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BEVEZETÉS

A Fertőd Község Önkormányzata megkereste az Evergreen Energy Kft-t, hogy mérje fel
Fertőd térségében a mezőgazdasági melléktermékek tekintetében a ténylegesen energetikai
célra használható mezőgazdasági melléktermékek mennyiségét, és adjon javaslatot azok
hasznosítására.

Ennek megfelelően az Evergreen Energy Kft. összegyűjtötte a mezőgazdálkodási, erdészeti
és faipari, valamint termőhely-feltárásra vonatkozó adatokat Fertőd 50 km-es sugarú
körzetében és elvégezte az adatgyűjtést, az adatelemzést, a kiértékelést és elkészítette a
tanulmányt, azzal a kiegészítéssel, hogy a vizsgált körzetben, a mezőgazdasági célú
növénytermesztésre nem alkalmas szántóföldek közül, amelyek energetikai célú
növénytermesztésre még alkalmasak, meghatározta az energetikai célú hasznosítása esetén
a várhatóan megtermelhető faapríték mennyiségét.

A tanulmány két fő részből áll, egy összefoglaló jellegű, írott tanulmányból, egy Word
dokumentumból, és egy CD-mellékletből. A tanulmány összefoglalja a legfontosabb
eredményeket, a CD rövidített változata. A CD-melléklet teljes oldalszáma meghaladja a
2000 oldalt, ezért eltekintettünk ennek papír alapú leadásától, azonban könnyen
exportálhatók az adatok a CD-ről.
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A munka során a következő feladatok és szakértői elemzések kerültek meghatározásra:
•
•
•
•

Fertőd

Az energetikai célra hasznosítható dendromassza potenciál-felmérése és prognózisa
(A tartamos erdőgazdálkodásnak megfelelő állandó fakészlet megtartása mellett.)
Az energetikai célra hasznosítható mezőgazdasági melléktermékek potenciálfelmérése és prognózisa (A vetésforgó ill. vetésszerkezet figyelembe vétele
mellett.)
Azon cégek összegyűjtése, ahol az elsődleges vagy másodlagos faiparban
keletkező, energetikai célokra hasznosítható faanyag jelentkezik, vagy azzal
kereskednek.
Az energetikai faültetvényekkel és egyeztetett energianövényekkel megtermelhető,
illetve a szőlő- és gyümölcs-termesztésből kikerülő energetikai célra hasznosítható
biomassza becslése
város

Győr-Moson-Sopron

megyében,

a

Sopron–Fertődi

kistérségben.

Magyarország északnyugati részén, a Fertő–Hanság kistájon található. 1995-ben kapott
városi rangot, ekkor 3179 lakosa volt. A város Győr és Sopron között fekszik. A 85. számú
közúttól 3km-re, az osztrák–magyar államhatártól 7 km-re van. A belső út a tóparti
települések lakóinak a közlekedésére szolgál. Ugyancsak a Fertőtó köré épített kerékpárút
fontos a környék turizmusának. Fertőd Kapuvártól 16, Soprontól 26 km-re található.
Helyközi autóbuszjáratokkal mindkét város sűrűn elérhető. Közvetlen vasúti összeköttetése
nincs, de a GYSEV vasúti fővonalon Fertőszentmiklóson elérhető. A Fertőszentmiklósról
kiágazó Fertővidéki Helyiérdekű Vasútnak Fertőd-Fertőszéplakon a város központjától 3
kilométerre van állomása. A korábbi falu létére, kialakulására a Fertő gyakorolta a
leglényegesebb hatásokat. A Fertő medencéjében a hozzá kapcsolódó Hansággal együtt a
Keleti-Alpok felgyűrődésével a Bécsi és a Pannoniai törésvonal mentén keletkezett.
Akadnak itt szikes puszták, sztyepprétek. A Fertő belseje fokozottan védett terület, a
bioszféra-rezervátum jellegű natúrzónával együtt. Ezt a nagy mélyedést a Duna, Rába és a
Répce időnként feltöltötték, s a felszín süllyedésével kialakult a lápvilág. Ezért található
meg itt a tőzeg, melynek a kitermelése a múlt század elején kezdődött meg. Energiáját az
uradalmi ipartelepek, szesz-, krumplicukor- és keményítőgyárak gőzgépeinek a fűtésére
használták fel. A tőzeg kitermelése az 1950-es évek elejéig tartott. A Hanság vízszintje
erősen ingadozott. 1736-ban a Fertőt száraz lábbal lehetett járni. 1742-ben újra víz alá
került a terület. Az első lépést a mocsár ellen gróf Esterházy Pál tette meg: az Eszterháza
és Pomogy közötti lápszűkületet rőzsékből összeállított földdel borított töltésúttal hidaltatta
át.
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Vizsgált kistérségek Fertőd 50 km-es körzetében (érintett kistérség 16 db):

Fertőd 50 km-es körzetébe 3 megye: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Veszprém
megye került vizsgálatra. Az egyes megyék jellemző természetföldrajzi tulajdonságokkal,
ennek

megfelelően

jellemző

erdőállományokkal,

és

azon

folyó

gazdálkodással

rendelkeznek, így az alapanyag feltárási tanulmány tekintetében, az erdőgazdálkodási
alapanyag feltárásánál külön gyűjtést és értékelést alkalmaztunk a megyékre vonatkozóan.
A területre legjellemzőbb talaj-típusok a barna erdőtalajok és a réti talajok. Legjellemzőbb
területhasználati kategóriák a nem öntözött szántó és a lombhullató erdő.
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Főbb települések és a települések eloszlása Fertőd 50 km-es körzetében:
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Földhasználat Fertőd 50 km-es körzetében:

Termőhely, genetikai talajtípusok eloszlása Fertőd 50 km-es körzetében:
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I. A SZILÁRD BIOMASSZA

I.1. A

BIOMASSZA ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI

ELŐNYE

A biomassza energetikai hasznosításánál abból származik a legnagyobb előny a többi
megújuló energiaforráshoz képest, hogy az energiatárolás kérdése nem játszik meghatározó
szerepet, a biomassza ugyanis nem energiaforrás, hanem energiahordozó. Ez azt jelenti,
hogy anyagában hordozza az energiát. A biomasszában a napenergia kémiailag megkötött
formában van jelen, ilyenformán az energiatárolás anyagtárolássá alakul, ami lényegesen
kisebb veszteséggel és sokkal egyszerűbb formában megoldható. A fotoszintézis során a
növényben az összes napsugárzás közel 5-10 százaléka kémiai kötés formájában
raktározódik, ami nem tűnik nagy értéknek, de sokkal több lehet, mint a napenergia
közvetlen vagy bármely más hasznosításának esetében.

A biomassza energetikai célú felhasználásának környezetvédelmi jelentősége abban rejlik,
hogy noha adott egységnyi tüzelőanyag elégetése során természetesen felszabadulnak
melléktermékként üvegházhatást okozó gázok, de ezek a szénciklusban a növényzet
szénmegkötő képességével egyenlő arányban kötődnek, illetve kötődtek meg. Vagyis
elméletileg úgy teszünk szert a számunkra szükséges energiára, hogy közben nem
fokozzuk az üvegházhatást. Ezzel szemben a fosszilis energiahordozók (földgáz, szén,
olaj) égetésével tulajdonképpen az évmilliók alatt a szénkörforgásból kivont szenet
juttatjuk a növényzet megkötő képességénél jóval gyorsabb ütemben a légkörbe: fokozzuk
az üvegházhatást.

Az üvegházgáz emisszió tehát nagymértékben függ az alapanyag széntartalmától.
Földgáztüzelés esetén a szénhez képest például közel 60 %-kal, az olaj elégetésével 30 %kal kevesebb a légkörbe kerülő üvegházgázok mennyisége. (Ezzel nem utolsó sorban
gazdasági eredményt is realizálhatnak a különböző energiatermelők.) Abban az esetben, ha
a fosszilis tüzelőanyagokat biomasszával helyettesítjük, akkor még jelentősebb mértékben
mérsékelhetjük a klímaváltozást okozó gázok kibocsátását. Széntüzelésű erőmű
biotüzelőanyagra történő átállásakor a mérséklés 84-87 %-os, fűtőolajjal üzemelő
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erőműben 52-60 %, földgáztüzelésű fűtőmű tüzelőanyag váltása esetén pedig az
egyenértékű CO2-vel kifejezett kibocsátás 34-46 %-kal kisebb.

I.2. BIOMASSZA ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK KERETFELTÉTELEI

A szilárd biotüzelőanyagok energetikai hasznosításának legfontosabb keretfeltételei,
amelyek megszabják a lehetőségeket és határokat:
− a felhasználandó biotüzelőanyagok specifikus tulajdonságai,
− jellemző tulajdonságok az energia-leadásra vonatkozóan,
− a technika állása a szilárd biotüzelőanyagokból történő energia-előállításnál,
− törvényi és adminisztrációs előírások,
− gazdasági szempontok.
Tüzelőanyag tulajdonságok

esetén

a szilárd biogén tüzelőanyagok a fosszilis

tüzelőanyagokéhoz képest alacsonyabb energiatartalommal rendelkeznek. A szilárd
biomasszák tömegre vonatkoztatott fűtőértéke 2-szer, 3-szor kevesebb, mint a fosszilis
tüzelőanyagoké. A térfogatra vonatkoztatott fűtőértéknél (meghatározó a szükséges
szállítási és raktározási kapacitásoknál) ez az arány akár közel 10-szeres is lehet. Ez a
gazdaságilag és ökonómiailag megfelelő felhasználási területeket nagyon behatárolja. A
szilárd biomassza a klasszikus szilárd tüzelőanyaghoz, a szénhez képest magasabb
illóanyag- és oxigéntartalommal, valamint alacsonyabb széntartalommal rendelkezik.

Az energia-előállítás esetén az energiaigény-oldal (hő-, illetve áram-előállítás, az energialeadás karakterisztikája) meghatározó az energiaellátó rendszer méretezésénél. A jelenlegi
és a jövőbeni hőigény reális becslése a berendezés-technika megtervezésének alapfeltétele.

A fa eltüzelésének technikája messzemenően érett és kipróbált. Más biomasszák
energetikai hasznosításának eljárásai azonban összehasonlítva fiatal technikák, melyek
részben piacérett állapotban hozzáférhetők, de csak szórványosan rendelkeznek sokéves
üzemi tapasztalattal.

