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Az EU és Magyarország energia és klímapolitikája 
2020-ig 

• 20%-kal csökkenti az üvegház hatású gázok kibocsátását 
• 20%-kal mérsékli az energiafogyasztást az energiahatékonyság 

javítása révén 
• energia szükségletének 20%-át megújuló energiaforrásából fedezi 

Magyarország:
• 2020-ig 13%-ra növeli a megújuló energia részarányát az összes 

felhasználáson belül



Megújuló energiaforrások aránya

Forrás: www. e-gepesz.hu
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Világ	energiatermelése	(2011)

Szén
27%

Kőolaj
33%

Földgáz
21%

Atomenergia
6%

Vízenergia
2%

Biomassza és 
bioüzemanyagok

10%
Egyéb megújuló 
energiaforrások

1%

Forrás: International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2012 



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
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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
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ENERGIANÖVÉNYEK SZEMBENI 
KÖVETELMÉNYEK
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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



CUKORCIROK

8



CIROKFÉLÉK CSOPORTOSÍTÁSA

¡ Szemescirok (Sorghum vulgare var. frumentaceum) –
abraktakarmány, silózás, legeltetés

¡ Szudánifű (Sorghum vulgare var. sudanense) –
zöldtakarmány, széna- és silótakarmány, legeltetés

¡ Seprűcirok (Sorghum vulgare var. technicum)

¡ Cukorcirok (Sorghum bicolor) – silótakarmány, 
energetika
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SZÁRMAZÁSA, JELENTŐSÉGE

¡ Forró égövi növény

¡ Talajjal szemben nem igényes

¡ Kiváló a vízhasznosító képessége

¡ Előveteményre nem igényes

¡ Technológiája nem bonyolult, de odafigyelést igényel
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BIOLÓGIAI JELLEMZÉS

¡ Melegigényes növény

¡ Lassú kezdeti fejlődés

¡ Mélyre hatoló bojtos gyökérzet

¡ Magasságuk 1-4m

¡ Virágzata buga
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ÉGHAJLAT, TALAJIGÉNY, VETÉSVÁLTÁS

¡ Szárazságtűrő, melegigényes

¡ Vegetációs időszak hő összege  2800-2900 C

¡ Jó vízhasznosító képesség

¡ Minden talajtípus, kivéve homok, 4 pH alatt

¡ Előveteményre nem igényes, de monokultúrát kerülni

¡ Vetésforgóba jól beilleszthető
12



TALAJMŰVELÉS

¡ Menetszámtakarékos

¡ Költségkímélő

¡ Nedvesség veszteség csökkentő
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VETÉS

¡ Csávázott vetőmag

¡ Talajhőmérséklet 12 - 14 C 

¡ Vetésmélység 2 - 4 cm, sortáv 70-75 cm

¡ Energetikai célú termesztésnél 100 – 125 ezer 
tő/ha, (7,5 kg) 

¡ Takarmánytermesztés 200 - 250 ezer tő/ha, (15 kg)
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CSÁVÁZÁS JELENTŐSÉGE

Csávázatlan Csávázott
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NÖVÉNYVÉDELEM I.

¡ Pre:   Successor T 3-4 l/ha

¡ Post: 2,5 l/ha egyszikűek 1-3 leveles, kétszikűek 2-6 
leveles állapotában

¡ Évelő kétszikű gyomnövények ellen post Banvel 480 
0,5 l/ha
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NÖVÉNYVÉDELEM II.
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NÖVÉNYVÉDELEM III.
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NÖVÉNYVÉDELEM IV.



