előnye a mérsékeltebb energiaigény, 
valamint hogy száraz körülmények között is porhanyós talajfelszín biztosítható, így 
túlnyomórészt külön magágy-készítésre sincs szükség. Kevésbé érzékeny a szennyezett talajra. 
Vékony termőrétegű területen nem forgatjuk fel a terméketlenebb alsó rétegeket. 

- Felszíni talajművelés tárcsával, talajmaróval 
Feltétele: kevés felszíni növényi maradvány a területen, Hátránya, hogy a gyökérzettel erősen 
átszőtt, szármaradványokkal teli területen a tárcsa nem végez megfelelő talajművelést, valamint 
a talajmaró is eldugulhat. A szántott területhez viszonyítva hamarabb gyomosodik, és a sekély 
művelés miatt a növények gyökérzetének fejlődése lassabb lehet. Előnye a minimális 
energiaigény, valamint hogy száraz körülmények között is porhanyós talajfelszín biztosítható, 
illetve a munkavégzéshez szükséges kisebb tömegű traktorokat a nedves altalaj is megbírja, ez 
esetben az egyetlen gépi lehetőséget nyújtva a gépi talajművelésre. 

Amennyiben a terület sajátossága, valamint az energiatakarékosság megköveteli, lehetőség van 
sávos, pásztás talajművelésre, amely végezhető tárcsával, talajmaróval, vagy az erdészetekben 
alkalmazott pásztakészítő ekével. E művelési mód alkalmazásánál kiemelt figyelmet kell majd 
fordítani a sávok közötti terület gyommentesítésére. 

Ültetés: 
Az energetikai célú nád fajok szaporítása rizómáról történik, a fűz és nyár fajokat 
legegyszerűbb sima dugványról szaporítani, az akáccal beültetendő területre pedig egynyaras 
magoncot ültetni. 
Az ültetés végezhető palántázó, ill. csemeteültető gépekkel, ezeket 1-2 soros kivitelben kis 
tömegű traktorok is tudják működtetni, de szélsőséges talajnedvességi és domborzati viszonyok 
mellett a sorjelző zsinórhoz végzett kézi ültetés, dugványozás is szóba jöhet. A tavaszi 
dugványozásnál érdemes azokat olyan mélyre ültetni, hogy felső végüket 1-2 cm porhanyós 
talaj takarja, így megelőzhető a szél okozta kiszáradás. 

Ápolás: 
Gyommentesítés 
Mechanikai úton történhet: - kézi kapálással 
    - kisgépekkel (motoros kapa, háti motoros kasza, tisztítófűrész)  
    - traktorral, sorközművelő kultivátorokkal 
 
Vegyszerrel:  - ültetés előtt, totális gyomirtó szerrel a teljes területen 
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- állománykezelés a sorközök totális gyomirtásával  
- állománykezelés szelektív szerekkel 

A kijuttatás történhet kézi, vagy gépi berendezésekkel. A totális gyomirtók alkalmazásánál 
tekintettel kell lenni a szomszédos területek növényzetére. 

Kórokozók és kártevők elleni védekezés  
Kézi, vagy gépi eszközökkel végzett állománypermetezés a károsítók elfogadható szintre való 
visszaszorítása érdekében. 

Tápanyag visszapótlás 
Noha nem kifejezetten intenzív termesztésről van szó, mégis, a területi viszonyok 
feltérképezése c. részben leírtak miatt is célszerű előzetes talajvizsgálatot végezni. Amennyiben 
valamely tápelemek súlyos hiányát mutatná, érdemes azokat (és lehetőleg csak azokat) pótolni 
Amennyiben a víz jelenléte miatt környezetvédelmi indokkal nem lehetséges (egyébként nem is 
érdemes) szilárd műtrágya kijuttatása a területre, lombtrágyák széles választéka áll 
rendelkezésre mely permetező gépekkel kijuttatva, gyorsan felszívódva helyreállítják a 
növények kiegyensúlyozott fejlődését. 

Öntözés 
Az egyre szélsőségesebbé váló időjárás, ezzel együtt az utóbbi években tapasztalható 
szélsőséges csapadékeloszlás indokolja, hogy az öntözés tervezésére is kell figyelmet fordítani 
energiaültetvény létesítésénél. A kezdeti fejlődési stádiumban egy aszályos periódus még az 
egyébként belvizes területre ültetett friss állományt is megsemmisíthet. A területen, vagy annak 
közelében érdemes vízkivételi helyet létesíteni már a permetezések biztosítására is. 
Önkormányzatok esetében a belvízvédelmi motoros szivattyúk élő vízre, vagy talajvizes fúrt 
kútra telepítve tökéletes megtáplálást biztosítanak egy ideiglenes csepegtető 
öntözőrendszernek, melyet az ültetvény megerősödése után –mivel később már nincs szükség 
öntözésre- akár kertészeti akár parköntözésben fel lehet használni. 
Amennyiben nagyobb vízbázis –élővíz- áll rendelkezésre a csévélődobos öntözőgépekkel 
könnyen elhárítható a vészhelyzet, ezek a gépek pedig másutt szintén felhasználhatók. 

Betakarítás 
Az energianövények téli betakarítása lehetővé teszi, hogy amennyiben a terepviszonyok 
lehetővé teszik olyan gépekkel is „bemerészkedjünk” a területre, melyekkel az év többi 
időszakában nem lenne lehetséges. A kedvező feltételek és célgépek hiányában egyszerű kézi 
motoros eszközök gyorsíthatják meg a betakarítást. 
A lágy szárú energiafű és energianád különösen alkalmas a gépi betakarításra kaszálással és az 
azt követő bálázással. Ezek szállítása is így a leghatékonyabb. A kézi vezetésű nádarató-
kévekötő gépek alkalmazása gyakorlatilag bármilyen körülmény mellett lehetséges, ekkor 
azonban számolni kell a kévék mozgatásának, rakodásának kézimunka igényével. 

A fás szárú energianövények leghatékonyabban járvaszecskázó gépekkel takaríthatók be. 
Amennyiben a terület géppel nem bejárható, a betakarítást itt is megkönnyítik a kézi motoros 
eszközök, fiatalabb állományban a tisztítófűrészek, 6-8 cm tőátmérő felett pedig a 
motorfűrészek A levágott anyag ez után aprítható, vagy kévézhető. Akácnál a kézi kévekötés a 
tövisek miatt védőeszközöket és némi tapasztalatot igényel. 

A letermelt faanyag 3-4 formában szállítható el a területről: 
- Bálázva 
- Kévékben 
- Aprítva 
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- Tűzifaként szálban vagy méretre vágva 

A vágásterületi aprítás sajátosságai: 
• A mobil aprítógép traktor TLT-ről, vagy saját belsőégésű motorral való meghajtása 

mintegy három-négyszeres energiaköltséget jelent a hálózatról villanymotorokkal 
meghajtott stabil aprítógépek energiaköltségéhez képest. (vannak kereskedelmi 
forgalomban olyan univerzális aprítógépek is, melyek TLT-ről és villanymotoros 
meghajtással is üzemeltethetők) 

• Az apríték szállítása a kis térfogatsúly miatt speciális, nagy térfogatú felépítményt 
igényel, hogy a szállítójármű teherbírását jól ki lehessen használni. A szokásos 
teherszállító felépítményekkel csak rövid távolságra érdemes szállítani. 

