
Fásszárú energianövények



A megújuló energiaforrások 
termelésének összefoglaló adatai 
(KSH)

Energiaforrás 1000 t olajegyenérték 1997=100 megoszlás (%)

Magyar-
ország

EU-27 Magyar-
ország

EU-27 Magyar-
ország

EU-27

Biomassza 1288 96179 316 163 69,3

Vízenergia 18 26653 95 93 1,3 19,2

Geotermikus 86 5771 100 150 6,1 4,2

Szél 9 8965 - 1423 0,7 6,5

Nap 3 1263 - 383 0,2 0,9

Összesen 1404 138831 274 150 100,0 100,0

91,7



A magyarországi biomassza 
potenciál

´ Elsődleges biomassza: termesztett növények - szántóföldi, 
kertészeti, erdő, rét-legelő, természetes vegetáció

´ Másodlagos biomassza: az állattenyésztés főtermékei
(élőtömeg, tej, tojás stb.), melléktermékei (szerves trágya), 
hulladékai (hulla, hígtrágya)

´ Harmadlagos biomassza: szerves hulladékok az ipari és 
szolgáltató szektorból (feldolgozó ipari melléktermékek, 
szelektált hulladék, újrahasznosított hulladék, szennyvíziszap) 

Biomassza: élő és élettelen formában jelen levő 
szerves anyag 



A magyarországi biomassza 
potenciál

Elsődleges biomassza Termőterület 
nagysága
(ezer ha)

Mennyiség 
(millió t)

1. Gabonafélék
ebből búza
kukorica

2700-2800
1150-1200
1050-1100

13,7
5,2
7,8

2. Olajnövények 750-800 1,1
3. Egyéb ipari növények 3,3
4. Szálastakarmányok 120 7,0
5. Zöldség 25 2,0
6. Gyümölcs 95 1,0
7. Melléktermékek 28-30
8. Gyökérmaradvány 8-10
9. Gyep, nádas 1150 3,0

Erdő 2100 9,0
Összesen 75-77



A magyarországi biomassza 
potenciál

Másodlagos biomassza Ezer db Mennyiség 
(millió t)

1. Szarvasmarha 800 0,65

2. Sertés 4900 0,56
3. Juh 1100 0,1
4. Baromfi 19400 0,1
5. Ló 70 0,06

6. Trágya 7-8
7. Almos trágya 4
8. Higtrágya 4-5
9. Állati termékek 3-4

Összesen 21



A magyarországi biomassza 
potenciál

Harmadlagos biomassza Mennyiség 
(millió t)

1. Szilárd szerves 5

2. Kommunális szennyvíz 17
3. Veszélyes hulladék 0,5
4. Élelmiszeripari melléktermék 1

Összesen 23,5

ÖSSZESITÉS
Elsődleges biomassza: 77 
Másodlagos biomassza: 21
Harmadlagos biomassza: 23,5
Teljes élőfa készlet: 250

Teljes biomassza produkció: 370-375 



Melléktermék Szalma Kukoricaszár 
és csutka

Napraforgószár Nyesedék, 
venyige

Termőterület 
(ezer ha)

1500-1700 1050-1100 350-500

Keletkező 
mennyiség
(t/ha)

4,0-5,2 9,5-11,0 2,1-2,8

Termelt 
mennyiség 
(millió t/év)

4,5-7,5 10,0-13,0 1,0-1,2 0,3-0,4

Eltüzelhető 
mennyiség 
(millió t/év)

2,2-3,7 5,0-6,5 1,0-1,2 0,3-0,4

Fűtőérték GJ/t 14,0-16,5 13,0-14,5 12,0-13,4 15,3-17,8
Fűtőérték 
PJ/év

30,0-40,0 65,0-85,0 12,0-14,0 5,0-6,0

Növénytermesztési melléktermékek 
Magyarországon



Folyékony 
energiahordozó 

alapanyagok

Alkoholnövények
Burgonya 

Búza
Cikória

Cukorcirok
Csicsóka
Kukorica

Olajnövények
Napraforgó

Őszi káposztarepce

Szilárd energiahordozó 
növények

Energiakender
Kínai nád
Olasz nád

Nádképű csenkesz
Óriás keserűfű

Szudánifű
Zöld pántlikafű

Gáznemű 
energiahordozó 

növények

Angol perje
Cukorcirok
Kukorica

Nádképű csenkesz
Rozs
Búza

Tritikálé

Energianövények csoportosítása



Alkoholnövények: magas cukortartalom vagy keményítő tartalom 
(sikeres kísérletek cellulózzal), tárolható alapanyag 