FELHASZNÁLÁS



¡ Cukorcirok 20 – 25 t/ha 250 – 350 GJ/ha
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ENERGETIKAI FELHASZNÁLÁS



Nádfélék (Miscanthus –Arundo) termesztése

Dr. Percze Attila egyetemi docens 
SZIE NTTI

percze.attila@mkk.szie.hu



A Miscanthus biológiája

Származás: Ázsia

Nemzetség: Több mint 25 faj, de a
biomassza produkcióra a
Miscanthus gigantheus és sinensis –
el közeli rokonságban lévők
alkalmasak

Morfológia: egyszikű évelő fűféle.
Magassága elérheti a 4 m-t.
Terméshozama 15-25 t/ha

Termése: steril (szem)

Fotoszintézis: C4 : magasabb 
potenciális produkció



Arundo donax – Olasz nád

• Az olasz nád (Arundo donax)
egy kelet Ázsiából származó
évelő fűféle, mely széles
körben elterjedt Európa
mediterrán vidékein, és az
Egyesült Államokban is
elsősorban vízpartok
közelében. Az őshazáján kívüli
területeken, így Európában is a
növény szemtermése steril,
ezért generatív úton nem
szaporodik.



Arundo donax – Olasz nád

• Az olasz nád C3-as növény,
amely nagyfokú ökológiai
alkalmazkodóképességgel
rendelkezik (jó szárazság és
sótűrőképesség) ezért nagy
potenciállal rendelkező
biomasszanövényként és kiváló
minőségű cellulóznövényként
tartjuk számon, de Ausztráliában
takarmánynövényként és
szélfogóként is alkalmazzák. Az
Arundo általában 4-5 m magasra
nő, de kedvező termőhelyen akár
a 8-9 m –t is elérheti.



Miscanthus –Arundo mesterséges talajon



Fotoszintézis C3 C4

CO2 akceptor RuDP karboxiláz PEP karboxiláz

Max. nettó fot. 
szint.intenzitás CO2 mg/dm

2
/h

15-40 40-80

Levél szöveti felépítés Mezofillum
Hüvelyparenchima

Fénytelítődési pont A teljes megvilágítás 
25-50 %-a

Gyakorlatilag nincs

Fotoszintézis optimális 
hőmérséklete

15-25 °C 30-47 °C

Transpirációs együttható 
g víz /g szárazanyag

450-950 250-350

Évi szárazanyag termelés 
t/ha

22 ± 3,3 38,6 ± 16,9





A kínai nád bemutatása

Vízigény: minimum 500-600
mm/év, de a csapadékosabb
termőhelyeken többet terem,
Szaporítás: vegetatív úton

- palánta
- rizóma

Energiatartalom: 
szárazon:17-18 MJ/kg
20% nedvességtartalomnál:
kb. 15MJ/kg



Palánta

Rizóma

Rizóma, heterogén, 5-25 cm nagyságú

Telepítés



Arundo donax – Olasz nád telepítése

Szaporításához elsősorban
mesterségesen,
mikroszaporítással előállított
palánták használhatók, de úgy
mint az energianád, vízszintesre
fektetett szárnódusz
dugványokról is szaporítható.

Telepítés előtt a
mikroszaporítással előállított
palántákat 6-8 héten keresztül
akklimatizálnikell



Arundo donax – Olasz nád telepítése (kézi)



Miscanthus rügyaktivitásának vizsgálata

Március végén, április elején a
rizómák csúcsrügyeinek növekedése
dinamikusabb, egyidejűleg az axilláris
rügyek gátlása sokkal nagyobb
mértékben érvényesült. 0
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Az apex és az axilláris rügyeken fejlődő hajtások
2008.03.04. 

Az apex és az axilláris rügyeken fejlődő hajtások
2008.03.27. 

 

Csúcsrüggyel (apex) rendelkező rizómadarab



Május végén a rizómák regenerálódó 
képessége kiemelkedő.

Jó  a rizóma-regenerálódási képesség 
március végén, valamint július 
második felében. 

A legkisebb rügyaktivitást a március 
elején és június második dekádjában 
gyűjtött mintaanyagoknál lehetett 
mérni.
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Az axilláris rügyek aktivitása 
március – augusztus között

A rizómák axilláris rügyeiből fejlődő hajtások
növekedési görbéi



A Miscanthus rügyaktivitásának vizsgálata

A Miscanthus axilláris rügyeinek aktivitása
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A szaporítóanyag (rizóma)
Kisparcellás rizóma összehasonlító kísérlet, Gödöllő

„A” Rizóma: 6-10 cm hossz, minimum 5 életképes rügy
„B” Rizóma: 3-5 cm hossz, maximum 3 életképes rügy
15 db rizóma /parcella