• Az apríték gépi anyagmozgatása jól megoldható. 

A kévékben történő mozgatás (9.2. ábra) 
• Fajlagosan több kézi munkaerő igénybevételével jár, így a rakodás költséges 
• A szokásos teherszállító felépítményekkel, rakoncázva nagy mennyiség szállítható a 

gazdaságos üzemű stabil aprítógéphez, 
• A betakarítás és a 
• z aprítás művelete különválasztható, könnyebben tervezhető, az időjárási 

körülményekhez és lehetőségekhez jobban lehet alkalmazkodni 
• A magasabb nedvességtartalmú anyag a kéve rakatokban előszárítható, így nem kell nagy 

mennyiségű nyers aprítékot tárolni, ami egyébként könnyen befülledne. 

"  
9.2. ábra. Energiafűz betakarítása kévékben 

(Fotó: Dr. Simon László) 

Tűzifaként 
A vastagabb, 6-8 cm átmérő fölötti törzsek jöhetnek számításba, a növekvő kereslet miatt akár 
a vágásterületről is értékesíthető, szállítása mind szálban, mind darabolva megoldható 
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10.GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI SZEMPONTOK AZ 
ENERGIANÖVÉNYEK TERMESZTÉSÉBEN 

10.1.Az életciklus felmérés 

10.1.1. Alapfogalmak és módszertan 

A komplex környezetterhelés és környezethasználat meghatározásában az életciklus felmérés 
egyre nagyobb szerepet kap a különböző tervezés alatt álló, új és régi technológiák, áruk és 
szolgáltatások környezeti teljesítményének értékelésében és összehasonlításában. Az életciklus 
felmérés gyakorlati jelentősége, hogy konkrét és számszerűsített eredmények segítségével az 
adott teljes életciklus környezeti hatásával kapcsolatos minden információ hatékonyan 
összesíthető és bemutatható.  

Így az életciklus felmérés hozzájárul 

• az egyes termékek és szolgáltatások környezethasználatának teljes feltérképezéséhez 
• az legfontosabb kibocsátások és környezeti igénybevételek kiemeléséhez 
• az egyes technológiák és termékek környezeti szempontú összehasonlíthatóságához 
• a környezetvédelmi szempontú fejlesztések irányának meghatározásához. 

Simon-Tamaska (2012) nyomán az életciklus „egy termék hatásrendszerének egymás után 
következő, egymáshoz kapcsolódó szakaszai, a nyersanyag beszerzéstől vagy a természeti 
erőforrás keletkezésétől az újrahasznosításig vagy az ártalmatlanításig.” Ebből adódóan az 
életciklus felmérés: „egy termék hatásrendszeréhez tartózó bement, kimenet és a potenciális 
környezeti hatások összegyűjtése és értékelése annak teljes életciklusa során.” 
Fontos látnunk, hogy az életciklus felmérés az elemzés tárgyát időben értékeli és annak 
keletkezésétől megsemmisüléséig igyekszik figyelembe venni az összes környezeti tényezőt. 
Az alábbiakban egy termék általánosan jellemző életciklusát láthatjuk, jelezve azt is, hogy az 
életciklus egyes szakaszaiban megjelennek a környezetet igénybe vevő anyag- és 
energiaáramok (10.1. ábra). 

"  
10.1. ábra. Az életciklus jellemző szakaszai és az ugyanabban megjelenő anyag és 

energiaáramok 
(Szerkesztette: Szabó Miklós)  

Az életciklus felmérés megjelölésére a hazai gyakorlatban többféle elnevezés is 
meghonosodott. Így használjuk az életciklus felmérés mellett az életciklus-elemzés és az 
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életciklus-értékelés kifejezéséket is. A továbbiakban a fenti fogalmakat szinonimaként 
alkalmazzunk és rövidítésként a széles körben ismert, az angol megnevezésből (life cycle 
assessment) képzett LCA rövidítést használjuk.  

Az LCA szabványosított módszertan, ami azt jelenti, hogy nemzetközileg elfogadott előírások 
határozzák meg, hogy hogyan és milyen lépések mentén kell elvégezni. Az LCA 
megvalósítását tartalmazó szabványcsomag elemei (10.1. táblázat) az alábbiak: 

10.1. táblázat. Az ISO 14040-es szabványok 

Forrás: (Szűcs-Budai-Matkó, 2011) 

Az életciklus-értékelés vagy több szerző szerint életciklus-értékelés a figyelembe vett életciklus 
hossz szerint többféle módon is megvalósulhat. A legteljesebb vizsgálatot az jelenti, ha az 
életciklus-értékelés tárgyát annak keletkezésétől megsemmisüléséig vizsgáljuk és összesítjük 
annak minden környezeti hatását. Ezt nevezzük a bölcsőtől a sírig tartó elemzésnek (cradle to 
grave). Ennél rövidebb életciklust jelent, ha csak egy adott felhasználási szintig vizsgáljuk meg 
az okozott környezetterhelést. Ennek neve bölcsőtől a kapuig (cradle to gate) tartó elemzés. 
Csak egy adott életszakaszt vizsgáló elemzést is lehetővé tesz a módszertan, melyet kaputól a 
kapuig (gate to gate) terjedő vizsgálatnak nevezünk.  

A bölcsőtől induló értékelések jellemzője, hogy szükségszerűen figyelembe vesz minden az 
adott folyamat elindulásával kapcsolatos anyag- és energiaáramot, vagyis minden olyan 
környezethasználatot, amely az elinduláshoz, a termék vagy szolgáltatás létrejöttéhez szükséges 
volt. Ezeket összefoglaló néven up-stream áramoknak is nevezzük, jelezve, hogy megelőzik a 
termék vagy szolgáltatás használata közben keletkező környezetterheléseket. Így pl. a 
motorbenzin, mint termék up-stream áramaihoz hozzátartozik a bányászat, a szállítás és a 
finomítás is. Tulajdonképpen ez képezi a termékek életciklusának első szakaszát, amelyet 
megvalósulásnak vagy születésnek is nevezhetünk.  