Olajnövények: hosszú, telitett láncú zsírsavakat tartalmaz, magas 
erukasav tartalom preferált

Szilárd biomassza növények: magas lignin és cellulóztartalom, 
alacsony nedvességtartalom, alacsony input költségek - főként 
évelő növények 

Biogáz növények: könnyen bontható magas szénhidráttartalom, 
természetes nedvességtartalom viszonylag magas lehet, a 
lignocellulóz tartalom nem kedvező, alapanyag keverés 
kedvező hatása kiemelendő, kis költséggel termeszthető 
növényekkel C:N arány javító hatása kedvező

Energianövények jellemzői 



Fásszárú energianövények
••Akác
••Fűz
••Nyár
••Éger
••Bálványfa
••Fekete dió
••Juhar

Lágyszárú energianövények
••Kínai nád
••Energiafűfélék
••Cukorcirok
••Olasz nád
••Vesszős köles
••Zöld pántlikafű
••Energiakender
••Amerikai selyemmályva

Energianövények csoportosítása



Egynyári
Kender

Cukorcirok
Szudánifű

Búza
Kukorica
Burgonya

Évelő
Kinai nád
Olasz nád

Zöld pántlikafű
Energiafű

Vesszős köles

Energianövények csoportosítása



Energianövények szembeni 
követelmények

intenzív növekedés, 
erőteljes növekedési 

erély, nagy biomassza-
képződés

hosszú vegetációs 
időszak jó fagytűrő képesség

nagy nettó asszimilációs 
ráta

konkurenciatűrő 
képesség sűrű 
állományban

tág termőhely-tolerancia 
– lehető 

legváltozatosabb 
környezeti feltételek 

melletti termeszthetőség

átmeneti aszálytűrő-
képesség

betegségekkel, 
kártevőkkel szembeni 

nagyfokú ellenálló-
képesség

csekély allergizáló hatás

Növénnyel szembeni követelmények



egyszerű 
szaporíthatóság, 

lehetőleg vegetatív 
úton

nagy térfogattömeg könnyű 
betakaríthatóság

kismértékű vadkár 
veszély

a termesztett faanyag 
kis nedvesség- és 
hamutartalma, 
kedvező kémiai 

összetétele

a jelenlegi termesztési 
rendszerekbe 
beilleszthető

Energianövények szembeni 
követelmények

Technológiai jellegű 
követelmények



§ Alacsony növényvédő szer felhasználás

§ Sajátos fajtaszerkezet, sajátos felhasználási 
igények

§ Új technológiai, feldolgozási rendszerek 
kiépítése

§ Képzési programok elindítása

§ Speciális termékpálya felépítése

§ Szakszerű termelésprogramozás és termelési 
integrációk létrehozása

Fásszárú energianövény-termelés 
sajátosságai és szükségletei



Alternatív energiaforrások 
energiamérlege 
(PNAS 2006)

6,1

1,9

1,2

1,3

3,7

0 1 2 3 4 5 6 7

Biomassza

Etanol	c.répa

Etanol	búza

Etanol	kukorica

Biodiesel

NEB hányados – energia output/input (MJ/MJ)



Fás szárú energianövények



Energiaültetvények

Újratelepítéses

§ Letermelés 8-15 év után
§ Sok fafaj alkalmazható
§ Hosszú idő után nyerhető 

alapanyag
§ 10-15 t/év/ha frisstömeg

Sarjaztatásos

§ Letermelés 1-2-3 év után
§ Illeszthető a szántóföldi 

növénytermesztés 
technológiájába

§ Rendszeres betakarítás
§ 20-40 t/ha/év frisstömeg



Nemzetközi áttekintés

§ Svédország: elsősorban fűz, környezetipari 
technológiákkal együtt

§ Lengyelország: fűz
§ Ausztria: fűz, nyár, decentralizált rendszerek
§ Olaszország: nyár, jelentős nemesítő munka, erőművi 

felhasználás



Alkalmazható fafajok I.