Kisparcellás rizóma összehasonlító kísérlet, 
Gödöllő

A parcellák felén kelesztő öntözés 2 alkalommal (2012.05.13. és 
05.26.) 10 -10 mm



Eredmények

Átlagosan kikelt tövek száma parcellánként



A szaporítóanyag (rizóma)

A rizómák összehasonlító vizsgálata során azt
tapasztaltuk, hogy a legjobb, a 6-12 cm hosszú
legalább 5 életképes (duzzadt) rüggyel rendelkező
szaporítóanyag, de a rizómán lévő életképes rügyek
száma fontosabb paraméter mint a rizóma hossz.



A Miscanthus termesztéstechnológiája

Területkiválasztás: Szinte minden 
talajon termeszthető

Gyengébb minőségű, tömörödésre
hajlamos talajokon kisebb, jobb talajokon
nagyobb várható terméshozam

Megfelelő: vályog, humuszos homok
talajok, erdőtlajok, réti talajok

Alkalmasak:
Mély fekvésű, vizesebb talajok

Magasabb talajvízszint mellett

Száraz homok nem alkalmas!
Humuszos vályog talaj



Vízállás után 2010.08.06



Talajművelési rendszer kialakítása

Parlag Elővetemény

korán lekerülő kései

totális gyomirtás v. 
sekély tárcsázás

tarlóhántás + ápolás szárzúzás

alapművelés + 
elmunkálás

alapművelés + 
elmunkálás

alapművelés + 
elmunkálás

magágykészítés magágykészítés magágykészítés

ültetés ültetés ültetés

lezárás lezárás lezárás

ősszel
tavasszal



TALAJMŰVELÉS GÉPEI



Talajművelési rendszer kialakítása

SZ+E: szántás + elmunkálás SZ: szántás L: lazítás

Mélység SZ +E SZ L
cm átlagos tömeg %-os nedvességtart.

10 19,25 12,30 21,10
20 22,60 18,05 21,95
30 25,55 22,65 25,40

40 26,15 24,65 26,25
50 26,95 23,95 26,15

Eltérő alapművelési módok talaj nedvességtartalomra 
gyakorolt hatása, Felsőpetény 2009.05.12.



Talajművelési rendszer kialakítása

• A tavaszi ültetőágy minőségét az őszi alapművelés módja és időzítése 
befolyásolja.

• Őszi alapművelésként vagy 25-30 cm mély szántás (lehetőség szerint 
egy menetben történő elmunkálással), vagy 35-40 cm mély lazítás 
javasolható

• A tavaszi elmunkálásra ha szükséges könnyű rövidtárcsát vagy 
szántóföldi kultivátort használjunk.

• A  magágykészítést sekélyen (10-12 cm) kombinátorral közvetlen az 
ültetés előtt  végezzük.

• Az ültetés utáni lezárásra szárazabb talajon nehezebb (Croskill, 
Cambridge ), nedvesebb talajon könnyebb (gyűrűs) henger javasolt.



Ültetés, telepítés

A rizóma telepítés optimális
időpontja március vége és május
közepe között van. A kihajtást
nagymértékben befolyásolja a
talaj nedvességtartalma (> 25%)
ezért a telepítés időpontjának
megválasztásakor az időjárást
célszerű figyelembe venni

Az optimális telepítési mélység
10 cm, fagyosabb területeken
max. 15 cm.





Ültetés, telepítés

A rizómáról szaporított
Miscanthus eredése az
első évben 50-80% között
alakult.

A 2. évben azonban
10-40 % - os utólagos
kihajtást tapasztaltunk.