10

Evergreen Energy Kft. 8622 Szántód, Csemetekert u. 1.; Adószám:22300913-2-14
Dr. Barkóczi Zsolt PhD. +36-70-323-1425; barkoczyzs@gmail.com

I.3. SZILÁRD

BIOTÜZELŐANYAGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK MEGFELELŐ FELHASZNÁLÁSI

TERÜLETEI

A szilárd biogén tüzelőanyagok csekély energiatartalmából az következik, hogy az
energetikai hasznosításukat előnyösebb kis és közepes teljesítményű decentralizált
berendezésekben, lehetőség szerint a biomassza keletkezés helyének közelében
megvalósítani. Természetesen a szilárd biomasszák egyedüli felhasználása általában
maximum kb. 20 MW termikus teljesítményű berendezésekben megfelelő műszakilag,
ökológiailag és gazdaságilag. Nagyobb teljesítményeknél a szállítás (a közlekedés
mennyiségének növekedése stb.) és a tárolás gyakran problémákat okoz. Alsó teljesítményi
tartományban a jellemző felhasználási mód a családi vagy többlakásos házak
háztartásainak hőszolgáltató berendezései. 100 kW és kb. 30 MW termikus
teljesítménytartományban az energetikai biomassza hasznosításra következő felhasználási
területek jöhetnek számításba:
− kisfogyasztók, mint középületek, kézműves és ipari kisüzemek stb. hőellátására
szolgáló berendezések,
− távhő-hálózatokat ellátó hőszolgáltató berendezések,
− kis és közepes ipari üzemek technológiai és fűtőhő-ellátási berendezései.
Ezek a felhasználási területek általában az év során egyenletes hőigénnyel rendelkeznek,
amely a berendezés jó kihasználtságát jelenti. Ez különösen akkor érvényes, ha a
biomassza berendezés a hőigénynek az alapterhelését fedi le. Az egyenletesebb hőigény a
következő okokból adódik:
− Ha több fogyasztót is ellátnak, akkor egy egyidejűségű faktor lép fel, amely a
csúcsterhelésre vonatkoztatva egyértelműen 1 alatt lehet.
− Középületek és ipari üzemek gyakran a fűtési szezonon kívül is igényelnek hőt
(használati melegvíz, technológiai hő stb.)

Az említett berendezéstípusok (a házfűtésen kívül) lehetnek tisztán hőtermelő
berendezések is és kapcsolt berendezések is. A biomassza kizárólagos elégetésének kis és
közepes teljesítményű berendezésekben sokat ígérő alternatívája a biomassza együttes
elégetése nagyteljesítményű széntüzelésű berendezésekben (pl. szénerőművek). Ilyen
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irányban

az

utóbbi

években

elvégezték

az

első

vizsgálatokat

pilot-

és

nagyberendezésekben egyaránt.
A szilárd biomasszát
•

a biomassza közvetlen tűztérbe juttatásával,

•

előkészítést (aprítás, bálázás, brikettálás, pelletálás) követő elégetéssel,

•

termikus átalakítással (pirolízis, gázosítás)

lehet energiatermelésre használni.
A biomassza eltüzelése során nagy mennyiségű hőenergiát nyerünk, melyet legcélszerűbb
eredeti formájában, vagy hőenergiaként fűtési rendszerekben hasznosítani. A biomassza
anyagok ilyen módon történő hasznosításának lehetséges eseteit a 1., 2. és 3. táblázat
mutatja.

1. táblázat: A biomassza tüzelőanyagok hasznosítási formái és módjai
Sorrend
1.

Tüzelőanyag

Fűtési rendszer

Bármilyen mező- és

Távfűtés

erdőgazdasági melléktermék

2.

Szalmabála, fahulladék, tűzifa

3.

Faapríték

4.

Növényi olaj

5.

Pellett

6.

Brikett

Tüzelőberendezés
Nagyteljesítményű
kazán

Technológiai hőigény

Kazán

Egyedi, központi és

Kályha, kandalló,

távfűtés

tűzhely, kazán

Egyedi és központi
fűtés

Olajkályha és kazán

Egyedi és központi

Kályha, kandalló,

fűtés

tűzhely, kazán

Egyedi fűtés

Kályha, kandalló,
tűzhely,
Forrás: www.foek.hu
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2. táblázat: A szilárd bio-tüzelőanyagok fűtő(erő)műi felhasználásra:
Alapanyag-csoport

Anyagfajta

Dendromassza
Tűzifa
Vágástéri hulladék
Elsőleges és másodlagos faipari hulladék
Energiafa (ültetvényből)
Növényi fő- és melléktermékek, hulladékok
Gabonanövények melléktermékei
Egyéb növényi melléktermékek (szárak, levélzet, venyige stb.)
Termesztett energianövények
Forrás: Ivelics, 2006.
3. táblázat: A szilárd biomassza energetikailag releváns anyagtípusai
Keletkezési hely

Energetikailag releváns

Energetikai hasznosítás (eljárás)

anyagtípus
Erdőgazdálkodás

Tűzifa

Közvetlen elégetés, előkezelést követő
elégetés, (illetve szenítés, elgázosítás), stb.

Vékonyfa, vágástéri hulladék,

Közvetlen elégetés, komposztálás,

gyérítések faanyaga

brikettálás, égetés, bioetanol előállítás, stb.

Energiaerdő (újratelepítéses

Brikettálás, pelletálás, közvetlen elégetés,

faültetvény)

előkezelést követő elégetés, (illetve
szenítés, elgázosítás), stb.

Fafeldolgozás

Faipari hulladék

Brikettálás, pelletálás, égetés, elgázosítás,
bioetanol előállítás, stb.

Erdőgazdálkodás,

Energetikai faültetvény

Brikettálás, pelletálás, közvetlen elégetés,

mezőgazdálkodás

(sarjaztatásos)

előkezelést követő elégetés, (illetve
szenítés, elgázosítás, etanol előállítás), stb.

Mezőgazdálkodás – Hulladékok és melléktermékek,

Brikettálás, pelletálás, égetés, etanol vagy

növény-termesztés

biogáz előállítás, stb.

első sorban növényi szárak (pl.
kukoricaszár és gabonaszalma)
Főtermények (kukorica, egyéb

Hajtóanyaggyártás (biodízel, bioetanol),

gabonanövények, olajnövények,

stb.

burgonya)
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Energiafű és egyéb

Brikettálás, pelletálás, közvetlen elégetés,

energianövények (kínai nád,

komposztálás, biogáz-előállítás és

energianád, stb.)

talajerő-utánpótlás céljára, stb.

Takarmánynövények

Komposztálás, biogáz-előállítás és
talajerő-utánpótlás céljára, stb.

A biomassza energetikai hasznosításának perspektívájában fentiek közül legnagyobb
bővülési lehetősége, a biomassza-tüzelésen alapuló távhőellátásnak van.

A távhőelőállítás szempontjából legfontosabb bio-tüzelőanyagok a fahulladék- és
faapríték-féleségek, továbbá a bálázott szalma. Ezek nagy mennyiségben rendelkezésre
állnak szinte mindenütt, használatuk mégsem terjedt el a távfűtő-szolgáltatók körében,
mert a potenciális beruházók, üzemeltetők és a fogyasztók tájékozatlanok, a beruházási
költségek relatíve nagyok, melynek finanszírozására csak igen nehezen szerezhetők
hitelek, illetve támogatások, és hiányzik a központi elhatározás. A biomassza-felhasználói
projektek csak akkor válhatnak vonzóvá a tulajdonosok és az üzemeltetők számára, ha
azokat olcsóbban lehet megvalósítani, mint az azonos energetikai korszerűségű, földgáz
tüzelőanyagú beruházásokat.

A közvetlen eltüzelés során keletkező hőenergia azonban közvetlenül vagy kapcsolt
villamosenergia-termelés

formájában

a

háztartások

önellátó

energiaellátását

is

biztosíthatja. Ilyen célra energiaforrásként mezőgazdasági melléktermékek (szalma,
nyesedék stb.), erdőből származó, illetve a faipari tevékenység melléktermékei (fűrészpor,
faforgács stb.), valamint a cél érdekében telepített energiaültetvények (energetikai
faültetvény, energiaerdő, energiafű) növényanyaga egyaránt felhasználható.

A gyakorlati megvalósítás szempontjából azonban az okozhat gondot, hogy egy kapcsolt
energetikai rendszerben megközelítőleg az energiafelhasználás 20 százaléka villamos
energia, 80 százaléka hőenergia formájában áll rendelkezésünkre. Ha egész éves
energetikai önellátást kívánunk megvalósítani, akkor a nyári időszakban a 80 százalék
hőenergia felhasználása többnyire nem oldható meg. Márpedig megújuló energiaforrásból
történő energiatermelés esetén sem engedhető meg, hogy a felesleges energiát
hasznosítatlanul a környezetbe juttassuk.
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4. táblázat: A szilárd biomassza energetikailag releváns anyagtípusainak rendelkezésre
állása
Keletkezési hely

Erdőgazdálkodás

Energetikailag releváns

Betakarítás – véghasználat:

anyagtípus

rendelkezésre állás; készletezés

Tűzifa és egyéb hasonló választék

Decembertől, februárig;
Egész évben, szükség esetén

Vékonyfa, vágástéri hulladék,

Decembertől, februárig (egészségügyi

gyérítések faanyaga

gyérítések, nevelővágások akár egész
évben);
Egész évben, szükség esetén

Fafeldolgozás

Energiaerdő (újratelepítéses

Decembertől, februárig;

faültetvény)

Egész évben

Faipari hulladék

Egész évben, folyamatos;
Csak szükség esetén

Erdőgazdálkodás,

Energetikai faültetvény

Decembertől, februárig;

mezőgazdálkodás

(sarjaztatásos)

Egész évben, szükség esetén

Mezőgazdálkodás – Hulladékok és melléktermékek,

Szeptember, október;

növény-termesztés

Egész évben, szükség szerint

első sorban növényi szárak
(kukoricaszár)
Hulladékok és melléktermékek,

Júniustól augusztusig;

első sorban növényi szárak

Egész évben, szükség szerint

(gabonaszalma)
Hulladékok és melléktermékek,

Májustól júniusig;

első sorban növényi szárak

Egész évben, szükség szerint

(repceszalma)
Hulladékok és melléktermékek,

Augusztustól szeptemberig;

első sorban növényi szárak

Egész évben, szükség szerint

(napraforgószár)
Szőlő, gyümölcsfa nyesedék

Februártól, márciusig;
Egész évben, szükség szerint
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II.

ALAPISMERETEK,

ALAPADATOK

A

SZILÁRD

BIOMASSZA

ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁHOZ

II.1. ERDÉSZETI BIOMASSZA - DENDROMASSZA
Az

energetikailag

erdőgazdálkodásban
melléktermékek

hasznosítható
keletkezik.

energetikai

szilárd
Sajnos

biomassza
több

hasznosításához

egyik

helyen

kapcsolódó

jelentős

értesülünk

az

része

az

erdészeti

információhiányról,

nem

megfelelő szakértői jelentésekről, ezért szeretnénk kitérni a témakör egyes fogalmainak
tisztázásra.

II.1.1. Az erdőgazdálkodásról általában
Az erdő a világ legfejlettebb életközössége, amely magába foglalja a talajban élő mikroorganizmusokat, a
földfelszínen élő mohákat, gombákat, lágy és fás szárú növényeket, továbbá az abban élő rovar-,
madárvilágot és erdei vadállományt. Ez alapján az erdő fogalma a következőként írható körül:
•

a Föld felületének fás növényekkel borított része,

•

nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező környezeti rendszer
(ökoszisztéma),

•

amelyben egymásra is tartós hatást gyakorló fák, cserjék és egyéb növények, valamint
sajátos állatvilág él,

•

amely termőhelyére és közvetlen környezetére is kölcsönhatást gyakorló,

•

és amelyet állandó, dinamikus – a kezelt erdőben emberi tevékenység befolyásolta –
változás jellemez.