Nyárfa (Populus sp.)
§ Salicaceae (fűzfafélék) családja
§ P. balsamifera, P. nigra, P 

tremula és keresztezések
§ Egyenletes vizellátást igényel
§ Pangóvizet nem tűri
§ Termőhelyigénye közel áll a 

szántóföldi növényekhez
§ Növényvédőszer 

maradványokra érzékeny



Alkalmazható fafajok II.

Fűzfa (Salix sp.)

§ Salicaceae (fűzfafélék) 
családja

§ S. viminalis, S. caprea, S. alba 
és keresztezések

§ Egyenletes vizellátást igényel, 
talajvizszint 1-3 m mélyen

§ Gyökérzet nagy része a 
feltalajban helyezkedik el

§ Napos fekvést igényel, 
félárnyékot, árnyékot nem tűri



Alkalmazható fafajok III.

Akác (Robinia sp.)

§ Fabaceae (pillangósvirágúak) 
családja

§ Magyarországon invazív
§ Száraz termőhelyeken is jól 

fejlődik
§ Fája tartós, nagy 

energiasűrűségű
§ Ellenálló kártevőkkel szemben
§ Gyökérbaktériumokkal 

szimbiózisban él



Alkalmazható fafajok IV.

Egyéb fafajok

§ Bálványfa (Ailanthus altissima)
§ Nyír (Betula pendula)
§ Hamvas éger (Alnus glutinosa)
§ Zöld juhar (Acer negundo)
§ Madárberkenye (Sorbus

aucuparia)
§ Császárfa (Paulownia tomentosa)



Fajtavizsgálat (Debrecen,2009)



Törzsültetvény

szaporítóanyag

ENERGIAÜLTETVÉNY

1. betakarítás 
(2.év)

2-5. betakarítás 
(4-10.év)

Tárolás, 
szállítás Forgatás

Hőenergia Villamos energia

Hamu

T e
 r 

m
 e

 s
 z

 t 
é 

s
Lo

gi
sz

tik
a

Fe
lh

as
zn

ál
ás

Termőhely

Talaj-előkészítés

Telepítés

Ápolás

Komposzt

Fás szárú energianövény termékpálya felépítése



Termőhelyválasztás

Ökológiai feltételek

§ - a pangóvizes, folyamatos vízállású talajokat kerülni kell,

§ kerülni kell a folyamatos árnyékolást,

§ a talaj kémhatása enyhén savanyú, illetve semleges,

§ csapadék mennyisége legalább 400-500 mm



Termőhelyválasztás

Műszaki feltételek

§ a 15 %-nál nagyobb lejtésű területeket kerülni kell,

§ a táblaméret legalább 2 ha legyen (nagyüzemi termesztés)

§ tábla burkolt út közelében

Ökonómiai feltételek

§ - apríték piac megléte



I. termőhely: csernozjom 
talajok



§ jó tápanyag-, víz-, levegő- és hőgazdálkodás, megfelelő művelhetőség, 
eróziós károk mérséklése még műszaki talajvédelem nélkül

II. termőhely: barna 
erdőtalajok



§ Nagy agyagtartalom és víztartó képesség, kedvezőtlen vízvezetés, 
gyenge tápanyag-feltáródás – nehézkes művelhetőség

III. termőhely: kötött réti, 
agyag, glejes talajok



Kötött, pangóvizes termőhely



§ Könnyű mechanikai összetétel, kis szerves és szervetlen anyag tartalom, 
vízgazdálkodásuk kedvezőtlen, deflációra hajlamosak,

§ Könnyű művelhetőség, de a művelési idény minimalizálása

IV. termőhely: laza és 
homoktalajok



Humuszos homoktalaj



§ Szélsőséges víz- és tápanyaggazdálkodás, nagy 
tápanyagtőke, de kis hasznosíthatóság – rossz 
művelhetőség

V. termőhely: szikes talajok



§ 50 cm-nél sekélyebb kavicsos termőréteg, heterogén fizikai összetétel, 
erózióra, deflációra való hajlam,

§ rossz művelhetőség

VI. termőhely: sekély 
termőrétegű talajok



Termőhelyi tényezők elbírálása 
telepítés előtt

Állandó termőhelyi tényezők Változó termőhelyi tényezők
1.A termőhely lejtésviszonyai 1.Meteorológiai tényezők
2.A talaj típusa, kémiai
tulajdonságai, humusztartalma