A 90% -os beállotság
kedvezőnek mondható

Időpont A B C
kihajtás 5x 20 fm átlagában

2008.06.24 37% 34% 28% 

2008.07.22. 78% 58% 38% 

2008.08.13. 84% 59% 46% 

2009.05.13. 75% 55% 50% 

2009.06.29. 87% 83% 60% 

2009.07.15. 90% 95% 60% 

A Miscanthus állomány beállottsága az első 2 évben
Felsőpetény



Növényvédelem, gyomosodás



Növényápolás

Növényvédelem:
kórokozó, nem jelent meg
kártevő: 2012-ben új telepítésben, juhok, ősszel egér
Gyomszabályozás:
a gyomborítás az 1-2. évben elérheti a 70-80 %-ot

1. Évben : pre + poszt kezelés vagy 2-3 poszt kezelés
2. Évben: 1-2 poszt kezelés
3. Évtől nincs





Növényvédelem, gyomosodás



Növényápolás

Növényvédelem:
kórokozó, kártevő nem jelent meg
Gyomszabályozás:
a gyomborítás az 1-2. évben elérheti a 70-80 %-ot

1-2.évben alapkezelés, állománykezelés, sorközművelés
3. évtől általában nem szükséges

Tápanyagutánpótlás:

1.évben alaptrágya: P + K
2. évtől a gyengébb termőképességű talajokon
N fejtrágya : kb. 50-60 kg/ha



Tápanyag kísérlet, Felsőpetény 2011-2012

A kísérlet területi elrendezése (véletlen blokk)

N:60 kg
P:120 kg
K:160 kg

N:30 kg
P:60 kg
K:80 kg

Kontrol

N:30 kg
P:60 kg
K80 kg

Kontrol
N:60 kg
P:120 kg
K160 kg

Kontrol
N:60 kg
P:120 kg
K:160 kg

N:30 kg
P:60 kg
K:80 kg



A tápanyag kísérlet terméseredményei, Felsőpetény 
2012.03.03

Kezelés Átlag (3 ism) Kg/50 m2 t/ha

betakarított termés 81,9 16,38

kontrol rezidum 41,5 8,3

Nedv:21,1% összesen 123,4 24,68

betakarított termés 86,96 17,39

1x rezidum 40 8

Nedv:18,43% összesen 126,96 25,39

betakarított termés 99,9 19,98

2x rezidum 49,16 9,83

Nedv:17,12% összesen 149,06 29,8



Betakarítás

Időpont: január-március, a nád
nedvességtartalmától függően.
Optimális: 25% alatti
víztartalom mellett

Kis bála

Nagy bála

Szecska

Kéve



Arundo donax – Olasz nád betakarítása

• Mérsékelt éghajlatú területeken a termőrefordulást követően
(harmadik, negyedik év) 10-35t/ha termésátlagra is képes, de az
USA-ban és Olaszországban ennél nagyobb termést is mértek.

• Betakarításkori nedvességtartalom magasabb (25-30 t%) mint a
Miscanthus esetében (12-18 t%)



A Miscanthus átlagos tömegszázalékos 
nedvességtartalmának alakulása a betakarítás előtt

Időpont Szár  átlagos tömeg %-os nedvesség tartalma 

2008.12.05. 56,43
2009.01.14. 43,78
2009.02.06. 40, 32
2009.03.28. 14,7

2009.12.10. 54,88
2010.01.22. 42,5
2010.02.01. 40,9
2010.03.02. 36,27
2010.03.24. 18,41



A kínai nád termése, Felsőpetény

2009
3. éves

2010
4. éves

2011
5. éves

2012
Nagyparcellás 

kísérlet
50m2 /parcella

Betakarított biomassza 
(t/ha)

14,37 21,56 16,4 16,38

Termett biomassza 
(t/ha)

- - - 24,68

Kísérletben termett 
biomassza
+ 60 kg/ha N
hozzáadásával

29,8





Betakarítás

0. A betakarítás helyes időpontjának megállapítása:
nedvességtartalom, időjárás, egyéb célok

1. Kaszálás: lehetőség szerint szársértővel felszerelt kaszával

2. Rendsodrózás ??? Ha a rend túl széles, vagy kevesebb a 
biomassza

3. Bálázás: Nagy szögletes bála kb. 350-400 kg/bála kb. 50-90 
bar nyomással

4. Bála lehordás kazlazás: Javasolt max. 9 bála magasságig, de 
ez leginkább a rakodó gép gémjének magasságától függ



A Miscanthus
hasznosítása

Energetikai célú Egyéb

Nagy erőmű

Kis erőmű

Lakossági

Alom

Papír

Nádfonat..egyéb



Az energianád termés fontosabb paraméterei

Az energianád energiatartalma a benne lévő szárazanyag és víz 
arányától függ

10%> nedvességtartalom mellett: 17-18 MJ/kg

25% nedvességtartalom mellett: 12-13 MJ/kg

Az energianádból készített szögletes nagybála sűrűsége 90 bar 
nyomással: 

180-210 kg/m3

Az energianádból készített pellet sűrűsége:
600-650 kg/m3



Számoljunk együtt!