Az előbbi definícióból kitűnik, hogy nem minden facsoport, fasor vagy fásított terület nevezhető erdőnek. Az
erdőfogalom kritériumai a következők:
•

tipikus strukturális felépítettség,

•

elegendő horizontális és vertikális kiterjedés (0,25 ha-nál nagyobb, érett korban 7 mnél magasabb),

•

sajátos belső klíma,

•

sajátos biológiai folyamatok,

•

jellemző erdei életközösség (sajátos erdei élővilág).

Az erdőket többféleképpen lehet csoportosítani.
Az erdők hasznosításuk szerint lehetnek:
1. Őserdő: érintetlen erdő (vadon), amely – ember által nem befolyásolt – spontán fejlődés során alakult
ki. Másodlagos az az őserdő, amelyben az ember korábban beavatkozott, de ez a beavatkozás már nem
ismerhető fel, mivel a természet évszázadok óta zavartalanul működik benne.
2. Pionír erdő: a szukcesszióüs fejlődés kezdetén lévő, ún. pionír fafajokból álló természetes erdő.
3. Gazdasági erdő: az emberi céloknak kialakított gazdálkodással érintett erdő.
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•

Természetes erdő: természetes újulatból származó, ember által kezelt, őshonos fafajokból
álló erdő = természetes eredeti erdőtársulás.

•

Természetszerű erdő: őshonos fafajokból álló, mesterségesen kialakított erdő.

•

Ültetvényszerű (kultúr-) erdő: nem őshonos, vagy kultivált őshonos fafajokból, általában
mesterségesen kialakított erdő. (Faültetvény, mint az erdőgazdálkodásban használt fogalom:
meghatározott termék – célválaszték vagy szaporítóanyag - nyerését szolgáló, általában
intenzíven művelt, mesterségesen kialakított erdő. Sajnos az erdészeti gyakorlatban még a
faültetvény 15-25 éves faültetvényeket jelent, amelyek már erdőként kezelhetőek, de inkább
az energiaerdők vagy az újratelepítéses energetikai faültetvények fogalmának felel meg. Az
erdészeti jogszabályok nem tartalmazzák az igen rövid vágásfordulójú faültetvények fogalmát
(1-10 év), és várhatóan nem is fogja az erdőtörvény szabályozni ezt a típust, hanem a
mezőgazdálkodáshoz fog tartozni. Ez így helyesnek tekinthető, mivel jellegükből adódóan
inkább

tartoznak

az

energetika

faültetvények

a

mezőgazdálkodáshoz,

mint

az

erdőgazdálkodáshoz.)
Az erdők eredet szerint lehetnek:
1. Szálerdő: magól vagy dugványról eredt fákból álló erdő.
2. Sarjerdő: tuskó- vgay gyökérsarjról eredt fákból álló erdő.
3. Vegyes eredetű erdő: mag- és sarjeredetű fákat egyaránt tartalmazó erdő.
Erdőgazdálkodási módok szerint lehetnek az erdők:
1. Vágásos erdő: a vágásos erdőgazdálkodás eredményeként létrejött erdőalak. A vágások az erdőt térben
és időben egyaránt érintik
•

Tarvágásos erdő: a tarvágás következtében létrejött erdőalak. Az utódállomány egykorú.

•

Felújítóvágásos erdő: a fokozatos felújítóvágás következménye. Az utódállomány általában
nem egykorú.

•

Szálalóvágásos erdő: a szálalóvágás eredménye, amely az egész vágásterületen dolgozik,
végvágás nélkül.

2. Szálaló erdő: a szálalás erdőalakja, jellemzője, hogy az ilyen módon kialakult erdőnek nincs
vágásterülete és vágáskora.
Az erdők rendeltetés szerint feloszthatók:
1. Gazdasági erdők:
•

Fatermelés,

•

Szaporítóanyag termelés (magtermelő állományok, magtermelő ültetvények, dugványtermelést
szolgáló állományok vagy ültetvények),

•

Vadgazdálkodás (vadvédelem, zárttéri vadgazdálkodás, vadaskert).

2. Védelmi erdők: fő rendeltetésük az élő és élettelen környezeti elemek (fafaj, növényzet, állatvilág),
valamint mesterséges objektumok közvetett vagy közvetlen védelme a káros biotikus ill. abiotikus
hatások ellen.
•

Település védelem
•

lakott területeket védő erdők,

•

ipartelepek,
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•

üzemek környezetét védő erdők,

•

gyógyintézetek környezetét védő erdők,

•

Természetvédelem,

•

Talajvédelem

•

•

meredek terület,

•

futóhomok,

•

kotu,

•

vízmosás,

•

mezővédő erdő,

•

gyenge termőhely,

•

talajvédő cserjés, gyep,

•

rekultivációs terület,

Egyéb védelem
•

vízgazdálkodási célokat szolgáló,

•

út, vasút,

•

épület,

•

üzem,

•

bányabiztonsági övezet.

3. Közjóléti (erdőtörvény szerint egészségügyi-szociális, turisztikai) erdők
•

parkerdő,

•

sétaerdő,

•

sport, turisztikai és üdülési célokat szolgáló erdő,

•

kultúrtörténeti emlékhely környezet.

4. Egyéb rendeltetésű (az erdőtörvény szerint oktatási-kutatási) erdők
•

tudományos célú kutatási és oktatási terület,

•

szennyvíz, hígtrágya elhelyezés,

•

egyéb.

Magyarországon az erdőterület 75-80 %-a a rendeltetés szerint gazdasági erdő. Meg kell jegyezni, hogy a
különleges rendeltetés nem jelenti az erdő faanyagáról történő teljes lemondást. Néhány ezer hektár
erdőterület kivételével hazánk valamennyi erdejének bizonyos hányadú faanyagára szükség van. A
különleges célú erdőkben is folyik fahasználat, de úgy, hogy ezeket a beavatkozásokat alá kell rendelni a fő
rendeltetéssel szemben támasztott követelményeknek. Ugyanígy az elsődlegesen fatermelési célra szolgáló
erdők kezelése során sem szabad a védelmi és közjóléti funkciókat figyelmen kívül hagyni.

Az erdőgazdálkodás erősen függ a földrajzi viszonyoktól, ezért Magyarországot 50 erdőgazdálkodási tájra
osztották, amelyeket 6 erdőgazdálkodási tájcsoportba sorolták. Az erdőgazdálkodási táj az erdőgazdálkodás
szempontjából elhatárolható olyan sajátos arculatú vidék, amely nagyjából azonos termőhelyi tényezőkkel és
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hasonló erdőtársulásokkal rendelkezik, valamint többé-kevésbé azonos erdőgazdálkodási eljárásokkal
művelhető.

Az erdőgazdálkodás a nemzetgazdaság sajátos termelő ágazata.
Sajátosságát a következők indokolják:
•

ki kell elégíteni a nemzet materiális, erdőhöz kapcsolódó igényeit (tűzifa,
energiaforrás, bútor alapanyag), azaz kiváló faanyagot kell biztosítani

•

meg kell felelni az erdővel szemben támasztott többcélú elvárásoknak (közjólét,
fatermesztés, üdülés, védelem)

•

eredményesen kell gazdálkodni.

A gazdálkodás keretét az 1996-ban megalkotott természet- erdő-, és vad védelméről szóló
törvények határozzák meg. E törvények szellemének legjobban a természetközeli vagy
tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodás felel meg, amely a következőképpen határozható
meg:

A természetközeli vagy tartamos erdőgazdálkodás a természeti folyamatokat optimálisan
kihasználó, a tartamosságot, biológiai sokféleséget biztosító gazdálkodási elv, amely során:
•

nem sérül az erdő, mint legfejlettebb életközösség ökológiai egyensúlya,

•

olyan kíméletes beavatkozásokat hajtanak végre, amelyek nem sértik az erdő
talaját, a megtelepült csemetéket és az idős állomány egyedeit,

•

azonos súllyal kezeli az ökológiát és az ökonómiát.

Olyan erdőképet alakít ki, amelyek:
•

kis-, közepes-, nagycsoportos felépítésűek

•

termőhely álló, lehetőleg őshonos fafajúak

•

elegyes erdők és ezért ökológiailag stabilak

•

optimális élőfa készletűek

•

természetes úton önmegújulásra képesek.

Az erdőgazdálkodás kiemelt ágazatai:
•

erdőművelés,

•

erdőhasználat (fakitermelés, fahasználat, főhasználat, mellékhasználat, stb.),

•

vadászat – vadgazdálkodás.
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II. 1.1.1. Erdőművelés
A tartamos erdőgazdálkodás legfontosabb alappillére az erdőművelés, amely egy összetett, egymásra épülő, a
fahasználattal folyamatosan együttműködő tevékenységsort foglal magában.

Nevezetesen:
•

fafaj-megválasztást, amely a termőhelyi adottságoknak és az erdőgazdaság-politkai, ökonómiai
irányelveknek megfelelő célállomány kiválasztására irányul:

•

•

biológiai-ökológiai szempontok,

•

ökonómiai szempontok,

•

erdőművelés-technikai szempontok,

erdészeti szaporítóanyag-termelést:
•

a maggazdálkodást, mely megteremti a magvetéses erdősítések és a csemetetermelés biztos
alapját;

•
•

•

•

a csemetetermesztést, mely biztosítja az erdők biztonságos felújítását;

a mesterséges erdőfelújítást, erdőtelepítést, melynek eredményeként létrejön a jövő erdővagyona:
•

célállomány megválasztását,

•

terület-előkészítést

•

talaj-előkészítést,

•

ültetést,

•

pótlást,

•

ápolás, védelemerdősítések elszámolását,

•

erdőtelepítést,

természetes felújítást:
•

szálaló erdőgazdálkodást,

•

vágásos erdőgazdálkodást,

•

sarjerdő-gazdálkodást,

az erdőnevelést a létrehozott és meglévő erdőkben, hogy ezek megfeleljenek a társadalom sokrétű
elvárásainak (védelem, közjólét, faanyag szolgáltatás):
•

állománynevelés: állománynevelésnek nevezzük mindazt az erdőművelési tevékenységet,
amelyet az elérhető legnagyobb értékű fatermés gazdaságos létrehozásának hatékony
elősegítése érdekében végeznek a faállományokban. Ennek során mindig arra kell
törekedni, hogy a legértékesebb faegyedek maradjanak vissza. A fák növekedésével
fokozatosan szűkül az egy fára jutó növőtér, a beszorult törzsek koronái mindjobban
egymásba ékelődnek, a csökkenő fény hatására az ágak elszáradnak, a koronák feltolódnak.
A nagyon beszorult fák fokozatosan kiszáradnak, kipusztulnak és megindul a természetes
szelekció. A gazdálkodás során ezt a folyamatot kell megelőzni, ami nem mindig a
legértékesebb törzsnek kedvez. Ezért szokás előzetesen osztályozni a fákat, amikor
megállapítják azok értéksorrendjét, és elsősorban azokat jelölik kivágásra, amelyek
gátolják az értékesebb törzsek szabad koronafejlesztését:
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•

Javafák: véghasználatig meghagyható, jó növekedésű, egészséges törzsek,
amelyeknek mind a törzs-, min a koronaminősége jó.