A környezetterhelések második szakasza a termék vagy szolgáltatás használata közben 
keletkezik. Itt az üzemeltetéshez szükséges anyag- és energiaáramokra gondolhatunk 
leginkább, melyek pl. egy személygépjármű esetében is felmerülnek: hajtóanyag, kenőanyagok, 

Szabvány száma (honosított változat) Szabvány megnevezése

ISO 14040:2006 Környezetközpontú irányítás, Életciklus-
értékelés. Alapelvek és keretek

ISO 14040:2006 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-
értékelés. Követelmények és útmutatók

ISO 14041:2006 Környezetközpontú irányítás, Életciklus-
értékelés. A cél és a tárgy meghatározása és 
leltárelemzés

ISO 14042:2001 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-
értékelés. Az életciklus alatti hatások 
értékelése

ISO 14043:2001 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-
értékelés. Az életciklus értelmezése

ISO 14044: 2006 É l e t c i k l u s - é r t é k e l é s h e z s z ü k s é g e s 
követelményeket és előírásokat
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pótlandó alkatrészek stb. Természetesen az így felhasznált anyagok és energiaformák teljes az 
adott termékre eső up-stream anyag- és energiaáramát figyelembe kell vennünk a megfelelő 
számításhoz. Így például a személygépjármű üzemeltetése során felhasznált motorbenzin 
felhasznált mennyiségére eső bányászati, szállítási és finomítási környezetterhelések is a 
kalkuláció részét kell, hogy képezzék.  

A termékek életciklusának utolsó fázisát a megsemmisítés, ártalmatlanítás vagy újrahasznosítás 
képezi. Ebben az esetben a szétszerelés, tárolás, ártalmatlanítás és az ezekből fakadó környezeti 
terhelések merülnek fel, ahol a kibocsátások mellett, csakúgy, mint a létrehozás életciklusában, 
megjelenik a területhasználat is, mint környezeti teher.  
Az életciklus-elemzés végrehajtásának lépéseire is kiterjed a szabvány leírása. Ezek szerint a 
teljes életciklus-elemzési folyamat az alábbi lépéseket öleli fel: 

Az életciklus-elemzés főbb lépései (10.2. ábra) az alábbiak: 

1. Cél meghatározása: az értékelés céljainak meghatározása, azon kérdések pontos 
megfogalmazása, amelyekre az értékelés segítségével választ kívánunk adni.  

2. Tárgy meghatározása: a célok során megfogalmazott kérdések alapján meghatározott 
életciklus hossz, anyag- vagy energiaáram (referencia áram), melyekre vonatkoztatott 
környezeti terhek összesítése választ ad a célkitűzésben megfogalmazott kérdésekre. A 
rendszerhatár, a környezeti hatások elemzésének módszere, az eredmények 
kiértékelésének módja, valamint a felmérés külső ellenőrzésének szükségessége is ezen 
pont alá tartozik. 

3. Életciklus-leltárelemzés: anyag- és energiafogyasztás, illetve kibocsátások 
összegyűjtése általában szoftverek és adatbázisok segítségével. 

4. Életciklus-hatásvizsgálat: a környezeti hatások számítása összesítése egy-egy jellemző 
mutatóvá, melyek a környezethasználat egy-egy aspektusát jelentik. 

5. Életciklus-értelmezés: az eredmények kiértékelése, a minőség és megbízhatóság 
vizsgálata, a következtetések levonása a célok figyelembevételével, tanácsadás. 

"  
10.2. ábra. Az életciklus-elemzés folyamata 

(Szerkesztette: Szabó Miklós) 

Az életciklus elemzés célja igen sokféle lehet, és attól függ, valójában mit szeretnénk 
bemutatni. Így elképzelhető célkitűzés egy termék teljes életciklusára vonatkozó összes 
környezeti tényező együttes bemutatása a környezetvédelmi irányú fejlesztések meghatározása 

Cél 

Tárgy 

Leltár 

Vizsgálat 

Értelmezés 
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érdekében. Hasonló jellegű cél lehet több különböző termék környezeti teljesítményinek 
összehasonlítása. A célkitűzések tulajdonképpen kérdésekként is megfogalmazhatóak, pl. hogy 
mely termék rendelkezik a legkedvezőbb környezeti jellemzőkkel, vagy hol keletkeznek a 
legsúlyosabb környezeti terhelések egy termék életciklusa során.  

A célkitűzés alapvetően meghatározza a vizsgálat tárgyát. Ebben a lépésben kell pontosítani az 
életciklus felmérés hosszát, a funkció egységet és a referencia áramot, melyet úgy kell 
megválasztani, hogy az elemzés eredménye a célkitűzésben megfogalmazott kívánalmaknak 
megfeleljen. Vagyis olyan adatokat szolgáltasson, melyek megválaszolják a célkitűzésben 
megfogalmazott kérdéseket. Kiemelkedő jelentőségű a rendszerhatárok definiálása is, hiszen ez 
határozza meg, hogy mely tényezők szerepelnek az elemzésben és melyeket zárunk ki belőlük.  

A leltárelemzés jelenti a következő lépést, amelynek keretében össze kell gyűjteni mindazon 
környezeti terhelést, amelyek a termék kiválasztott életciklusa és a vizsgált környezeti hatása 
szempontjából fontos. Ezen terhelések az elementáris áramokon keresztül nyilvánulnak meg, 
ezért ezek meghatározása kulcsfontosságú.  
Adott esetben elegendő lehet csupán a leltár elkészítése, a leltár vizsgálata és az értékelés, 
ahhoz hogy az egyes anyag- és energiaáramokra fény derüljön. Az ilyen típusú LCA-t LCI 
(life-cycle inventory) tanulmánynak nevezzük. Ebben az esetben a vizsgálat kizárólag a leltárra 
vonatkozik.  

A negyedik lépes a leltár során összegyűjtött adathalmaz rendszerezése és aggregálása. „Az 
életciklus hatásvizsgálat gyakorlati jelentősége, hogy a leltárelemzés során kapott hosszú lista, 
amely a bemenő és kimenő áramok mennyiségét tartalmazza, az eljárás során néhány mutatóvá 
alakítható. Ezek a mutatók könnyen kezelhetőek, és kifejezik az életciklus lehetséges 
környezeti hatását.” (Sára, 2010) Ennek keretében az azonos környezeti problémát okozó 
anyag- és energiaáramokat összesítjük a megfelelő súlyozó faktorok figyelembevételével, 
annak érdekében, hogy a különböző terhelést jelentő áramok kellő mértékben vegyenek részt a 
hatás kialakításában. Ilyen környezeti hatások jellemzően pl. az üvegház hatású gázok (ÜHG) 
összesítése üvegház hatás potenciállá, ahol az összes az életciklus alatt felmerült ÜHG gáz 
CO2-egyenértékre való összesítése történik meg. Hasonló mutató a savasodási potenciál is, ahol 
SO2-egyenérték alapján összesítik a felmerülő savasító hatású anyagokat. 

Az egyes környezeti hatásokat megjelenítő összesített potenciálokat tovább aggregálhatjuk egy 
közös mutatóvá, amely egy értékben fejezi ki az adott termék környezeti hatását. További 
lehetőséget jelent az elemzésben az egyes életciklus szakaszokra vonatkozó környezeti hatások 
kimutatása vagy a legmeghatározóbb terhelések felderítése. Mindkettő fontos termékfejlesztési 
iránymutatásokkal járhat.  