2.Művelés hatására változó tényezők
(talajellenállás, nedvességtartalom,
pórustérfogat, térfogattömeg)

3.Termőréteg vastagsága 3.Tömör réteg jelenléte, illetve
vastagsága

4.Állandóvagy hosszú idő alatt
változó, de a művelés minőségét
befolyásoló tulajdonságok
(kötöttség, konzisztencia,
mechanikai összetétel)

4.Talaj biológiai állapota (földigiliszta
aktivitás)

5.Agronómiai szerkezet (rögösség)
6.Elbomlatlan növényi maradványok
állapota



Elővetemény

§ korán kerülnek le a területről, és lehetővé teszik a 
talajmunkák időben történő elvégzését, illetve a lehető 
legtöbb talajnedvesség helyben tartását

§ jól aprítható és lebomló növényi maradványokat 
hagynak vissza

§ kevés tápanyagot és vizet vonnak ki a talajból

§ utólagos gyomosító hatása révén nem növeli meg a 
növényvédelem költségét



Szántóföldi növények elővetemény 
értéke fűz és nyár előtt

Növény Elővetemény érték Megjegyzés
Jó Közepes Nem ajánlott

Őszi kalászosok x
Tavaszi kalászosok x

Kapás növények x erőteljes gyomosító 
hatásúak

Hüvelyes növények x

Évelő pillangósok x tömörítik és kiszárítják a 
talajt

Olajnövények x különösen a repce 
ajánlott

Rostnövények x erőteljes szárító és 
gyomosító hatás

Egynyári 
takarmánynövény
ek

x



Szántóföldi növények 
elővetemény értéke akác előtt

Növény Elővetemény érték Megjegyzés
Jó Közepes Nem ajánlott

Őszi kalászosok x különösen a rozs ajánlott 
homoktalajon

Tavaszi kalászosok x
Kapás növények x erőteljes gyomosító 

hatásúak
Hüvelyes növények x

Évelő pillangósok x tömörítik és kiszárítják a 
talajt

Olajnövények x különösen a repce 
ajánlott

Rostnövények x erőteljes szárító és 
gyomosító hatás

Egynyári 
takarmánynövények

x



Ültetési alapanyag



Ültetési alapanyag



Ültetési alapanyag
Az ültetési 
alapanyag 
fajtája

Jellemző adatok
kor hosszúság, 

magasság, 
cm

átmérő, cm optimális ültetési 
mélység, cm

minőségi 
követelmények

Növények egyéves 
többéves

30….80  
70…150

10…20    15…20 magágyi, iskolázott

Rövid 
dugványok

egyéves 20 1,0…2,5 20 friss, egészséges, 
sérülésmentes 
kéreg

Hosszú 
dugványok

egyéves 80…250 1,0…2,5 20…40 friss, egészséges, 
sérülésmentes 
kéreg

Karódugványok többéves 200…400 2,0…5,0 70…150 egyenes, friss, 
egészséges, 
elágazások nélküli, 
sérülésmentes 
kéreg

Fektetett 
dugványok*

egyéves 
többéves

80…250 15… 25 
(fektetési 
mélység)

friss, egészséges, 
sérülésmentes 
kéreg



Talajművelés
Korán lekerülő elővetemények után

Tarló

Tarlóhántás és elmunkálás

Talajlazítás és elmunkálás

Szántás és elmunkálás

Szántás és elmunkálás

Kombinált magágykészítés
és felszínlezárás

Ültetés és felszínlezárás



Talajművelés
Későn lekerülő elővetemények után

Tarló

Szárzúzás

Szántás és elmunkálás

Kombinált magágykészítés és 
felszínlezárás

Ültetés és felszínlezárás



Növénytáplálás

§ Talajvizsgálat, termőhelyfeltárás ültetés előtt 
(tápanyagtartalom, fizikai vizsgálat)

§ Talajvizsgálat betakarítások és rekultiváció után

Tápanyag Mennyiség (kg/1 t)
N 0,75-5,50
P 0,58-1,00
K 2,60-4,00
Ca 5,00-5,50
Mg 0,50-0,76