•

Segítőfák: a javafákat kísérő fák. Ezek biztosítják a törzsárnyalást, az egyenletes
záródást, a talajárnyalást, a jobb humuszképződést.

•

Kivágandó vagy selejtes fák: a javafákat zavaró káros, felesleges törzsek. Ezek
gátolják a javafák megfelelő koronaképződését, valamint rossz alakú, beteg,
csúcstörött, száradó, böhöncös, rovarrágott fák, káros gyomfák, sűrű foltok
felesleges egyedei.

•

Az állománynevelés során a következő célokat szükséges megvalósítani:
1. a fafajok megmaradásának elősegítése, a cserjék és a gyomnövények
visszaszorítása és irtása,
2. a helyesnek ítélt elegyarány kialakítása, a fő fafaj uralomra juttatása, a
mellékfajok, a gyomfák és a sarjak háttérbe szorítása,
3. a termőhelyi adottságoknak a legmegfelelőbb állományszerkezet és fafaj
összetétel kialakítása,
4. az állományok magassági növekedésének serkentése,
5. a jó minőségű törzsek előnyben részesítése, a beteg és a rossz alakú egyedek
kivágása,
6. a kiválasztott törzsek számára a megfelelő korona méret biztosítása, hogy
elősegítsék a vastagsági növekedést,
7. értékesíthető faanyag nyerése,
8. az erdő ellenálló képességének növelése és egészségügyi állapotának javítása
9. az erdő csapadéktároló, talajvédő és éghajlatjavító hatásának fokozása,
10. az állományok felkészítése a természetes felújításra,
11. az erdő esztétikai érétkének növelése.

•

állománynevelési eljárások:
•

erdősítés és újulat-ápolás: a lágyszárú növények visszaszorítása, cserjék, kúszó
növények kiirtása, sarjak eltávolítása, a telepítés hézagainak pótlása, túl sűrű
foltok ritkítása, böhöncök kiirtása,

•

fiatalosok ápolása: A fiatalosokban az állományok még jól áttekinthetők, nem
záródtak legfeljebb embermagasságúak, és ezért még viszonylag könnyen
végezhető bennük minden munka. A fiatalosok ápolásának legfőbb célja a fő
fafajhoz tartozó fácskák optimális növőterének biztosítása. Itt már jelentős
feladat az elegyarány-szabályozás. Fontosabb feladatok: füvek és gyomok elleni
védelem, cserjék visszaszorítása, sarjak leverése, a célállomány kialakítása,
elegyarány-szabályozás, minőségi válogatás.

•

tisztítás: Ebben az időszakban is biztosítani kell a célállomány megfelelő
sűrűségét, amelyet az ápolás és a tisztítás során, elsősorban a törzsek
egészségügyi állapota, az elegyarány és a törzsminőség alapján szabályozzuk.
Törzsselejtezés. Ágnyesés.
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•

törzskiválasztó gyérítés: Az állományokra jellemző ebben a korban az
erőteljes magassági növekedés, a nagyfokú tápanyag- és nedvességigény.
Folytatódik a fák szintekre tagozódása, valamint a törzsek ágtisztulása. A
válogató gyérítés mindaddig tart, amíg a fák magassági növekedésének erélye
alá nem hagy. A válogató gyérítés célja, hogy az állományt minél nagyobb
számú, kiváló minőségű, első osztályú törzs alkossa, és ezek a törzsek minél
erőteljesebb hossznövekedést érjenek el. Elvégzendő feladatok: minőségi
válogatás, egyenetlenségre, a törzs és a korona arányára, a törzsárnyalásra való
törekvéssel, nyesések megfelelő kialakítása, a gyérítéseket szükséges megjelölni
és kíméletes fakitermelést kell biztosítani.

•

növedékfokozó gyérítés: Ebben a szakaszban a fák magassági növekedése
erősen csökken, a vastagsági növekedés azonban nagymértékben fokozódik.
Folytatódik a törzsek feltisztulása, a korona feltolódása a törzs felső
egyharmadára. Megindul az öngyérülés, amellyel a teljes záródás is megbomlik,
és az így megnövekedett asszimiláló felületen megjelenik a tömeges magtermés,
a megritkult állomány alatt pedig a gyomnövényzet. A növedékfokozó gyérítés
feladati: a javafák, az értékfák növőterének további növelése, a szabályos
koronafejlesztésre való törekvéssel, megfelelő nyesés kialakítása, a természetes
felújításra való felkészítés.

Az erdőművelés magában foglalja még természetesen:
•

az erdőtelepítést a mezőgazdaság által jövedelmezően nem művelhető, de az erdőtenyészet számára
még megfelelő területeken új erdők létrehozásával, növelve ezzel az erdőterületet;

•

az erdővédelem, mivel lehetőségei szerint folyamatosan gondoskodik az erdők egészségi
állapotának a romló környezeti feltételek ellenére történő javításáról;

•

a közjóléti célt szolgáló erdők (arborétumok, parkerdők, kirándulóerdők) fenntartását,

•

erdőművelési

szolgáltatást

(az

állami

erdészetek

által

magán

erdőbirtokosoknak

és

erdőtelepítőknek).

II.1.1.2. Fahasználat
Jelenlegi ismereteink szerint valószínűleg a faanyag (dendromassza) a Földünkön az egyetlen olyan
újratermelhető, sőt megfelelő gazdasági beavatkozásokkal bővítetten újratermelhető nyersanyag, amely
emellett teljes mértékben környezetbarát is. Felhasználása folyamatosan nő, ami az erdőterület
csökkenésének egyik oka Földön mindenütt.

Az erdőművelési tevékenységgel megtermelt faanyag jelentős szereppel bír az ember életében. Az erdőkkel
való tudatos gazdálkodás első lépése a faanyag mennyiségének növelése, majd ezt követte a megtermett
faanyag minőségének javítása. Az egyes fafajok, és a belőlük kitermelt különböző célokra használt faanyag –
erdei választékok – szerepe az idők során változott. Míg a múlt században pl. a bükk elsősorban a hamuzsír
és a faszén előállításának volt az alapanyaga, addig napjainkban - gőzöléssel való kezelés után - az egyik
legértékesebb furnír, bútor- és épületasztalos-ipari, valamint fakémiai alapanyag.
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A korábban – a különböző szénfajták mellett – energiatermelési céllal előállított tűzifa a szénhidrogének
energianyerésre való beállításával mennyiségileg csökkent, bár a megtermelt faanyag ilyen irányú
felhasználása még ma is jelentős. Sőt, az erdei választékok között egy új piaci igény jelent meg, hiszen a
biomassza tüzelésű erőműveknek energiafára van szükségük. Az energiafa tulajdonképpen a tűzifa
választékba tartozik, amely alapvetően az értékesebb választékok termelése után megmaradt faanyag
feldolgozásából származik, de manapság az energiafát már akár 2 méteres választékban is létrehozzák a
kedvező szállítási és rakodási feltételek miatt. A tűzifa, illetve az energiafa minőségi előírásai nem szigorúak,
egészségi és alaki hibákat megengednek, tulajdonképpen vastagsági és hosszbeli különbözőségek alapján
lehet még további osztályozást végezni.

II.1.1.3. Erdei választékok
A fakitermelés során a ledöntött fákból a fa mérete, minősége, láthatatlan hibái és a piac igényei szerint
különböző erdei fatermékeket – választékokat - készítenek. Az erdei választékok egyszerű felfűrészeléssel,
hasítással az erdőben megtermelhetőek. A választékok legegyszerűbb felsorolása a következő:
•

rönk,

•

oszlopfélék,

•

bányászati anyagok,

•

rúdfa,

•

kivágás vagy fagyártmányfa,

•

papírfa,

•

forgácslapfa,

•

tűzifa,

•

energiafa, stb.

Utóbbiakról az előzőekben pontos leírás található.

II.1.1.4. Fakitermelés
A fakitermelés a mai napig a bányászat után a legnehezebb munkaként nyilvántartott tevékenység, amelynek
megítélésekor a fizikai nehézség mellett az időjárás viszontagságait is figyelembe kell venni. A fakitermelési
munkák egy része csak a téli időszakban – a vegetációs időszakon kívül – végezhető (természetes felújítások,
természetvédelmi oltalom alatt álló erdők, stb.). A fakitermelés fokozottan veszélyes munka, amelynek során
veszélyes terepen, az időjárástól többé-kevésbé függetlenül, a gépi munkavégzéssel és a jelentős
tömegmozgatással (döntés, daruzás stb.) együtt járó baleseti veszélyek figyelembevételével, a
balesetelhárítási rendszabályok feltétlen betartásával szabad csak dolgozni.

Az évenként kitermelésre kerülő fatömeget, a vágással érintett erdőrészleteket az erdőgazdálkodási
üzemtervek szabályozzák. Ennek alapján készülnek az éves vágástervek, amelyet az illetékes
erdőfelügyelőség hagy jóvá. Az érvényes fakitermelési terv birtokában kezdhető csak meg a fahasználati
munka.
A fakitermelési munkafolyamat során az alábbi munkafázisokat kell elvégezni:
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•

döntés (a fatörzs talajtól való elválasztása),

•

gallyazás (mely eredménye képpen vastagfa, vékonyfa, vágástéri apadék /hulladék/ keletkezik),

•

választékolás (erdei választékok jönnek létre),

•

anyagmozgatás,

•

elsődleges faipari tevékenység (aprítás, kérgezés – apríték és kéreg keletkezik, mint
melléktermék, hulladékanyag).

A fakitermelés ma már jól gépesített: a fahasználat módjától, a terepviszonyoktól, a kitermelésre kerülő
faállomány-viszonyoktól, a tervezett választékoktól függően a művelet- vagy folyamatgépesítést
választhatjuk a munka során. Az egyes munkafázisoknál természetesen a hagyományos kézi szerszámok sem
nélkülözhetők.

A gépek alkalmazásáról ökonómiai és ökológiai szempontok figyelembevételével döntünk. A magyar
állományviszonyok nem indokolják a nagy teljesítményű, drága fakitermelő gépegységek alkalmazását. Az
elegyetlen, csaknem azonos méretű fákból álló, egyenes, a törzs jelentős hányadán ágtiszta, azon felül
vékony ágakkal rendelkező fenyőállományok kitermelésére kifejlesztett gépek a hazai változatos fafaj
összetételű, kemény lombos állományokban nem alkalmazhatók gazdaságosan.

II.1.1.5. Erdei mellékhasználat
A faanyag mellett az erdő számos más értékesíthető termékkel szolgál. Minden olyan terméket, amely az
erdőből a faanyagon kívül kikerül, erdei mellékterméknek nevezünk (égetett mész, homok, kavics, agyag,
fűz- és nyírvessző, karácsonyfa, gyanta, faszén, egyéb növényi eredetű termékek: gombák, erdei
gyógynövények, erdei gyümölcsök, moha, páfrány, stb.).