Az utolsó lépést az értelmezés jelenti, ahol megvizsgáljuk az egyes adatok pontosságát, 
megbízhatóságát és értékeljük más korábbi eredményekkel összehasonlítva a kapott 
eredményeinket. Erre azért van szükség, mert az LCA során sok olyan adatot szükséges 
használnunk, melyek meghatározása sokszor csak becslésen alapul és ezért a belőle számított 
eredmények pontossága is csak bizonyos tűréshatárok mellett fogadható el. Tehát az értelmezés 
során az eredmények kiértékelése történik meg, figyelembe véve azokat a bizonytalansági 
tényezőket is, amelyek az adatok megbízhatóságával, illetve az életciklus-leltárelemzés és az 
életciklus-hatásvizsgálat során elkövetett esetleges hibákkal kapcsolatosak. Ekkor kerül sor a 
következtetések levonására is, melyek az egész vizsgálat fő üzenetét tartalmazzák. 

Az elemzési folyamat ismertetése során felmerült fontos kifejezéseket az alábbiakban 
ismertetjük: 
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Bemenő vagy input áramok: „Az életciklust felépítő folyamatokba (pl. bányászat, szállítás, 
gyártás, használat, hulladékkezelés, stb.) belépő anyag- és energiaáramok. Ezek lehetnek a 
természetből származó nyersanyagok (pl. bányászat során az ásványi anyagok, vagy bármely 
ipari folyamatnál a felhasznált kútvíz és felszíni víz), továbbá a folyamathoz szükséges 
vegyszerek, alapanyagok, üzemanyagok, villamos- és hőenergia.” 

Kimenő vagy output áramok: „Az életciklust felépítő folyamatok során előállított termékek, 
hulladékok és egyéb kibocsátások (lég-, víz- és talajszennyezők).” 

Folyamategység: „Az életciklus legkisebb olyan egysége, amelyhez anyag- és 
energiafogyasztással, továbbá kibocsátásokkal (azaz a bemenő és kimenő áramokkal) 
kapcsolatos mennyiségi adatokat lehet gyűjteni. Folyamategységek lehetnek az alapanyagok és 
a termék gyártási folyamatai, a szállítási folyamatok, a használat során feltételezett 
folyamatok, vagy a hulladékkezelési folyamatok is.” 

Termékrendszer: „Azon, egymással kapcsolatban álló folyamategységek összességét jelenti, 
amelyek együttesen alkotják a termék életciklusát, és nyújtják a termékkel járó funkciót.” 

Funkcio(nális) egység: A termék, illetve a termék életciklusát kifejező termék rendszer 
funkciójának meghatározása. Az életciklus-felmérés eredményei, azaz a számszerűsített 
környezeti mutatók, a termék rendszer funkciójának ezen egységére vonatkoznak. Ilyen pl. az 
utaskm vagy a tkm a szállításnál, illetve a megtermelt energiahordozó t-ban vagy GJ/ha-ban 
kifejezett mennyisége energianövényeknél. 

Referencia áram: „Az életciklus-felmérés tárgyát képező termék azon mennyisége, amely 
betölti a funkció egységgel definiált funkciót. A felmérés eredményei, azaz a számszerű 
környezeti mutatók a referencia áramra vonatkoznak.” 

Rendszerhatárok: „A rendszerhatárok meghatározzák, hogy az életciklus mely részeit és 
folyamatait vesszük figyelembe az életciklus-felmérés során. A rendszerhatárokkal definiáljuk, 
hogy mely folyamategységek alkotják a felmérés tárgyát képező életciklust, és hogyan épül fel 
ezekből a vizsgált termék rendszer.” 

Elementáris áramok (elementary flow): azok a környezetből származó vagy a környezetbe 
távozó anyag- és energiaáramok, melyek a vizsgált folyamat következtében keletkeznek és 
annak referenciaáramára vonatkoztathatóak. 

Rendszeren belüli áramok (tracked flow): az egyes termelési illetve életciklusok 
összekapcsolását jelentő anyag- és energiaáramok, amelyek nem lépnek át a rendszerhatáron és 
így közvetlenül környezeti hatásunk nincs. Jelentőségük az egyes folyamatrészek anyag- és 
energiaáramokkal való összekapcsolásában van. 
Az alábbi ábra összefoglalja mindazon termelési folyamatokat és a hozzájuk kapcsolható 
anyag- és energiaáramokat, amelye az LCA szempontjából fontosak.  

"  128



"  
10.3. ábra A termelési folyamat, valamint anyag- és energiaáramai 

(Szerkesztette: Szabó Mikós) 

10.1.2. Az életciklust elemző szoftver felépítése és működése 

A fent felsorolt életciklus-értékelés lépések elvégzése rendkívül nagy adatbázisok használatát 
igényli, amelyek tartalmazzák az adott termelési folyamatra vonatkozó összes up-stream és 
közvetlen elementáris áramot. Ezek kijelölése, összeválogatása után a hatások összesítése 
jelenti a következő problémát, ahol szintén rendkívül hosszú adatsorok aggregálását kell 
elvégezni.  

Ezért az életciklus-értékelést általában digitális adatbázisok és az ezeket kezelő szoftverek 
segítségével végzik. Az alábbiakban egy ilyen szoftver, a GaBi6 (PE International) kezelési 
felületét és működési egységeit mutatjuk be. 
Az egyes folyamategységek és a teljes életciklus fölépítése és összekapcsolása több elem 
együttműködéséből adódik. Ezek az alábbiak: 

• folyamatok 
• áramok 
• tervek 

Áramok (flows) 
Az áramok olyan anyag- vagy energiaáramokat jelentenek, melyek vagy környezeti hatással 
kapcsolatos információkat hordoznak (például szén-dioxid, területhasználat), vagy az egyes 
folyamatokat kötik össze (például előállított élőfa, faapríték) azzal, hogy az egyikben 
outputként, a másikban pedig inputként jelentkeznek. Az áramok egy adott referencia áramra 
való vonatkoztatása teszi lehetővé, hogy a környezeti hatások arányosak legyenek és a 
kiértékeléskor könnyen összesíthetőek maradjanak. 

Folyamatok (processes) 
Az életciklus-elemzések alapvető egységének a folyamatok tekinthetőek (például rövid 
vágásfordulójú fűz biomassza előállítása, aprítás, szállítás), melyeknek jellemzője, hogy van 
egy bemeneti (input) és egy kimeneti (output) oldaluk. Mindkét oldalon egy vagy több áram 
található, melyek lehetnek alapvető (elementáris) áramok vagy rendszeren belüli (tracked) 
áramok is. Attól függően, hogy a bemeneti oldalon milyen típusú áramok jelennek meg, a 
folyamatokat két fő csoportra lehet osztani: kiindulási folyamatokra, belső folyamatokra. 
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Kiindulási folyamatok: 
A kiindulási folyamatok bemeneti oldalán mindig kizárólag alapvető áramok vannak, míg a 
kimeneti oldalukon alapvető áramok és rendszeren belüli áramok is vannak. Mindig ezek a 
folyamatok képezik az egymáshoz kapcsolódó folyamatok láncolatából felépülő 
termékrendszerek kiindulási pontjait, mivel ezek a folyamatok hordozzák a környezeti hatással 
kapcsolatos alapvető információkat. 