Egy 100 m2 es ház fűtéséhez hány MJ energiára van szükség ?

40000 MJ

Mekkora energianád tömeg elégetésével szabadul fel ekkora energia?

40000MJ/12MJ/kg= 3333 kg
Mekkora területen termeszthető meg ez a termésmennyiség?

3333kg/ha/20000kg = 0,17 ha

Módosítás:
A modern biomassza kazánok hatásfoka meghaladja a 80 %-ot

Vagyis: 3333x1,2 = 4000 kg 0,17x1,2 = 0,2 ha



Nagyerőmű 7MW



250 KW

több lakás fűtése



100 KW



Lakossági fűtés pellet

Családi ház (2013)
Fűtött légköbméter:600
Hőfok 22-23 ºC
felhasznált nádpellet: 2,8 t
felhasznált fapellet:0,6 t
Összesen:3,4 t
Elhasznált fa: 3 m3

Hamutartalom:
Fapellet: 1%
Nád: 4-9 %

Becsült kívánt pellet 
mennyiség:
5,5-6t/fűtési szezon



Számoljunk együtt!
2009

Őszi búza Kukorica Miscanthus Megjegyzés
Termelési ktsg. 
Ft/ha

120-180 e Ft 180-200 e Ft 116 e Ft 20 év átlagában,
1.év után csökken

Termésátlag
t/ha

5 6 20

Átvételi ár  Ft 27.000 24.000 15.000
Bevétel  Ft 135.000 144.000 300.000

Támogatás

Földalapú van van van

Telepítési nincs nincs van Nehezen elérhető

AKG van van Nincs



Számoljunk együtt!

Kalászosok vetésterülete: 
kb.1,7 M ha
Kukorica vetésterülete: 
kb. 1,2 M ha
Keletkező szalma mennyisége: 
2t/ha, összesen: 3.000.000 t
Kukorica szármaradvány mennyisége: 
4t/ha összesen: 4.800.000 t
Magyarország összes éves energiaszükséglete: 
kb.1160 PJ
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Számoljunk együtt!

Szármaradványok energiatartalma: 
12 GJ/t összesen: 98,6 PJ, az összes energiaszükséglet 8,5 %-a
Az energainád energiatartalma: 
12 GJ/t (25% nedv.tartalom mellett)
Hozam: 
20 t/ha
98,6 PJ energia energianádból mekkora területen állítható elő?
410 000 ha 
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A szalma égetése megfontolandó!

• Szántóföldjeinken a trágyázás mértéke az 1950 es évek szintjére esett 
vissza, kisebb a talajok tápanyag szolgáltató képessége

• Az állatállomány (szarvasmarha, sertés) kb. felére csökkent, vagyis a 
keletkező istállótrágya mennyisége is kevesebb: kb. 4 millió t/év 

• Ez maximum 100-150 000 ha szántó istálló trágyázására elegendő 
évente.

• Ily módon a szármaradványok képezik a legnagyobb mennyiségben 
felhasználható szervesanyag forrást.
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A szalma égetése megfontolandó!

• 3 tonna szalmával 15 kg N: 6,75 kg P, 30 kg K hatóanyagot vonunk 
el a talajtól hektáronként…

• Ennek a hatóanyag mennyiségnek műtrágyával való pótlása, 11-
12000 Ft + a kijuttatás költsége, összesen kb. 16-17 000 Ft. 

MEGÉRI???