II.1.1.6. Erdőgazdasági üzemtervek
A jelenleg hatályos erdőtörvény kötelezővé teszi minden erdőterületen az üzemterv szerinti gazdálkodást. Az
erdőgazdasági üzemterv kerettervként tartalmazza az erdő aktuális adatait, a következő tíz évre szóló
gazdálkodási előírásokat, az évenként végzett munka nyilvántartását. Az előírásokon keresztül feladat az
ökológia és az ökonómia összhangjának megteremtése a gazdálkodás során.

Az üzemtervet az FVM Erdőrendezési szolgálata készíti minden erdőtulajdonos és erdőkezelő részére. A
tulajdonosnak, kezelőnek elsőrendű érdeke a jó üzemterv, ezért annak készítése során a tervezővel az állandó
együttműködés célszerű. Az erdészeti üzemterv érvényességi ideje 10 év. A következőket tartalmazza:
•

tervezés időszakában aktuális állományadatokat,

•

az erdőrészlet elsődleges rendeltetését,

•

a szakszerű erdőgazdálkodás előírásait az érvényesség idejére,

•

a tartamos gazdálkodás biztosítása érdekében hosszú távú szabályozást.

Az állományleírást, a gazdálkodásra vonatkozó előírásokat erdőrészletenként, az ún. erdőrészlet lapok
tartalmazzák. Az erdőrészlet az erdőgazdálkodás legkisebb önálló területi egysége. Az erdőrészlet
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kialakításánál az azonos fafajösszetétel, kor, állományszerkezet, közel azonos termőhely az alapvető
kritériumok, amelyeknek figyelembevételével az erdőrészletben közel azonos erdőművelési, fahasználati
feladatok adódnak. A környező erdőállományoktól általában jól elkülönül, a szomszédos erdőrészlettől
természetes és mesterséges határvonalak választják el. Nagysága a terepviszonyoktól függően síkvidéken 5120 ha, hegyvidéken 2-5 ha.

Az erdőtervezés során az erdőgazdálkodási alapegységeket 1:10.000 méretarányú üzemi térképen rögzítik,
amely az üzemterv fő tartozéka. Az üzemterv fő fejezetei:
•

terület-nyilvántartás,

•

erdőrészlet lapok és a munkák nyilvántartása,

•

állapot adatok,

•

tervadatok,

•

hatósági rész (a tervezés során készült jegyzőkönyvek, jóváhagyás, stb.),

•

termőhely-értékelés.

A gazdálkodó (tulajdonos) az erdőgazdasági üzemterv alapján tudja az érvényességi ideje alatt elvégzendő
munkákat éves tervre bontani. A munkákat célszerű a tervidőszakban egyenletesen elosztani a folyamatos
munka- és bevétel megoszlás érdekében. Természetesen a kis erdőterülettel rendelkező tulajdonosok esetén
előfordul, hogy a teljes területen a tervidőszak alatt csak egy évben végeznek fakitermelési tevékenységet. Az
erdőművelési munkákat azonban szükség szerint a termelés-ár-bevétel hiánya esetén is mindig el kell
végezni.

II.1.1.7. Erdőfelügyelet
Az erdő korlátozott rendeltetésű tulajdon, amelynek léte és folyamatos fenntartása - magántulajdon esetén is közösségi érdek. A korlátozásokkal járó gazdálkodási kötöttségek a privatizáció során magántulajdonba
került erdőterületeken jelentenek átmeneti problémát, ahol a korlátozott tulajdonra vonatkozó rendelkezések
az elmúlt évtizedben feledésbe mentek. Az erdőtörvény és egyéb jogszabályok betartása, erdőterületeken
való

üzemtervi

gazdálkodás

ellenőrzése,

a

magánerdőgazdálkodás

beindulásának

segítése

az

Erdőfelügyelőségek feladata.

A jogszabályok betartatása során az erdőfelügyelő elsőfokú szakhatóságként jár el. Munkamódszerei: a terepi
ellenőrzés, bizonylatfelvétel és határozathozatal (engedélyezés vagy elutasítás).

Mint elsőfokú szakhatóság, engedélye szükséges a következő esetekben:
•

erdőterület tulajdon váltása,

•

művelési ág változása,

•

ideiglenes igénybevétel,

•

erdő rendeltetésszerű használatának korlátozása.

Erdőfelügyeleti engedélyhez, illetve jóváhagyáshoz kötött:
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•

üzemterv módosítása,

•

üzemtervtől eltérő termelés,

•

éves erdőművelési és fahasználati terv,

•

jóváhagyott terv módosítása,

•

erdőkár miatti egészségügyi termelés,

•

száradéktermelés.

Szakszerűtlen munkának minősül:
•

a fakitermelési tervet indokolatlanul meghaladó kitermelés,

•

a felújítási kötelezettség alá vont területetek indokolatlan növekedése,

•

a felújítási feltételek biztosításának hiánya miatt, vagy az erdőgazdálkodás szakmai elveinek
betartása érdekében a felügyelet fakitermelési tilalmat rendelhet el a gazdálkodó erdőterületén.
Ez a tilalom mindaddig fennáll, amíg az elrendelését kiváltó ok meg nem szűnik.

Szankcionálással – erdőrendészeti bírsággal – sújthatja a gazdálkodót a felügyelet, ha ellenőrzése során
•

a nevelővágásokban túltermelést,

•

az erdőfelújítás elmaradását, elhúzódását,

•

az erdősítés eredménytelenségét,

•

a nevelővágások elmaradását,

•

a nevelővágások során gondatlan munkavégzés miatt a visszamaradó törzsek 10 %-ot
meghaladó részének sérülését,

•

fokozatos felújítóvágás esetén a záródás indokolatlan túlbontását,

•

az 5 éves revízió során az erdősítés ápolatlanságát, a vadkár elleni védekezés elhanyagolását
tapasztalja.
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II.1.2. AZ

ENERGETIKAI CÉLRA FELHASZNÁLHATÓ FAANYAG

FONTOSABB FORRÁSAI

MAGYARORSZÁGON,

(DENDROMASSZA)

LOGISZTIKAI-GAZDASÁGI ALAPADATOK ÉS

TECHNOLÓGIÁK – AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSTÓL A FAIPARIG

Az erdők potenciális biomassza termelő képessége – és ezzel együtt bioenergia potenciálja
– alapvetően a termőhelyi tényezőktől (talajviszonyok, klíma, hidrológiai adottságok) függ.
Ezen keretek között a biomassza termés tényleges mennyiségét elsősorban a meteorológiai
paraméterek határozzák meg a vizsgált időszakban. A természeti adottságokon kívül az
erdők aktuális bioenergia potenciálja nagymértékben függ a meglévő szerkezettől, a
termőhely korától és fatermőképességétől is, amelyet jelentősen módosíthatnak az
erdőgazdálkodás (erdőművelés, fahasználat) gyakorlatában - a múltban és a jelenben alkalmazott eljárások és technológiák.

Magyarországon az évente kitermelhető famennyiséget évtizedek óta az erdők aktuális évi
növedéke szerint limitálják, mert a fenntartható, tartamos erdőgazdálkodás évszázadosan
fontos szempont. Ezért az évente kitermelhető famennyiség kevesebb, vagy legfeljebb
egyenlő lehet az évi növedékkel. A hazai hagyományos erdőgazdálkodásból származó
faanyagot kell és lehet tehát a számításainknál figyelembe venni.

Magyarországon

jelenleg

évente

kb.

2.300

ezer

m3

tűzifát

használnak

fel

3

energiatermelésre. 1 m tűzifa átlagos tömege 0,6 tonna. A forgalmazási állapotban 30%
nedvességtartalom mellett 1 t fa energiatartalma 14,5 GJ. A forgalmazott tűzifa tömege
1.380 millió t, tehát energiatartalma kb. 20 PJ. Az apadéknak (erdőgazdálkodási
fakitermelési veszteség) becsülhetően 30%-a hasznosul energiahordozóként, ami további
3,9 PJ- t képvisel. Az erdőgazdálkodás jelenlegi energia-kibocsátása kb. 24 PJ/év. Ehhez
adódik még az erdőgazdálkodásból a faiparba érkező faanyag feldolgozása közben
keletkező primer melléktermék (fakéreg, darabos hulladék), aminek mennyiségét növeli az
importból származó fűrészipari alapanyag feldolgozásából származó energetikai célra
felhasználható fafeldolgozási hulladék. Ez kb. 4 PJ/év energiabázist jelent.

A hagyományos, természetszerű kezelésben tartott erdőkben a fakitermelés 2010-ben
várhatóan 7-8 millió m3 lesz. Az előbbi arányokat alapul véve a kitermelésre kerülő
faanyagból kb. 31-32 PJ/év energiabázis áll rendelkezésre.
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Megállapítható tehát, hogy a hagyományos erdőgazdálkodás, a jelenleg meglevő, illetve a
közeljövőben belépő faapríték-bázisú hőközpontok, illetve erőművek alapanyag-ellátását
még biztosítani tudja. Azonban a jelenleg jellemző fejlesztési ütem mellett a 2010-re
illetve 2020-ra tervezett kapacitások alapanyag ellátásához (kb. 2010-re 60 PJ, illetve a
2020-ra 80 PJ) más forrásokat is számításba kell venni.

Tehát egyértelmű, hogy országunk jelentős megújuló energetikai-technikai fejlődés előtt
áll, amelynek következménye, hogy elemezni kell a rendelkezésre álló szilárd biomassza
eredetű energiahordozókat, többek között a dendromasszát. Fontos hangsúlyozni, hogy a
jelen fejlesztések és a jövőben várható fejlesztések mellett valószínűsíthetően nem lesz
elegendő az energetikai célra használható hazai tűzifa mennyisége.

Sajnos nagyon sokan azt gondolják, hogy a nem elegendő tűzifa mennyiség miatt
rablógazdálkodás fog folyni az erdőgazdálkodási ágazatban, az erdőben, hiszen az
erőművek jól megfizetik a tűzifa árát. De nem szabad ezt feltételezni, hiszen
erdőkörzetenként szigorúan szabályozott a kitermelhető fa mennyisége, ezáltal a tűzifa
mennyisége is.

A következő táblázat szemlélteti az energiafa (fuelwood) várható megoszlását és jövőbeli
alakulását Magyarországon (PJ/év).

5. táblázat: Az energiafa (fuelwood) alakulása Magyarországon
Energiafa/Év

2003

2010

2010*

2020*

Tűzifa

20

23

-

-

Apadék

3,9

4,5

-

-

4

4,6

-

-

27,9

32,1

40

80

Elsődleges faipari és a fafeldolgozási
melléktermékek
Összesen
Energetikai ültetvény és energiaerdő

kb. 44-50

(lehetséges 200 ezer ha területen)
*Az adott évben szükséges fabázisú energiamennyiség.
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A jövőben a nemzeti erdőprogram megvalósításának eredményeként az ország
erdősültsége nő, 2030 táján remélhetőleg eléri a 24 %-ot (jelenleg 20 %). Az erdőterületek
bővülése hagyományos és védelmi célokat szolgáló erdőket eredményez, tehát hosszabb
távon a mintegy 600 ezer ha új erdőterületről a jelenlegi hasznosítási arányokat feltételezve
(3,3 brm3/ha/év) 10-12 PJ/év többlet energiaforrás tervezhető. Ez a nyersanyagbázis 20-25
év alatt teremthető meg, de csak 40-60 év múlva válik hozzáférhetővé.