Belső folyamatok: 
A belső folyamatok bemeneti és kimeneti oldalán mindig van legalább egy-egy rendszeren 
belüli áram. Ezek a folyamatok belső összekötő elemként szolgálnak a termékrendszerekben, és 
sohasem lehetnek kiinduló folyamatok (kiindulópontok). Ennek oka, hogy környezeti hatással 
járó alapvető áramot nem tartalmaznak és ezért az egy-egy gyártási folyamat elején jelentkező 
up-stream áramokat nem tudja megjeleníteni. 

Fontos megemlíteni, hogy az egyes folyamatok felépítésekor a folyamatot alkotó bemeneti és 
kimeneti áramok és azok mennyiségének megadásán túl különösen figyelni kell a megfelelő 
dokumentációra is, mely az elemzés megismételhetőségét szolgálja. Erre az egyes áramok 
soraiban található rendszeren belüli áram (tracked flow), szórás, forrás és megjegyzés cellák 
adnak lehetőséget. Ezenkívül minden folyamathoz tartozik egy szöveges adatlap is, ahová a 
teljes folyamat legfontosabb adatai rögzíthetők. 

A 10.4. ábra egy belső folyamat bemeneti és kimeneti oldalát, illetve a bennük található − 
alapvető és rendszeren belüli – áramokat mutatja be. 
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10.4. ábra. Egy belső folyamat felépítése 

(Szerkesztette: Szabó Miklós) 

Magyarázat: A képernyő felső részében (Inputs) találhatóak a bemeneti áramok, míg az alsó részben 
(Outputs) látható az egyetlen kimeneti áram. A középen látható „Tracked flows” oszlopban található X-
ek jelzik a rendszeren belüli áramokat, melyek az egyes folyamatok összekötését biztosítják. Az X-szel 
nem rendelkező áramok az alapvető áramok (környezeti hatással kapcsolatos információkat hordoznak). 
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Tervek (plans) 
A tervek jelentik azt a felületet, ahol a kiindulási és belső folyamatok összekapcsolódásából 
létrejönnek a korábban meghatározott rendszerhatárral rendelkező termékrendszerek (például 
rövid vágásfordulójú fűz biomassza előállítása, feldolgozása és szállítása együttvéve egészen 
a felhasználásig). A folyamatok úgy kapcsolódnak össze, hogy az első folyamat kimeneti 
oldalán található rendszeren belüli áram megegyezik a hozzá kapcsolódó második folyamat 
bemeneti oldalán található rendszeren belüli árammal. Ezt követően a második folyamat 
kimeneti oldalán található rendszeren belüli áram megegyezik a hozzá kapcsolódó harmadik 
folyamat bemeneti oldalán található rendszeren belüli árammal, stb. Előfordulhat az is, hogy 
egy folyamat kimeneti oldalán található rendszeren belüli áram több hozzá kapcsolódó 
folyamat között oszlik meg. Ilyenkor megosztásról beszélünk, és a kimeneti anyag- vagy 
energiaáramot valamilyen módszer alapján meg kell osztani a kapcsolódó folyamatok között. 

A terven belül a folyamatok egymáshoz viszonyított elhelyezkedését két fogalommal 
jellemezhetjük: 

- Felfelé irányuló (up-stream) folyamatok: a termékrendszerben az adott folyamat előtt 
található folyamatok, melyekkel kimeneti oldaluk felől szomszédos az adott folyamat 

- Lefelé irányuló (down stream) folyamatok: a termékrendszerben az adott folyamat 
után található folyamatok, melyekkel bemeneti oldaluk felől szomszédos az adott 
folyamat. 

A 10.5. ábra egy terv felépítését mutatja be a benne található folyamatokkal együtt. 
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10.5. ábra. Egy terv felépítése és a benne található folyamatok elhelyezkedése 

(Szerkesztette: Szabó Miklós) 

Magyarázat: Az alacsony téglalapokban látható folyamatok kiindulási folyamatok, míg a 
magas téglalapokban található folyamatok belső folyamatok. A középen látható magas 
téglalapban lévő folyamathoz képest a tőle balra található folyamatok „up-stream” 
folyamatok, míg a tőle jobbra található „down stream” folyamat. 
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10.2.Gazdaságossági kalkulációk módszertana 

Az alábbiakban a környezeti hatásvizsgálatot kiegészítendő elsősorban a beruházások 
gazdaságosságát értékelő ún. beruházás-gazdaságossági módszertant ismertetünk.  

Beruházás-gazdaságossági számítások: megtérülés, dinamikus megtérülési számítások 

A beruházás-gazdaságossági számítások alapvetően két csoportra oszthatóak aszerint, hogy az 
időtényezőt figyelembe veszik-e vagy sem. Azon kalkulációk, melyek nem számolnak az 
időtényezővel, vagyis nem veszik figyelembe, hogy az idő leértékeli a jövőben jelentkező 
pénzáramokat, statikus kalkulációknak nevezzük. Ezen számításoknak akkor van 
létjogosultsága, ha viszonylag rövid időtáv az, amit vizsgálunk, vagy az diszkontráta, amivel a 
jövőbeli pénzáramokat leértékeljük, elhanyagolhatóan kicsi. Tehát, ha néhány év vagy hónap 
leforgása alatt megtérülés várható vagy a mindenkori kamatlábak nullához közelítenek. Itt 
kell megjegyeznünk azonban, hogy a megtérülésen túli hosszabb időtávban jelentkező 
jövedelem-felhalmozások értékelésében így is hibás eredményt adhat a statikus módszertan, 
hiszen rendkívül hosszú időtávban az alacsony diszkontráta is jelentős változásokat okozhat.  

Statikus mutatók 

A statikus módszertan szerinti megtérülés kalkuláció igen egyszerű felépítésű, hiszen csupán a 
bevételek és kiadások különbségét kell képezni, majd az így évenként kiszámított nyereséget 
illetve veszteséget kell összesíteni. Egy ilyen kalkulációt mutat az alábbi 10.2. táblázat. 

10.2. táblázat. Statikus megtérülési idő számítása 

(Szerkesztette: Szabó Miklós) 

Az eredmények szerint a beruházás – az első évben jelentkező 2000 Ft kiadás – már a 4. 
évben 400 Ft nyereség termelésével megtérül és az 5 év futamidő alatt 900 Ft nyereséget 
termel.  

Dinamikus mutatók 

Évek Bevétel Kiadás Különbözet Kumulált 
különbözet

1 1000 2000 -1000 -1000

2 500 200 300 -700

3 1000 500 500 -200

4 1000 400 600 400

5 1000 500 500 900

Összesen 4500 3600 900
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A dinamikus beruházás-gazdaságossági mutatók esetében az időben később jelentkező 
pénzáramokat leértékeljük, illetve ehhez képest a jelen pénzáramait felértékeljük. Ezt fejezi ki 
a legalapvetőbb dinamikus mutató, a jelenérték valamint a jövőbeli érték. 