Kivont tápanyagok mennyisége egy atrotonna
terméssel



Tápanyagok kivonása 
energetikai faültetvényekben
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Tápanyag-visszapótlás módja

Műtrágya, Istállótrágya, Komposzt, Hamu

Az istállótrágya és a komposzt N-, P2O5- és K2O-beltartalma és 
hasznosulása 

Hasznosulás Hatóanyag kg/10 t
N P2O5 K2O

Istállótrágya
Első évben 18 20 40
Második évben 12 15 20
Összesen 30 35 60

Komposzt
Első évben 115 340 38
Második évben 60 180 20
Összesen 175 520 58



Ültetés

Ikersoros Szimplasoros 

Tőtáv: 0,4-0,5 m
Sortáv ikersoron belül: 0,6-0,7 m
Művelőút: 1,5-3,0 m

Tőtáv: 0,4-0,5 m
Sortáv: 0,7-2,0 m



Ültetés

Faiskolai 
csemeteültetőgép



Ültetés
Faiskolai 
csemeteültetőgép



Ültetés

Faiskolai 
csemeteültetőgép



Ültetés Energetikai ültetvény 
telepítő gép



Ültetés



Ültetés
Woodpacker 601 Energetikai ültetvény 
telepítő gép



Ültetés utáni talajállapot

Energetikai ültetvény telepítő gép Faiskolai csemeteültetőgép



Vadvédelem

Mechanikai vadkárelhárítás
§ -kerítés
§ -villanypásztor

Vegyi védekezés
§ -risztószerek



Növényvédelem

Év Károsító Védekezés 
módja

Hatóanyag Megjegyzés

0.év
elővetemén
y lekerülése 
után

egyéves és 
évelő 
gyomok

talajművelés + 
totális 
gyomirtás

glifozát,
triklopyr,
quizalofop-p-
etil,
quizalofop-p-
tefurol

gyomirtás 
szükség szerint

0. év



Növényvédelem
Év Károsító Védekezés 

módja
Hatóanyag Megjegyzés

1.év (telepítés)
március magról kelő egy- és 

kétszikű gyomok
preemergens 
gyomirtás

pendimetalin,
petoxamid, terbutilazin,

vegyszer kijuttatása ültetés 
után rügyfakadás előtt

tavasz-nyár fészkesvirágú 
gyomnövények (pl. 
Ambrosia sp., Cirsium 
sp.)

postemergens 
gyomirtás

klopiralid kijuttatás 4-8 leveles 
állapotban

tavasz-nyár magról kelő és évelő 
egyszikűek

postemergens 
gyomirtás

quizalofop-p-etil,
quizalofop-p- tefurol

kijuttatás 4-10 leveles 
állapotban 

tavasz-nyár valamennyi 
gyomnövény

sorközművelés 
(tárcsával 
talajmaróval)

termőhely gyomosságától 
függően 1-3 alkalommal

tavasz-nyár valamennyi 
gyomnövény

sorok gyomirtása 
kézi kapálással

termőhely gyomosságától 
függően 1-3 alkalommal

tavasz-nyár kártevők alfametrin,
Bacillus thuringiensis,
diflubenzuron, 
eszfenvaleriát,
etofenprox,
indoxacarb,
lufenuron,
metoxifenozid,
novaluron,
teflubenzuron

kémiai védekezés 
többnyire nem szükséges

tavasz-nyár kórokozók nincs engedélyezett 
hatóanyag

kémiai védekezés 
többnyire nem szükséges

1. év



Növényvédelem
2-10. év

Év Károsító Védekezés módja Hatóanyag Megjegyzés
2-10. év 
tavasz-nyár valamennyi 

gyomnövény
sorközművelés 
(tárcsával 
talajmaróval)

1-2 alkalommal

tavasz-nyár kártevők alfametrin, Bacillus 
thuringiensis,
diflubenzuron, 
eszfenvaleriát,
etofenprox,
indoxacarb, lufenuron,
metoxifenozid,
novaluron,
teflubenzuron

szükség szerint, 
de kémiai 
védekezés 
többnyire nem 
szükséges

tavasz-nyár korokozók nincs engedélyezett 
hatóanyag

szükség szerint, 
de kémiai 
védekezés 
többnyire nem 
szükséges



Növényvédelem

§ Presowing vagy/és preemergens: Stomp
§ Postemergens: Pantera, Lontrel
§ Preemergens: Successor T.
§ Rovarkártevők, levéltetű: Unifosz 50 EC
§ Vadkártétel: kerítés



Növényvédelem

Egyszikűek ellen: Pantera, 2007. 04.29.