Mindemellett a következő években várható nagyobb fatermés és az intenzív, 600-800 ezer
hektárt kitevő erdőtelepítés következtében az élőfa készlet 2100-ig fokozatosan 460 millió
m3-re nő, és ez a növekmény egyre nagyobb fakitermelési lehetőségeket biztosít
számunkra, viszont ezek csak 25-75 év múlva kitermelhető források, így csak akkor tudnak
biztosítani energetikai célra faanyagot.
Nyilvánvaló, hogy az energetikai fejlesztések időben ilyen távolra nem tolhatók ki, ezért
kutatások folynak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a fanyersanyag-bázist
viszonylag rövid időn belül és jelentős mértékben növelni.

Hagyományos erdőkben folyó fakitermelési folyamatok során a fontosabb források a
következők:
− A hagyományos erdők nevelővágásai:
− ápolások, a kitermelhető faanyag teljes egészének,
− tisztítások, a kitermelhető faanyag teljes egészének,
− törzskiválasztó és növedékfokozó gyérítések a faanyag egy részének vagy
teljes

egészének

(vékonyfa,

vágástéri

apadék,

tűzifa)

energetikai

felhasználásával.
− A hagyományos erdők végvágásai, a faanyag egy részének (vékonyfa, vágástéri
apadék, tűzifa) energetikai felhasználásával,
− a védelmi célú erdőkben folyó fakitermelések egészségügyi vágásai, a kitermelhető
faanyag teljes egészének,
− a energiaerdők teljes faanyagának energetikai hasznosítása,
− az energetikai faültetvények teljes faanyagának energetikai hasznosítása.
A fafeldolgozásból származó faanyag esetén (hazai nyersanyagból, illetve az importfa
feldolgozásából) a következő források állnak rendelkezésünkre:
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a primer fafeldolgozásból (fűrésziparból származó energetikai faanyag:
eselékek, fűrészpor, kérgezési hulladék, stb.),



a másodlagos faiparból származó faanyag, amelyek elsősorban technológiai
melléktermékek, hulladékok, eselékek: natúrfa feldolgozásából származó tiszta
faporok, faforgácsok, natúrfa eselékek, fabázisú alapanyagok (kémiailag kezelt
fák, kompozitok, stb.) feldolgozásából származó porok, forgácsok eselékek.

Továbbá számolni kell a hulladékgazdálkodásból származó fabázisú termékek faanyaga
(recycling fa és fabázisú termékek): hazai termékekből, import-termékekből.

Az egyes erdőállományok tűzifa készlete 8,1 %-tól 69,9 %-ig terjedhet, amelynél az átlag
46,3 %. A vágástéri apadék azonban átlagosan az állományok 20 %-át teheti ki. A
megtermelt vastag és vékony tűzifa teljes mértékben hasznosítható energiatermelésre, míg
a kimutatott jelentős mennyiségű várható apadéknak csak egy része juttatható el az erdőből
az energiatermelés helyszínére. A vágástéri apadék - ásványi anyag visszapótló hatása,
illetve a technológiák nem megfelelő fejlettsége miatt - nagy volumenű kitermelése még
nem gazdaságos.

A vékonyfa - vagyis az 5 cm átmérő alatti ágak, gallyak, korona részek - összegyűjtése
növelheti jelentősebb mértékben az energianyerésre átadható faanyag mennyiségét. A korai
nevelővágások (ápolások, tisztítások, gyérítések) vékonyfa részét – a lakossági tűzifaértékesítési akciók során – már ma is jelentős arányban hasznosítják, a visszamaradó rész –
főleg a sűrű faállományokban – gépesítve nem gyűjthető össze a mozgás korlátozottsága
miatt, azonban korszerű szervezéssel, illetve megfelelő munkarendszer és technológia
kialakításával ez a faanyag mennyiség is hasznosítható lenne energetikai célokra.

A tarvágások formájában végrehajtott véghasználat vágástéri apadék és vékonyfa része
összegyűjthető termelékeny és hatékony módon, kb. 2/3 részben, és átadható hasznosításra,
pl. erdei apríték vagy energiaköteg formájában.

Sajnos a hazai erdőgazdálkodási gyakorlatban a vágástéri apadékot a vágásterületen
összetolják és elégetik. Vagyis a vágástéri hulladék még kezelés nélkül az erdőterületen
marad.
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Számos ellenvéleménnyel ellentétben tudnunk kell azt, hogy a hazai viszonyok között
őserdők nincsenek, valamennyi erdőnk emberi tevékenység (telepítés, nevelővágások,
felújítás) eredményeként jött létre. A hazai klimatikus viszonyok mellett (kevés csapadék,
gyakran száraz levegő) az erdőkben a természetes elhalás következtében létrejövő faanyag
nem, vagy nagyon lassan bomlik, gyakran a magtermés is bizonytalan, illetve az erősen
fedett talajon a mag nem kel ki, ezért fakitermelés nélkül a természetes felújulás nem
valósulhat meg. Fakitermeléssel kell azokat a feltételeket megteremteni, amelyek mellett
az erdő természetes vagy mesterséges úton felújulhat. Ellenkező esetben évtizedekig
leromlott, bozótosodott erdeink lennének.

A fakitermelés természetesen faanyag-termelési céllal is folyik. A már korábban
bemutatott klimatikus viszonyok miatt a hazai fafajok nagy része kedvezőtlen alaki
tulajdonságokkal rendelkezik, ezért a fafeldolgozó ipar számára hasznos rönk csak kis
hányadban termelhető, az egyéb célra nem használható faanyagot darabolással tűzifává
készítik fel. A hazai fakitermelésből származó faanyag több mint 50%-a (gyengébb
termőhelyeken 60-65 %-a) csak tűzifa előállítására alkalmas.

A reálisnak tartott, az erdőtelepítési program végrehajtásának eredményeként bővülő
energetikai fabázis a következő lehet:
8 Mm3 bruttó fakitermelés mellett
Apadék (20 %)

1,6 Mm3

Tűzifa (a nettó 45 %-a)

2,88 Mm3

Tisztítási faanyag

0,30 Mm3

Egészségügyi termelés

0,7 Mm3

Összesen

5,48 Mm3

A jelenleg gazdaságosan begyűjthető mennyiségek:
Apadék (30%)

0,48 Mm3

Tűzifa (100%)

2,88 Mm3

Tisztítások faanyaga (45%)

0,14 Mm3

Egészségügyi termelés (65%)

0,46 Mm3

Összesen:

3,96 Mm3
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A kéreg nagy része a faiparban jelenik meg, mert az erdei választékokkal együtt
szállítják oda. A hasznosítható részt az egyéb faipari hulladékokkal együtt kell számításba
venni. (A kéreg az összes fatermés 10 %-a.) Az a kevés kéreg, amely apró frakcióra
tördelve, a növényzettel borított erdőtalajra kerül – a terepi kérgezés során – gazdaságosan
nem gyűjthető össze. A fakitermelés során keletkező termelési apadéknak pedig csak egy
töredéke hasznosítható (hajktest, törött fa, kiejtések), mert ennek jelentős része a faiparhoz
kerül (túlméretek miatt, számbavételi felkerekítések miatt), vagy összegyűjthetetlen anyag
(fűrészpor, apró forgács).

Nevelővágásokból származó faanyag és energetikai célú kezelése
A hazai erdőgazdálkodás egyik fontos kérdése a középkorú állományok nevelési
munkáinak szakszerű, termelékeny és gazdaságos elvégzése. A gyérítési munkák általában
csak

ráfizetéssel

végezhetők.

Emellett

nincs

szakszerű

hasznosítási

eljárás

a

nevelővágásokból származó faanyag kezelésére.

A

gyérítésekből

hazánkban

nagy

mennyiségű

faanyag

áll

rendelkezésre.

A

nevelővágásoknál a faanyagnyerés csak másodlagos szempont, amelynek eredménye, hogy
ez az alapanyag nem minőségi faanyag, azonban alkalmas energetikai célokra.

A nevelési munkálatok során keletkező faanyagot – az erdőgazdálkodásban alkalmazott
csoportosítás és a felhasználhatóság szempontjából – szükséges két csoportra bontani:
− törzskiválasztó gyérítés, amelyben a fák mellmagassági átmérője 5-12 cm,
− növedékfokozó gyérítés, amelyben a fák mellmagassági átmérője 12 cm-nél
nagyobb.

Magyarországon a teljes fatermés 15-25 százaléka a nevelővágásokból származik. Egyéb
országokban (Észak-Európa) ez az arány elérheti az 50 %-ot is.

Azonban a gyérítések faanyagának, a vékonyfaanyagnak a gazdaságos kitermelése,
szállítása, vagyis ipari célra való felkészítése nagyon problematikus, mivel a vékony
választékok termelésének fajlagos költsége meghaladja a vastagabb választékokét.
Emellett csak alacsony áron adhatók el, mivel ipari hasznosítás szempontjából kevésbé
értékesek, mint a hagyományos választékok. Ezért a nevelővágások vékonyfa anyagának
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kitermelésére és hasznosítására szükséges kidolgozni megfelelő géprendszereket és
biztosítani kell az felvevő piacot.

A nevelővágások kitermelése során alkalmazott technológiák csoportosítása, rendszerezése
nehéz feladat, mivel nagy számú géprendszer és használati mód található. Célszerű viszont
a gyérítések energia célú kitermelő technológiáinak gépesítettség szerinti csoportosítása:
1. Ezekben a nevelővágási eljárásokban az alacsony gépesítettség jellemző.
Általában kézimunkával elvégzett műveleteket tartalmaz.
2. Részelegesen vagy teljesen gépesített energetikai célú gyérítési munkarendszerek.
Csak az egyes művelet csoportok gépesítettek. Általában a közelítés teljesfában
történik. Vannak olyan gépek, amelyek a tőtől való elválasztást, a gallyazást
illetve döntést egy menetben végzik.
3. A legújabb technológiákban pedig több funkciós célgépeket alkalmaznak.
Hátrányuk az egységre eső költségek túlzottan magas volta, vagyis a hazánkban
kipróbált technológiák egyenlőre még nem gazdaságosak.
Az energetikai célú nevelővágási vékonyfaanyag technológiai rendszereire jellemző, hogy
a döntések egymástól távolabb történnek, mint a hagyományos véghasználati
rendszerekben, a döntött faanyag szétszórtan jelentkezik a vágásterületen, ezért nehezebb a
gépesítést megoldani. A multifunkcionális gépek és gépegységek megkönnyítik a gyérítési
faanyag kitermelését, de alkalmazásuknak korlátokat szabnak a magas fajlagos költségek.
Magyarországon ezek a technikák csak kormányzati támogatásokkal tehetők gazdaságossá.

Egészségügyi vágások faanyagának kitermelése és energetikai célú kezelése
1.

Máglyás, energetikai faapríték termelő technológia: A döntés ebben az esetben

célszerűen irányított döntés. A kidöntött törzseket LKT közelíti elő. Az előközelítés az
áttelepíthető vagy a mobil aprítógép munkáját segíti.
2.