A szervesanyag veszteségből következő 
talajdegradáció következményei

A talajok szervesanyag tartalmának csökkenésével:

- Romlik a művelhetőség, a szerkezet tartóssága
- Nő a művelés energiaigénye
- Csökken a tápanyag szolgáltató képessége
- Romlik a talaj levegő és vízháztartása

A szalma mulch enyhíti a környezeti tényezők káros hatását
- Eső ellen köpönyeg
- A nap szárító sugarai ellen szalmakalap
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10 érv az energianád termesztése mellett

1. Egy nagy terméspotenciállal rendelkező C4 –es növény, amely képes 
alkalmazkodni a klímaváltozáshoz.

2. Energia ültetvény amely legalább  20 évig terem, csökkenő 
ráfordítások mellett.

3. Nem igényes a talajra és mérsékelt tápanyag utánpótlás mellett is nagy 
biomassza tömeg (20-25t/ha) előállítására képes.

4. Ma hazánkban nem ismert sem kórokozó sem kártevő mely 
károsítaná.

5. Nincs vadkár és számos hasznos élőlény (rovarok) természetes 
élőhelye.

6. Alkalmas a növénytermesztés diverzifikálására. Energiacélú növény, 
nem befolyásolja az élelmiszer és takarmánynövények piacát.



10 érv az energianád termesztése mellett

7. Hazánk energiafüggőségének mérséklésére irányuló törekvések miatt 
piaca biztosabb lehet, mint az egyéb ipari, élelmiszer vagy takarmány 
növényeké.

8. Saját célú felhasználással (hőelőállítás) kiemelt haszon érhető el, a 
levegő ÜHG terhelésének csökkentése mellett (Zöld Energia)

9. Növénytermesztésben egyébként is használt eszközökkel megoldható 
a termesztése, és betakarítása, növelve ezzel a gépek kihasználtságát.

10. A telepítést követő években a betakarítási munkák a téli hónapokra 
esnek, vagyis nem okoz többlet munkát a tavaszi munkacsúcs idején.



ENERGIAFŰ
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Agronómiai tulajdonságok

• Egyszikű, évelő, bokros szálfű
• Mélyre hatoló bokros gyökérzet
• Szára 160-180 cm magas
• Kicsi asszimiláló felület
• 10-15 évig ültetvényszerűen termeszthető
• Gyenge termőhelyi adottságokat jól tolerálja
• Tápanyagigénye viszonylag kicsi
• Termése: 15-20 t/ha, évi kétszeri kaszálás
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Talajművelés

• Előveteményre nem érzékeny, de jó előveteménye a 
korán lekerülő kétszikűek

• Aprómorzsás, ülepedett magágy kialakítása

• Erős gyomfertőzés esetén totális gyomirtás (Glialka, 
Glifosat, Rundap, stb)
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Vetés

• Nyár végi: augusztus 15. – szeptember 20. között

• Tavaszi: március 20. – április 15. között

• Gabonavetőgéppel, gabona sortávra

• 40 kg/ha, vetésmélység 2-2,5 cm (6 millió csíra/ha)
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Növényápolás

• Tavasszal hengerezés felfagyás ellen

• Kétszikű gyomok ellen: Granstar (10-15 g/ha), 
Mustang+Esteron kombináció

• Egyszikű gyomok ellen: előveteményben, tarlókezelés 
során, magágykészítés előtt

• Betegségek, kártevők: számottevő kár nincs
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Betakarítás

• Telepítés évében 50 % mennyiség

• Virágzás fenofázisban (július elején és augusztus végén)

• Szálastakarmány betakarító gépekkel

• Rendre rakás, szárítás, bálázás, elszállítás
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Betakarítás
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Betakarítás



Felhasználás

• Közvetlen tüzelésre, bálázva

• Pellet, brikett

• Biogáz

• Bioalkohol

• Papíripar

85



• Energiafű 7 – 15 t/ha, 120 – 260 GJ/ha
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Felhasználás



Energiafű megítélése

Előnyök Hátrányok

Igénytelenség Termőhelyről könnyen kiszabadul

Sokrétű felhasználhatóság
Szilíciumtartalma a kazánkat 
korrodálja, magasabb hamu 
olvadáspont

Fenntarthatóság Logisztikája, tárolása rendkívül 
költséges

Megújuló energia Viszonylag kevés a megtermelt 
biomassza

Talajjavító és talajvédő hatása Gyomosító hatás
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