A jövőbeli érték számítása az alábbi képlettel történik, ahol a kezdeti befektetés értékét a 
jövőben a kamatlábbal növeljük, annak érdekében, hogy a jövőbeli összeg ugyan annyit érjen 
a jövőben, mint a kezdeti érték a jelenben. 

" , 
ahol: 
FV jövőbeli érték 
C Kezdeti befektetés 
r kamatláb % vagy 0,0-1 
n időtartam az évek számával kifejezve 

A jelenérték számítása a fenti eljárás fordítottja, ahol a jövőbeli pénzértéket diszkontáljuk a 
jelenre: 

"  

A jelenben történő befektetések, illetve az időben folyamatosan változó pénzáramok jelen 
értékének meghatározása, vagyis a különböző időben jelentkező pénzmennyiségek jelenre 
való összesítése a nettó jelenérték meghatározásával történik. Ezt a mutatót az alábbi képlettel 
számoljuk: 

Példa  

C 1 000

r 10%

n 10

FV 2 593,7

Példa

C 1 000

r 10%

n 10

PV 385,5
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" , 
ahol -C0 a kezdeti időpontban jelentkező befektetési összeg, valamint C1-Cn a jövőben 
jelentkező összesített pénzáramok. Az egyes években jelentkező kiadások és bevételek 
különbözetét képezve és az adott év a kezdeti időponttól eltelt idejének alapján diszkontálva, 
valamint az így kapott nettó jelenértékeket összegezve számítható az értéke. 10%-os kamatláb 
mellett az alábbi példa nettó jelenértéke negatív. 

10.3. táblázat. Dinamikus megtérülési idő számítása 

(Szerkesztette: Szabó Miklós) 

Ez azt jelenti, hogy a jelenre diszkontálva a beruházás 10 éves futamideje alatt termelt 
évenkénti pénzáramokat a kiadások nagyobb hányadot képviselnek, mint a bevételek, vagyis 
a beruházás veszteséges. 

A kalkuláció jelentősége abban áll, hogy az eltérő időpontokban jelentkező pénzáramokat a 
különbözet (bevétel – kiadás) képzése (emiatt nevezzük nettónak), valamint a diszkontálás 
segítségével (emiatt nevezzük jelen értéknek) egymással összehasonlíthatóvá és 
aggregálhatóvá teszi.  

Elsősorban a mezőgazdaságban jelentkező gazdaságossági döntési probléma a gazdaságilag 
optimális ciklusidő, más néven az üzembentartási idő meghatározása. Ebben az esetben a 
statikus megoldást az átlagnyereség képzése jelenti, ahol egyszerűen az adott évben termelt 
nyereséget osztjuk az addig eltelt évek számával. Az átlagnyereségek közül a legmagasabbat 
kiválasztva biztosíthatjuk, hogy hosszútávon a legnagyobb nyereséget tudjuk realizálni, 
hiszen ciklusonként biztosítottuk, hogy a lehetőségekhez képest a legnagyobb évenkénti 
átlagos jövedelmet valósítsuk meg. 

Évek száma Bevételek Kiadások N e t t ó 
pénzáram

1 0 20000 -20000

2 1000 700 300

3 5000 1000 4000

4 1000 500 500

5 2000 800 1200

6 5000 1000 4000

7 6000 2000 4000

8 5000 2000 3000

9 8000 4000 4000

10 2000 200 1800

Nettó jelenérték   -5 741,59 Ft
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Az alábbi példában három termelési változat közül kell kiválasztanunk a legnagyobb 
nyereséget termelőt és meghatároznunk, hogy milyen ciklusidővel üzemeltessük, annak 
érdekében, hogy nyereségünket maximalizáljuk.  

10.4. táblázat. Három termelési változat összehasonlítása 

(Szerkesztette: Szabó Miklós) 

A 10.4. táblázat eredményei szerint a második változat produkálta a legmagasabb 
átlagnyereséget a második évben, ami egyben azt is jelenti, hogy kétéves ciklusidőben 
termelve tudjuk a nyereségünket maximalizálni. Ez azt jelenti, hogy évente 12,5 egységet 
tudok termelni átlagosan, míg ha három éves ciklusban termelek, csupán 10 egység nyereség 
realizálódik.  

10.2.1. Gazdasági kalkulációk eredményei, modellszámítások 

Az energiafűz termesztésének tételes költségeit és bevételeit a Szent István Egyetem 
Szárítópusztai Tanüzemének kísérleti ültetvényei adták (10.5 táblázat). Ezen adatokat 
összesíti az alábbi táblázat kétéves vágásforduló és 10 éves üzemidő esetében. Az apríték ára 
18.000 Ft/t-ban lett megállapítva, valamint a szállítási távolság 22,5 km, 60 Ft/tkm szállítási 
költséggel kalkulálva. 

Évek Nyereségek Átlagnyereség

 1 . 
változat

2 . 
változat

3 . 
változat

1 . 
változat

2 . 
változat

3 . 
változat

1 10 5 2 10,00 5,00 2,00

2 20 25 10 10,00 12,50 5,00

3 30 30 15 10,00 10,00 5,00

4 40 35 30 10,00 8,75 7,50

5 30 45 35 6,00 9,00 7,00

6 20 50 45 3,33 8,33 7,50

7 10 20 50 1,43 2,86 7,14

8 10 5 40 1,25 0,63 5,00

9 5 5 30 0,56 0,56 3,33

10 5 5 10 0,50 0,50 1,00

11 2 3 4 0,18 0,27 0,36

12 2 2 2 0,17 0,17 0,17

13 0 2 2 0,00 0,15 0,15

14 0 0 0 0,00 0,00 0,00
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10.5. táblázat. A kétéves vágásfordulójú fűz gazdasági adatai 

"  

1.év 2. év 3.év 4.év 5.év 6. év 7.év 8.év 9.év 10.év 11.év Összesen
I. Költségek
1. Anyagköltség
a, dugvány (15000db/ha) 300 000 Ft
b, műtrágya (őszi alap: komplex 15:15:15 NPK 400 kg/ha)32 000 Ft 32 000 Ft 32 000 Ft 32 000 Ft 32 000 Ft
c,    növényvédőszer (Successor T, Pantera, Lontrel, Unifosz)30 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft
d,  vadvédő kerités, riasztó (anyag+munkadij) 10 000 Ft
Összesen 372 000 Ft 0 Ft 42 000 Ft 0 Ft 42 000 Ft 0 Ft 42 000 Ft 0 Ft 42 000 Ft 0 Ft