Pásztás, energetikai faapríték termelő technológia: A fa döntése után az értékesebb

(fűrészipari feldolgozásra alkalmas) választékot adó tőrész gallyazása, majd a hossztolás és
az értékesebb választék levágása történhet, amelynek közelítése ezek után LKT-val
lehetséges. A területen egyenletesen szétszórva (pásztásan) visszamaradt a törzs fűrészipari
célra nem használható része a lombkoronával, amely energetikai faanyagot a mobil
aprítógép ez esetben külön-külön kereshet fel.
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Vágástéri apadék, egészségügyi vágások és nevelővágások faanyagának kitermelése és
energetikai célú kezelése (aprítás vagy kötegelés)
Jelenleg az erdőgazdálkodási vágástéri hulladék hasznosításának két fő technológiája
versenyez a piacon. Az egyik ilyen technológia a vágástéri hulladék mobil aprítógéppel
történő aprítása. A másik technológia a vágástéri hulladék kötegelése.
Hazánkban a kötegelés új keletű eljárás. Ezt a technológiát először Svédországban
fejlesztettek ki, 2000-ben. Elsősorban a skandináv országok nagy méretű lucfenyő
vágásterületeire alakították ki.

Azonban a kötegelő egységet egy terepjáró MAN tehergépkocsira is felszerelték. A svájci
erdészeti utak feltártsága és az erdő területek eloszlása illetve az Alpok közelsége miatt
nem volt megfelelő a forwarder alépítményű kötegelő, hiszen az utóbbi típust nehezen és
drágán mozgatható (trailerrel) közúton. Ezért alakították ki egy terepjáró alépítményre a
kötegelő gépet, amelyből ilyen speciális szerkezetben csak egy található a világon. Ezt a
gépet tesztelték Magyarországon is.

Lehetséges munkarendszer változatok vágástéri apadék és egyéb erdészeti melléktermékek
kötegelésére:
•

Vékony gyérítésekből kitermelt teljes faanyag kötegelése.

•

Tarvágások vékonyfa anyagának hasznosítása.

•

Teljes fás munkarendszer vékonyfa anyagának hasznosítása.

•

Tisztítások teljes faanyagának kötegelése.

•

Tarvágások vékonyfa anyagának hasznosítása

•

Teljes fás munkarendszer vékonyfa anyagának hasznosítása
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Apríték-termelés vagy apríték termeléssel kombinált munkarendszerek
A kitermelt anyagnak, vagy egy részének aprítékká való feldolgozása bármelyik
munkarendszer alkalmazása esetén a következőképpen illeszthető be a termelés
folyamatába:
1. Aprítás az állományban, tő mellett.
2. Állományban történő aprítás, de a döntés után a teljes fát vagy a faanyag egy részét
közelítő nyom mellé előközelítjük, majd a teljes fákat azonnal vagy bizonyos idő
elteltével felaprítjuk.
3. Döntés után a teljes fát felső felkészítő helyre közelítjük, majd azonnal felaprítjuk.
4. Döntés és a teljes fa közelítése után felkészítő helyen darabolunk és az adott
vastagságot, illetve minőséget el nem érő részeket felaprítjuk.
5. Döntés után tő mellett elődarabolunk, és a koronarészeket hosszúfában felkészítő
helyre közelítjük, illetve aprítjuk.
6. Döntés és szállítható hosszakra darabolás a vágásterületen történik. A
koronarészeket felkészítő helyre közelítjük és aprítjuk, vagy a vágásterületen mobil
aprítógépekkel aprítjuk.

A fafeldolgozó iparban meglévő, energetikai célú melléktermék potenciál
Az elsődleges faipar körében a fűrészüzemeket, különféle lap- és lemezgyártó üzemeket,
valamint a gyártási folyamat során rönköt vagy rönköt is felhasználó egyéb faipari
üzemeket (pl. gyufagyár) sorolnak. A másodlagos faipar, vagyis a tovább-feldolgozó ipar
kategóriába a nem rönköt feldolgozó üzemeket sorolják (főként a bútoripari- és
asztalosipari üzemeket).

A melléktermékek hasznosításánál a legjelentősebb a saját hasznosítás. A faipari
üzemeknél általában jellemző, hogy az üzem a hő-szükségletét a saját hulladék
hasznosításával fedezi, míg villamos energia-termelés saját hulladékból csak néhány
helyen történik.

A hulladék értékesítése a fűrészpor esetében legnagyobb mértékben a téglaipar, a húsipar
és az állattartó telepek számára történik. A darabos- illetve a vegyes hulladékot egyrészt
tüzelőanyagként, másrészt alapanyagként (a forgácslap- és a farostlemezgyártó üzemeknél)
lehet felhasználni. Az alapanyagként felhasznált hulladék mennyisége, minősége
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időszakonként és az üzemek szerint egyaránt nagyon változó (általában 0-30 % között
mozog a hulladék felhasználási aránya).

Az eladható fűrészpor mennyisége stabilnak mondható, csak kis mértékű ingadozások
tételezhetők fel. A darabos- illetve a vegyes hulladékok esetében az értékesíthető hulladék
mennyisége a forgácslap- és a farostlemez üzemek igényétől és a lakossági igényektől
függ.

A másodlagos faiparban keletkező hulladék értékesítésére a lehetőség kisebb, a hasznosítás
szinte kizárólag tüzelőanyagként vagy/és alomként (az állattartó telepek körében) történik.
A tovább-feldolgozó ipar üzemei hőellátásukat részben vagy egészben a saját hulladék
eltüzelésével biztosítják. Az üzemekben keletkező hulladék nedvességtartalma lehetővé
teszi a közvetlen brikettálást, sok üzem a keletkező por-forgács hulladékát helyben
brikettálja és ilyen formában értékesíti, vagy tárolja a téli hónapokra. A szabadon
hasznosítható hulladék mennyiségénél az elsődleges faipari hulladékoknál leírtak szintén
igazak, ha a hulladék piaci áron lenne értékesíthető.

Manapság az elsődleges és másodlagos faipari üzemek törekszenek arra, hogy a saját
hulladékait az energia-ellátásuk biztosítására hasznosítják. Azonban a felesleges, nem
használt hulladék, melléktermék anyagokat piaci áron értékesítik, általában brikettáló,
pelletáló üzemnek. Ezért a faiparban létrejövő hulladékok vagy nem állnak rendelkezésre,
vagyis a faipar üzem saját céljára értékesíti, vagy a rendelkezésre álló melléktermékek
egyéb felhasználó csoportok már lekötötték.
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II.2. AZ ENERGETIKAI CÉLOKRA HASZNOSÍTHATÓ FAANYAG ÉS JELLEMZŐI

Mint azt az előbbiekben bemutattuk, energetikai célokra hasznosítható faanyag jelentős
mennyiségben három forrásból származhat: hagyományos erdőgazdálkodásból származó
energetikai célokra hasznosítható hengeres faanyag, a vágástéri apadék betakarítása révén
faapríték, esetleg faköteg, vagy egyéb gyérítési, vágási faanyag, illetve a mezőgazdasági
területeken létesített energetikai faültetvényekből származó faapríték, esetleg faköteg.

II.2.1. Hagyományos erdőgazdálkodásból származó energetikai célokra hasznosítható
hengeres faanyag
Elsősorban az állami erdőgazdaságoknál évről-évre keletkező energetikai célokra
hasznosítható faanyagból, tűzifa-választék formájában. Ez a választék formáját tekintve
hengeres faanyag, amelynek átmérője későbbi szerződésben rögzített értéket nem halad
meg, hossza pedig az alkalmazott logisztika igényeihez igazodik. Ezt a faanyagot a
fűtőműnek a későbbi felhasználhatóság érdekében aprítania kell, amely aprítási lehetőség
(aprítógép teljesítménye és a géppel feldolgozható faanyag átmérője) szabja meg a
szerződésben meghatározandó maximális átmérőt.

A nagy erőművek biomassza-felhasználásának megindulásakor hosszú távú szerződéseket
kötöttek a faanyag biztosítására, azonban nem a teljes potenciálra, nem az összes
energetikai célokra hasznosítható faanyagra.

A faanyag ára az energetikai felhasználás fellendülésével megnőtt, és a korábbi nyomott
(eladhatatlan volt a tűzifa, sok esetben ráfizetésesen adták el) ár 2,5-3-szorosára emelkedett
meg. A közelmúltban már kialakulni látszik egy szűkebb intervallum, amin belül mozog a
tűzifa ára. Most a környező országokban történő szélkárok, lavinakárok (váratlanul nagy
mennyiségű, csak energetikai célokra hasznosítható faanyag kényszerkitermelése), a
nagyfelvásárlók mesterséges árcsökkentő intézkedései (minimális készletszint tartása,
faanyag kinntartása) befolyásolják az aktuális tűzifaárat. Ma már a gázár változása is
hatással van a faanyag árára, a megnövekedett lakossági tűzifa-igények miatt, azonban
ennek változása mérsékelt, nem egyenesen arányos a gázár változásával.
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A jelenlegi energetikai célokra hasznosítható faanyag-árak keménylombos esetén 812.000 Ft/nm3, lágy lombos esetén 6-7.500 Ft/nm3 között mozognak. Mivel a kemény
lombos faanyag sűrűsége élőnedvesen 970-1.070 kg/m3 fafajtól függően, így ez az ár
megfelel 8-12.000 Ft/tonna 35 % nedvességtartalmú faanyagnak. A lágy lombos faanyag
sűrűsége élőnedvesen 450-850 kg/m3 fafajtól függően, így 9.240-11.550 Ft/tonna 35 %
nedvességtartalmú faanyag árának felel meg a Ft/nm3 érték.

Hőérték szerint
- 1 tonna 35 % nedvességtartalmú faanyag keménylombnál 11,12 GJ/tonna
fűtőértéket képvisel, így 8.000 Ft/tonna 35 % nedvességtartalom, 719 Ft/GJ értéket
ad.
- 1 tonna 35 % nedvességtartalmú faanyag keménylombnál 11,12 GJ/tonna
fűtőértéket képvisel, így 12.000 Ft/tonna 35 % nedvességtartalom, 1079 Ft/GJ
értéket ad.
- 1 tonna 35 % nedvességtartalmú faanyag lágylombnál 11,25 GJ/tonna fűtőértéket
képvisel, így 9.200 Ft/tonna 35 % nedvességtartalom, 818 Ft/GJ értéket ad.
- 1 tonna 35 % nedvességtartalmú faanyag lágylombnál 11,25 GJ/tonna fűtőértéket
képvisel, így 11.500 Ft/tonna 35 % nedvességtartalom, 1022 Ft/GJ értéket ad.