2007. 05. 06. 2007. 05. 20.



Növényvédelem
Kétszikűek ellen: Lontrel, 2007. 05. 11.

2007. 05. 20.

Cirsium arvensis

Ambrosia artemisifolia



Növényvédelem
Kétszikűek ellen: Successor T, 2007. 05. 11.

Preemergens, 2007. 04. 27. Postemergens, 2007. 05. 14.

Fűz nyugalmi állapotban alkalmazva kiváló hatás: A. 
ertemisifolia, Ch. album,  E. crus-galli, A. retroflexus ellen!! 



Növényvédelem Kártevők

Clytra laeviuscula

Levéltetű



Növényvédelem
Kórokozók

Levélrozsda 
(Melampsora sp.



Növekedés, fejlődés az 1. 
évben



Növekedés, fejlődés az 1. 
évben



Növekedés, fejlődés az 1. 
évben

Fűz:  visszavágással 
vagy nélkül
Nyár:  nincs visszavágás
Akác: visszavágás



Növekedés, fejlődés az 1. évben        
napi növekmény (mm) Gödöllő, 
2008.
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Növekedés, fejlődés a 2. 
évben

2009. április

2009.  augusztus



Növekedés, fejlődés a 2. 
évben
2009.  augusztus

Fűz  1.  évi visszavágás nélkül



Betakarítás

§ Kézi betakarítás motoros fűrésszel

§ Kétmenetes gépi betakarítás

§ Egymenetes gépi betakarítás

-függesztett munkagépek

-önjáró kivitelű gépek



Betakarítás

Egymenetes betakarítás



Betakarítás

Kétmenetes betakarítás



- fűzfajták iker- és szimplasorosan: 10-15 t/ha/év
- olasz és német nyár fajták: 8-14 t/ha/év
- akác: 6-12 t/ha/év 

Apríték



Termesztéstechnológia (áttekintés)
Év Hónap Feladat
-1 július-augusztus -területválasztás,

-tarlóhántás, ápolás,
-talajlazítás,
-totális gyomirtás,

augusztus-szeptember -talajmintavétel,
-dugványok rendelése

szeptember -november -talajművelés (eke),
-talajfelszín elmunkálása

1 március - április -magágykészítés
-tápanyag kijuttatás
-dugványozás (szimplasorosan), sortáv:210 cm, tőtáv: 40 cm
-preemergens gyomirtás

május - június -mechanikai és/vagy kémiai gyomszabályozás
-kártevők ellenőrzése, szükségszerinti védelem
-esetlegesen hiányzó dugványok pótlása

július - december -mechanikai gyomszabályozás
-folyamatos állományvizsgálat (kártevők, betegségek, gyomok)

2
március - április -állományvizsgálat

-tápanyag-utánpótlás szükség szerint (műtrágya vagy komposzt)
április-december -gyomszabályozás, növényvédelem szükség szerint

-állományvizsgálat
december-február -betakarítás, aprítás,

-felhasználás (értékesítés, saját célra)



Technológia-fejlesztési 
kísérlet

0 tápanyag (kontrol)

komposzt

műtrágya 50 kg 
ammónium nitrát



Talajerózió becslése energiaültetvényben 
(Gödöllő, 2006-2009)

Talajerózió 
relatív 
mértéke (%)

Ültetvények 
állapota

Fűz Nyár Őszi 
búza

Kukorica

1.év részleges borítás, év 
végén visszavágás

85 85 70 100

2.év júliusra teljes borítás 45 45 - -

3.év teljes talajborítás, 
év végén 

betakarítás

30 30 - -

4.év júliusra teljes borítás 40 45 - -

*A mérések 2-3 % lejtőszögnél történt. A kukorica területén mért talajveszteség 
a legnagyobb, 100 %-kal lett figyelembe véve



Szél- és vízerózió okozta károk 
kialakulásának esélye energetikai 
faültetvényekben

Technológia évek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Fűz (széles egysoros, ikersoros 
technológia
Fűz (keskeny egysoros technológia)

Nyár (széles egysoros technológia)

Akác (széles egysoros technológia)

Erózió megjelenésének 
esélye:

nagy közepes kicsi



Erózió elleni védelem

Zöld sorköz első éves fűz 

állományban.