2. Szolgáltatás
a.)    nehéztárcsa 7 000 Ft
b.)    őszi szántás (30-35 cm) 21 000 Ft
c.)    szántás elmunkálás 2x 8 000 Ft
d.)   ültetés (gép+kézimunka) 50 000 Ft
e.)    vegyszerezés 14 000 Ft
f.)     sorközművelés 3x 40 000 Ft 15 000 Ft 18 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft
g.)    betakarítás, ki-betárazás 15 000 Ft 72 000 Ft 72 000 Ft 72 000 Ft 72 000 Ft 72 000 Ft
h.) szállitás 6 750 Ft 32 400 Ft 32 400 Ft 32 400 Ft 32 400 Ft 32 400 Ft
rekultiváció 100 000 Ft
Összesen: 161 750 Ft 15 000 Ft 122 400 Ft 10 000 Ft 114 400 Ft 10 000 Ft 114 400 Ft 10 000 Ft 114 400 Ft 10 000 Ft 214 400 Ft

Költség
Költségek összesen: 533 750 Ft 15 000 Ft 122 400 Ft 52 000 Ft 114 400 Ft 52 000 Ft 114 400 Ft 52 000 Ft 114 400 Ft 52 000 Ft 214 400 Ft 1 436 750 Ft

Hozam atrot/ha 5 t 24 t 24 t 24 t 24 t 24 t

Bevételek

Apriték ár 90 000 Ft 432 000 Ft 432 000 Ft 432 000 Ft 432 000 Ft 432 000 Ft
Telepitési támogatás 200 000 Ft
Területalapú támogatás 37 000 Ft 37 000 Ft 37 000 Ft 37 000 Ft 37 000 Ft 37 000 Ft 37 000 Ft 37 000 Ft 37 000 Ft 37 000 Ft 37 000 Ft
Energetikai prémium 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft 11 000 Ft

Bevétel
Összes bevétel Ft/ha 338 000 Ft 48 000 Ft 480 000 Ft 48 000 Ft 480 000 Ft 48 000 Ft 480 000 Ft 48 000 Ft 480 000 Ft 48 000 Ft 480 000 Ft 2 978 000 Ft

*Költség-haszon elemzés 10 évre kétéves vágásfordulóval 1 ha-ra vetítve
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A táblázat adatai alapján a dinamikus gazdaságossági kalkulációt az alábbi táblázat 
tartalmazza 10%-os kamatláb mellett (10.6. táblázat). 

10.6. táblázat. Dinamikus gazdaságossági kalkuláció eredményei a kétéves vágásfordulójú 
ültetvényre 

"  
(Szerkesztette: Szabó Miklós) 

Az eredmények szerint a 11. évben a termelés nettó jelenértéke 772.350 Ft és a beruházás 
megtérülése a harmadik évtől várható. 

Évek Anyagköltségek
Gépi munka 

költsége Összes bevétel Nyereség
Diszkontált 
nyereség Megtérülés

1 372000 161750 338000 -195750 -177954,5455 -177954,5455
2 15000 48000 33000 27272,72727 -150681,8182
3 0 122400 480000 357600 268670,1728 117988,3546
4 42000 10000 48000 -4000 -2732,053821 115256,3008
5 0 114400 480000 365600 227008,8357 342265,1365
6 42000 10000 48000 -4000 -2257,89572 340007,2408
7 0 114400 480000 365600 187610,608 527617,8488
8 42000 10000 48000 -4000 -1866,029521 525751,8193
9 0 114400 480000 365600 155050,0893 680801,9086

10 42000 10000 48000 -4000 -1542,173158 679259,7354
11 0 214400 480000 265600 93091,1797 772350,9151

772 350,92 Ft 772350,9151

10 éves ültetvény kétéves vágásfordulóval 1 ha-ra

"  139



11.FELHASZNÁLT IRODALOM 

11.1. Irodalom 

1. Antal J. (2000): Növénytermesztők zsebkönyve. Mezőgazda Kiadó. Budapest.  

2. Bai. A. – Lakner, Z. – Marosvölgyi, B. – Nábrádi, A. (2002): A biomassza 
felhasználása. Agroinform Kiadó, Budapest 

3. Bai A. (2004): A bioetanol-előállítás gazdasági kérdései. Agrártudományi 
közlemények. 14: 30-38. 

4. Bajai J. – Láng G. (1970): A növénytermesztés kézikönyve I. Mezőgazdasági Kiadó. 
Budapest. 

5. Barótfi I. (2003): Környezettechnika. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 667-669. p.  

6. Barótfi I. – Szabó M. (2009): Energianövények környezetvédelmi szempontból, 
Magyar Energetika 2009. november 

7. Bocz E. (1992): Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 

8. Büki Gergely (2010): Megújuló Energiák hasznosítása. Köztestületi Stratégiai 
Programok, Magyar Tudományos Akadémia  

9. Biomass Energy Databook 4th edition (2011) US GOV. 

10. Czupy I. - Vágvölgyi A. (2011): Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, 
erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása. 17-19. p.  

11. Cséki I. (2001): A fűtés története, VGF szaklap 2001. május  

12. EEA (2006): How much bioenergy can Europe produce without harming the 
environment. EEA Report No. 7/2006, Copenhagen  

13. Energiaültetvény=Bevétel Piac&Profit 2011.07.  

14. Farkas F. (2001): Biohajtóanyagok alkalmazásának környezetvédelmi kérdései. Körös 
Tanulmányok, Szarvas, 2001. november 7-8. 216-217. p. 

15. Fogarassy Cs. (2001): Energianövények a szántóföldön. SZIE GTK Európai 
Tanulmányok Központja. Gödöllő. 

16. Gockler L. (2010): Fás szárú energiaültetvények a mezőgazdaságban, Mezőgazdasági 
Technika, 2010. október 

17. Gyuricza Csaba – Hegyesi József – Kohlheb Norbert. (2011): Rövid vágásfordulójú 
fűz (Salix sp.) energiaültetvény termesztésének tapasztalatai és életcikluselemzésének 
eredményei. Növénytermelés, Akadémiai kiadó, Volume 60, Number 2/June 2011 

18. Horváth B. (1981): Erdészeti gépek üzemeltetése I. Egyetemi jegyzet, Sopron,  

19. Jolánkai M. (2009): Energetikai növénytermesztés környezet- és talajvédelmi 
aspektusai, MTA SZIE Agronómiai Kutatócsoport. AKAPRINT Kiadó. Budapest 

"  140



20. Kacz K. (2011): A biomassza hasznosítása biogáz formában. Megújuló energia. Vol. 4. 
Megújuló energiaforrások kihasználása osztrák-magyar együttműködés keretében AT-
HU/05/01/041 projekt. Témavezető: Prof. Dr. Neményi Miklós.  Monocopy Bt. 
Mosonmagyaróvár  

21. Kalmár I. – Kalmárné V. E.: (2008): Biogáz előállítási kísérletek. In. Nagy I. (szerk.) 
1. beszámoló jelentés. „Biomasszára alapozott, komplex kapcsolt hő- és 
villamosenergia előállítási technológia”. NKFP3 – 00006/2005. Jedlik Ányos 
pályázat.  