Zúzott növényi maradványok a 
sorközökben



Talajborítottság



Talajtényezők megítélése fás 
szárú energiaültetvényekben

Növény
Energiafűz (Salix 

sp.)
Őszi búza Kukorica

1.Talajtényezők
Taposási kár x xx xxx
Porosodás 
veszélye

x xxx xxx

Erózió x xx xxx
Nedvességvesztes
ég

x xx xxx

Talajborítottság xxx xx x
Hatás a talaj 
biológiai életére

xxx xx x

Jelmagyarázat: x: kicsi, egyszerű; xx: közepes; xxx: jelentős, nagy.



Technológiai és környezetvédelmi tényezők 
megítélése fás szárú energiaültetvényekben

Növény
Energiafűz (Salix sp.) Őszi búza Kukorica

2.Technológiai 
tényezők
Talajművelés x xx xxx
Ültetés/vetés xxx x x
Ápolás xx xxx xxx
Tápanyagután-pótlás x xx xx
Növényvédelem x xxx xxx
Betakarítás xxx xx xx
Különleges gépigény xxx x x
Munkaszervezés xxx xx xx
Szakértelem igénye xxx xx xx

3.Környezetvédelmi 
szempontok
Üvegházgázok kibocsátása x xx xxx

Vadvilág védelme xxx x x
Biodiverztás megőrzése xxx x x



Energia célú fűzfajták 
tüzeléstechnikai vizsgálata 
(Gödöllő, 2008)

Kezelés Nedvessé
g-tartalom 
(m/m %)

Hamu-
tartalom
(m/m %)

Illótartalom
(m/m %)

Ct 
tartalom
(m/m %)

Ht 
tartalom
(m/m %)

Égéshő
(kJ/kg)

Fűtőérték 
(kJ/kg)

Tordis 
műtrágya

8,86 1,76 62,52 48,86 6,44 19 601 18 181

Tora 
kontroll

11,90 1,82 62,78 49,47 6,46 19 683 18 259

Csala 
komposzt

10,68 1,78 63,12 48,90 6,54 19 735 18 295

Inger 
komposzt

10,47 1,95 62,68 48,63 6,32 19 415 18 021

Sven 
műtrágya

8,67 1,65 62,34 48,29 6,45 19 549 18 126



Tévhitek a fás szárú energianövényekkel 
kapcsolatban I.

TÉVHITEK VALÓSÁG
1.tévhit Elveszik a termőterületet az 

élelmiszer- és takarmány célú 
növénytermesztés elől

E növények termesztése elsősorban a 
hagyományos növények számára 
többnyire kedvezőtlen adottságú 
termőhelyeken történik

2.tévhit Felélik a talaj tápanyagkészletét, 
csökkentik a talaj szerves anyag 
tartalmát

A tápanyagok utánpótlásával, 
időnkénti szerves anyag 
visszapótlással, a lomblevelek felszínen 
maradásával (2-3 t/év) és 
lebomlásával a tápanyag-tartalom, 
illetve  a humuszkészlet szinten 
tartható, illetve növelhető

3.tévhit Kizsarolják a talaj 
nedvességkészletét, kiszárítják a 
termőréteget

A fás szárú energianövények nagy 
mennyiségű vizet igényelnek a 
vegetáció folyamán, azonban a 
talajtakarás, illetve a kevés 
talajbolygatás miatt jelentős a 
vízvisszatartó hatás. Nem szárítják 
jobban a talajt, mint más szántóföldi 
növények 



Tévhitek a fás szárú energianövényekkel 
kapcsolatban II.

TÉVHITEK VALÓSÁG
4. tévhit A biodiverzitás lecsökken, a 

környezet elszegényedik
A kisebb növényvédőszer felhasználásnak 
köszönhetően jelentősen elszaporodnak a 
pókok, hasznos bogarak. Kevésbé erdősült 
területeken fontos búvóhely a vadaknak. 
A hagyományos mezőgazdasági 
területekhez képest nő a fajdiverzitás

5. tévhit A fás szárú energianövények 
monokultúrás termesztése 
lerontja a szántóföldeket

Kevés talajbolygatás és taposás jellemző, 
ami a talaj biológiai és fizikai állapotának 
javulását eredményezi. A fás növények 
ésszerű termelése elősegíti a 
vetésszerkezet leegyszerűsödésének 
megállítását

6. tévhit A betegségek és kártevők 
jelentős felszaporodása miatt 
fertőzőgócok kialakulása

A gyomok csak az első évben jelentenek 
veszélyt, a betegségek és kártevők ellen a 
hagyományos szántóföldi növényekhez 
képest kevesebb növényvédőszer
felhasználásra van szükség

7. tévhit A keletkező apríték piaca 
bizonytalan

Magyarországon keresleti piac alakult ki, 
sokkal több apríték lenne értékesíthető, 
mint amennyi lekerül az ültetvényekről



Társadalmi hatás
Technológiai elem Élőmunka ráfordítás (mh/ha/év)

Telepítés éve Betakarítás éve (páros 
évek)

Betakarítás utáni év (páratlan 
évek)

Terület előkészítése
-tarlómunka 1,0
-tápanyag-utánpótlás 1,0
-növényvédelem 1,0
-őszi szántás 1,0
-szántás elmunkálás 0,5
-magágykészítés 0,5

Dugvány előkészítése
-dugvány áztatása 1,0
-területre szállítás, rakodás 0,5

Telepítés (gép+kézimunka)* 12,0

Ápolás, betakarítás
-sorközművelés** 4,5 1,5 3,0
-kapálás (1 alkalom) 40,0
-növényvédelem 1,0 1,0 2,0
-tápanyag-utánpótlás 1,0
-betakarítás*** 2,0

Logisztika
-szállítás 1,0
-tárolás, forgatás 2,0

Mindösszesen (mh/ha) 64,0 7,5 6,0



Társadalmi hatás

Jellemző Telepítés 
éve

Betakarítás 
éve (páros 

évek)

Betakarítás utáni 
év (páratlan évek)

Élőmunka ráfordítás 
(mh/év/ha)
ebből kézimunka

64

47,5

7,5

2,0

6,0

0
Dolgozó munkaideje 
(mh/év)

1920 1920 1920

Ültetvény 
munkaerőigénye (ha/1 
fő)

30,2 256 320



Ültetvény felszámolása

§ 10-25 év után

§ Két fokozatban:

§ -talajfelszin feletti tuskók apritása, zúzása,

§ -talajban levő gyökerek marása 40 cm mélységig



Költség-haszon elemzés kétéves 
vágásfordulóval 10 évre

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

Eredmény Eredmény
Nettó éves eredmény -195	750	Ft 33	000	Ft 357	600	Ft -4	000	Ft 365	600	Ft -4	000	Ft 365	600	Ft -4	000	Ft 365	600	Ft -4	000	Ft 265	600	Ft 1	541	250	Ft
Kumulált eredmény (nettó) -195	750	Ft -162	750	Ft 194	850	Ft 190	850	Ft 556	450	Ft 552	450	Ft 918	050	Ft 914	050	Ft 1	279	650	Ft 1	275	650	Ft 1	541	250	Ft
Bruttó éves eredmény -234	900	Ft 39	600	Ft 429	120	Ft -4	800	Ft 438	720	Ft -4	800	Ft 438	720	Ft -4	800	Ft 438	720	Ft -4	800	Ft 318	720	Ft 1	849	500	Ft
Kumulált eredmény (bruttó) -234	900	Ft -195	300	Ft 233	820	Ft 229	020	Ft 667	740	Ft 662	940	Ft 1	101	660	Ft 1	096	860	Ft 1	535	580	Ft 1	530	780	Ft 1	849	500	Ft



Termesztéstechnológia

Szaporítóanyag

Termőhely

Talajművelés

1.

2.

3.



Termesztéstechnológia

Betakarítás

4.

5.

6.

Telepítés

Ápolás



Logisztika

Forgatás

1.

2.
Szállítás

3.

Tárolás



Felhasználás

Nagyerőmű

1.

2.

Kiserőmű

3.

Közepes erőmű