22. Kalmár Imre – Nagy Valéria: Kísérleti fermentorsor továbbfejlesztése biogáz 
hozamfokozó technológiai vizsgálatokhoz. Előadás, DAB Műszaki Szakbizottsága, 
„Energia” Szekció. Nyíregyháza 2006. november 16.; 

23. Kalmár I.-Nagy V. (2008): Biomasszából történő megújuló energia előállítás egy 
mintaprojekt keretében. Előadás, Magyar- és Világ Tudomány Napja, Szolnoki 
Tudományos Közlemények, Szolnok, 2008. november 6., CD kiadvány 

24. Kalmár I.-Nagy V.-Szabó E. (2008): Megújuló energia előállítás és hasznosítás 
techno-lógiai folyamatok összekapcsolásával. Előadás, VI. Alföldi Tudományos 
Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2008. október 16-17., CD kiadvány, Összefoglalók, 
p.64 

25. Kapros Tibor (2009): Biogáztüzelés az ipari berendezésekben, TÜKI Tüzeléstechnikai 
Kutató és Fejlesztő Zrt. Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) 2009. 

26. Láng G. (1966): Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 

27. Láng G. (1970): A növénytermesztés kézikönyve I., Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 

28. Lenti I.–Kondor A. (2007): A telepített „energia fűz“ aktuális növényvédelmi 
problémái. (Current plant protection issues of the planted „energy willow“/ 

29. Salix viminalisL./). Első Nemzetközi Környezettudományi és Vízgazdálkodási  

30. Konferencia, Szarvas. 

31. Lenti I. – Kondor A. (2008): Az „energiafűz” (Salix viminalis L.) talajigénye. In: 
Simon L. (szerk) Talajvédelem. Különszám. Talajvédelmi Alapítvány, Bessenyei 
György Könyvkiadó, Budapest. pp. 447-454. 

32. Lukács Gergely S. (2011): Gazdaságos zöldenergia, Szaktudás Kiadó Ház Budapest 
155-200.p. 

33. Lukács Gergely S. (2012): Energiaerdők létesítése és gondozása, Magyar 
Agrárkamara, Budapest 

34. Macqueen, D. and Korhaliller, S. (2011): Bundles of energy: The case for renewable 
biomass energy, Natural Resource Issues No. 24. IIED, London.  

35. M. Manzone et.al. (2013): Small-scale storage techniques for fuel chips from short 
rotation forestry Fuel Vol.109 pp.687–692. 

36. M.D. Casal, et.al. (2010): Influence of storage time on the quality and combustion 
behaviour of pinewood chips Energy Vol.35. pp.3066-3071. 

"  141



37. Nagy V. (2010): A biogáz előállítási eljárások hatása a gázmotorok üzemére, különös 
tekintettel a károsanyag kibocsátásra. PhD értekezés. Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Pattantyús-Ábrahám Géza Doktori Iskola. Energetikai 
Gépek és rendszerek tanszék. Témavezető: Dr. habil. Meggyes Attila, egyetemi tanár 

38. Póliska Cs. (2012): Fás szárú energianövények szerepe a kistelepülések hőenergia 
ellátásában Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám, pp. 331–342 

39. REN21 (2014): Renewables 2014 Global Status Report, REN 21 Secretariat, Paris, 
France. 

40. Rosillo-Calle, F., de Groot, P., Hemstock, S.L., Woods, J. (eds., 2007): The Biomass 
Assessment Handbook. Bioenergy for a Sustainable Environment. Earthscan, London 

41. Sallai L. (2013): Egy adott gazdasági szerkezetű kisrégió szerves hulladékaira 
alapozott biogáz előállítási technológia kialakítása. PhD értekezés. Kerpely Kálmán 
Doktori Iskola. Debreceni Egyetem. 

42. Sára B. (2010): Az életciklus felmérés lépései. FEBE ECOLOGIC, 10. 

43. Schöberl M. (2013): Fatermékek szénlábnyoma és a klímavédelem: energiahordozó 
helyettesítés. FATÁJ-online szaklap 2013.04.19  

44. Siklósiné R. E. – Harmati I. – Radizs L. (2001): Alternetív növények termesztése I. 
Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest 

45. Simon B. – Tamaska L. (2012): Az életciklus-elemzés alkalmazása a WEEE 
feldolgozása esetén, 

46. Szabó E.– Nagy V. (2006): Influence of bran admixture to biogas production on 
methan production. V. Alföldi Tájgazdálkodási Napok. Mezőtúr. 2006. CD kiadvány. 
Összefoglalók p. 145. 

47. Szűcs E., - Budai I., -  Matkó A. (2011): Környezetmenedzsment. 

48. Tamás J.- Blaskó L. (2011): MSc szintű gazdasági tevékenységre felkészítő 
ismeretkörök tananyagfejlesztése – Környezettechnológia ismeretkörben. Debreceni 
Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. Debrecen. 89-99. p. 

49. Tóth P. et al (2006): Energetika. 70. p.  

50. University of Oregon: Wood Heat Solutions (2010) Resuce Innovation 

51. D. Voivontas, D. Assimacopoulos , E.G. Koukios (2001): Assessment of biomass 
potential for power production: a GIS based method, Biomass and Bioenergy 20 
(2001) 101-112  

52. Woperáné S. Á. (2010): Biogáz adatbázis. Energiafelhasználási projekt. Nemzeti 
Tankönyvkiadó. Budapest. TÁMOP-4.1.2.-08/A-2009-0001 projekt. 4. p. 

11.2. Jogszabályok 
A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK direktíva 
A belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia 

támogatásáról szóló 2011/77/EK irányelv 
"  142



A közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok 
használatának előmozdításáról szóló 2003/30/EK irányelv  

A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv 

11.3. Internetes hivatkozások: 
1. http://mta.hu/data/HIREK/energia/energia.pdf  
2. http://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2001/majus/a-futes-tortenete 
3. http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_7 
4. http://pubs.iied.org/pdfs/13556IIED.pdf 
5. http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full

%20report_low%20res.pdf 
6. http://www.fataj.hu/2013/04/193/201304193_EnergiahordozoHelyettesites.php 
7. http://environ.chemeng.ntua.gr/gr/Uploads/Doc/Papers/Renewable%20Energy/

2 0 0 1 _ A s s e s s m e n t % 2 0 o f % 2 0 b i o m a s s % 2 0 p o t e n t i a l % 2 0 f o r % 2 0 p o w e r
%20productio.pdf  

8. http://www.godivizinoveny.hu/liebig.html 
9. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Mezogazdasag_hulladekai/

ch04s05.html. 
10. http://energia.salgopc.hu/ 
11. www.tankonyvtar.hu. 
12. h t tp : / / enfo .ag t .bme.hu/drupa l / s i t es /defau l t / f i l es /LCA%20l%C3%A9p

%C3%A9sei_0.pdf 
13. http://www.lca.hu/upload/TamaskaLaszlo.pdf 
14. www.hollandalma.hu/technologia 
15. www.bitesz.hu/dokumnetumtar 
16. h t t p : / / w w w . d a b . h u / d i g i t a l c i t y / e n t i t y / e n t i t y E v e n t s . j s p ?

ese=AAAATTAF&dom=AAAAGVPY&egd=AAAAFXSS&prt=AAAAFXDX&efm
=AAAAYPMI 
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