Erre az árra természetesen még rárakódik a szállítás, aprítás, és a fűtőműnél történő
anyagmozgatás költsége. Ezen értékek pontos megállapításához természetesen szükséges a
beszállítási körzet meghatározása a potenciál-felmérések, és prognózisok alapján, a
szállítójárművek adatai. Aprítás költségének pontos megállapítása az alkalmazásra kerülő
aprítógép szükséges adatai (beszerzési ár, amortizáció, teljesítmény, kihasználtság, stb.)
ismeretében végezhető el. A telepi anyagmozgatás költsége (amelyre megfelelő rendszer
esetén nincs, vagy csak minimális mértékben van szükség) az alkalmazandó anyagmozgató
rendszer szükséges adatai ismeretében számítható ki.
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Tájékoztatásra a következő értékek alkalmasak:
- Szállítás: 20-30 Ft/tkm
- Aprítás: 2800-3200 Ft/tonna (vállalkozói díj, megbízás esetén, a telepen történő
aprítás, (ennél a saját aprítóval történő aprítás jelentősen kedvezőbb, és ezen gépek
támogatásintenzitása kedvezőbb, mint a többi gépbeszerzési-támogatás, tehát a
megadott költség jelentősen csökkenthető))
- Telepen belüli anyagmozgatás: 65-75 Ft/GJ

Többletköltségek (szállítás, aprítás, telepi-anyagmozgatás) összesen:
- 40 km szállítási távolság esetén a hengeres faanyagra 430 Ft/GJ többletköltség
rakódik még rá.
- 40 km szállítási távolság esetén a vágástéri apadékból származó aprítékra 160
Ft/GJ többletköltség rakódik még rá.

II.2.2. Hagyományos erdőgazdálkodásból származó energetikai célokra hasznosítható,
vágástéri apadékból vagy egyéb kitermelésből származó faapríték
Az erdőgazdálkodás során, a fakitermelések eredményeképpen a vágásterületen marad
faanyag az apadék. Az apadék olyan faanyag, amely a fakitermelés során termelt
választékoknak nem megfelelő méretű (minőségű), és a klasszikus fakitermelés ezt nem
dolgozza fel. Az apadék mértéke a bruttó fakitermelés 20 %-a, tehát igen jelentős
mennyiség. Eddig ezt az apadékot nem gyűjtötték, csak összehúzták kupacokba, és
elégették a vágásterületen.

Ma (megemelkedett tűzifaár mellett) ennek az apadéknak a ¾-e gazdaságosan begyűjthető,
és feldolgozható, tehát a bruttó fakitermelés 15-17 %-a. A vágástéri apadék begyűjtése
vagy kötegelés, vagy aprítás formájában történik. A kötegelés esetén maga a köteg a telepi
aprítón kerül aprításra. Az aprításos betakarítás esetén a területen, vagy annak szélén
történik az aprítás mobil, kisebb teljesítményű aprítóval, és a faanyag apríték formájában
kerül szállításra a végső felhasználóhelyre, ahol így már rögtön felhasználható. 1 tonna 35
% nedvességtartalmú apríték mind a lágylomb, mind a keménylomb esetén 10.000-17.000
Ft/tonna értékesítési árak között mozog jelenleg.
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Hőérték szerint
- 1 tonna 35 % nedvességtartalmú vágástéri apadékból készített apríték
keménylombnál 11,12 GJ/tonna fűtőértéket képvisel, így 10.000 Ft/tonna 35 %
nedvességtartalom, 899 Ft/GJ értéket ad.
- 1 tonna 35 % nedvességtartalmú vágástéri apadékból készített apríték
keménylombnál 11,12 GJ/tonna fűtőértéket képvisel, így 17.000 Ft/tonna 35 %
nedvességtartalom, 1529 Ft/GJ értéket ad.
- 1 tonna 35 % nedvességtartalmú vágástéri apadékból készített apríték
lágylombnál 11,25 GJ/tonna fűtőértéket képvisel, így 10.000 Ft/tonna 35 %
nedvességtartalom, 889 Ft/GJ értéket ad.
- 1 tonna 35 % nedvességtartalmú vágástéri apadékból készített apríték
lágylombnál 11,25 GJ/tonna fűtőértéket képvisel, így 17.000 Ft/tonna 35 %
nedvességtartalom, 1511 Ft/GJ értéket ad.

Az eddigieket összefoglalva elmondható, hogy a faanyag hőára az összes járulékos
költséget belekalkulálva is lényegesen kedvezőbb, min a földgáz hőára a jelenlegi
földgázárak mellett is. Ez a különbség a gázár emelkedésével még kedvezőbb lesz. Két
szélsőséges példát emelhetünk ki: nagy felhasználó esetén (nem lakossági) elérhető 8.000
Ft/nm3 faanyagár helyi paritással, tehát szállítási költség későbbiekben már nincs. Ez
esetben az aprítás, és a telepi-anyagmozgatás költségét is figyelembe véve a felhasználható
apríték hőára 1.059 Ft/GJ. Ez esetben a mai földgázárral szemben (3.000 Ft/GJ) 1.941
Ft/GJ megtakarítás lehetséges az energiahordozó tekintetében. Abban az esetben, ha a
legdrágább megoldást választjuk, azaz a szállítandó (40 km-t feltételezve) vágástéri
apadékból

származó

aprítékot,

akkor

1.311

energiahordozó tekintetében.

40

Ft/GJ

megtakarítás
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6. táblázat: A különböző energetikai célú faanyagok hőára:
Faanyag hőára
1 tonna 35 % nedvességtartalmú faanyag hőára
Keménylomb
Lágy lombos
Értékesítési ár Ft/m3
Értékesítési ár Ft/GJ
+szállítás (40 km) +aprítás +telepianyagmozgatás

8 000
719

12 000
1 079

9 200
818

11 500
1 022

1 149

1 509

1 248

1 452

1 tonna 35 % nedvességtartalmú vágástéri apadékból előállított apríték
hőára
Keménylomb
Lágy lombos
Értékesítési ár Ft/tonna
10 000
17 000
10 000
17 000
Értékesítési ár Ft/GJ
899
1 529
889
1 511
+szállítás (40 km) +telepi1 059
1 689
1 049
1 671
anyagmozgatás

II.2.3. Energetikai faültetvényekből származó faapríték
Közel 730.000 ha mezőgazdasági művelésből kivont terület áll rendelkezésre alternatív
hasznosításra. Ezen területek jelentős része alkalmas energetikai faültetvénnyel való
hasznosításra. Energetikai faültetvény alkalmazása számos előnnyel jár: vidékfejlesztés,
munkahelyteremtés, földhasznosítás, intervenciós mennyiségek csökkentése, rentábilis
termelés, környezetvédelem erősítése. Az energetikai faültetvényekből kikerülő apríték
felhasználása megoldott (tüzeléstechnikai szempontból a legjobb), így a megtermelt
alapanyag hasznosítása sem jelent gondot. Minimálisan megtermelendő energiamennyiség
150 GJ/ha, de ennek közel dupláját is el lehet érni, így jelentős energiapotenciál
biztosítható a mezőgazdasági területeken dendromasszával.

Magyarországon a megújuló energiaforrások egyre nagyobb térhódítása figyelhető meg.
Természetesen a lehetőségek kihasználásának még a kezdetén járunk, de már sokan
felismerték a kedvező feltételeket e téren is, így számos megújuló energiaforrást alkalmazó
beruházás látott napvilágot az elmúlt pár évben. A megújuló energiaforrások közül
legnagyobb jelentősége a biomasszának van és azon belül is a faenergetikának. Az Európai
Uniós elvárások is ebbe az irányba mutatnak, illetve az uniós vidékfejlesztést célzó
támogatások is ezen törekvéseket segítik elő.
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Az alapanyag hosszú távú piactól és versenyhelyzettől mentes biztosítása sok esetben
energetikai faültetvények telepítésével és a faanyag e módon történő megtermelésével
biztosítható.

Az energetikai faültetvények telepítése elsősorban a mezőgazdasági szempontból
kedvezőtlenebb (20 AK alatti) területeken történik, ahol a mezőgazdasági termelés
nehézkes, gazdaságilag kockázatos, vagy egyértelműen nem rentábilis. Az energetikai
faültetvényeknek ezek a termőhelyek megfelelnek, akár kiválóak is lehetnek (pl.:
időszakos vízborítás a fűzfajtáknak), mert a fás vegetáció számára más tényezők
határozzák meg a termőhely jóságát, mint a mezőgazdasági kultúrákét.

A következő táblázatban egy 200 ha-on történő energetikai faültetvénnyel való
gazdálkodás fontosabb gazdasági értékeit láthatjuk.

A következő, a gazdasági értékeket jelentősen befolyásoló, tényezők lettek itt figyelembe
véve:


általánosan alkalmazható technológia, ikersoros rendszer,



energetikai faültetvény létesítésre alkalmas nyár klón alkalmazása,



20 (tonna/ha*év) átlagos hozam az üzemeltetési idő alatt (2 éves vágásforduló
esetén 10 év, 3 éves vágásforduló esetén 15 év),



40 %-os nedvességtartalmú faapríték szállítása és átvétele,



40 km szállítási távolság, egyszeri faapríték leterhelés-felterhelés,



Claas Jaguar 870 + HS2 adapter beruházással, átlagosnál alacsonyabb
támogatásintenzitás mellett.
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7. táblázat: Az energetikai faültetvények rövid gazdasági elemzése:

40 % nedvességtartalom mellett a nyár 10,10 GJ/tonna fűtőértéket képvisel, így a 9.000
Ft/tonna átvételi ár 891 Ft/GJ, a 12.000 Ft/tonna átvételi ár 1.188 Ft/GJ hőértéket jelent.

Fontos figyelembe venni, hogy az energetikai faültetvények mezőgazdasági területeken
létesülnek, és általában mezőgazdasági termelők létesítik. A mezőgazdasági termelőknek
biztosítani kell egy elfogadható nyereséget a faapríték termelés esetén is, még akkor is, ha
az energetikai faültetvény létesítése mezőgazdasági szempontból kedvezőtlen területem
történik, ahol mezőgazdasági terménnyel jó eredményeket egyébként sem tudna elérni.

Az eddigiek alapján kijelenthető, hogy az energetikai faültetvényekkel olyan nyereség
érhető el mezőgazdaságilag rentábilis termelésre alkalmatlan területen, mint a
mezőgazdasági terményekkel annak megfelelő, jó mezőgazdasági talajokon, egy
viszonylag alacsony, 891 Ft/GJ faapríték értékesítési ár mellett is.

Abban az esetben, ha saját célra termelünk, akkor az önköltségi ár 6.800 Ft/tonna, amely
673 Ft/GJ hőárat jelent.

A fenn ismertetett energetikai faültetvényben termelt faapríték-árakra fűtőművi
felhasználás esetén már csak a telepi-anyagmozgatás költsége rakódik rá, mint jelentős
költségtényező, így vásárlás esetén 961 Ft/GJ költség mellett 2.039 Ft/GJ megtakarítás
lehetséges az energiahordozó tekintetében, a saját felhasználásra történő termelés esetén
743 Ft/GJ önköltségi ár mellett 2.257 Ft/GJ megtakarítás lehetséges az energiahordozó
tekintetében.
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II. 3. A MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ BIOMASSZA ÉS FONTOSABB JELLEMZŐI

II.3.1. A szalma energetikai hasznosítása
A szalmán a növény termés nélküli szárát és levélzetét értjük. Közös jellemzőjük a nagy
nyersrost tartalom (nagy cellulóz tartalom), alacsony fehérje-, zsír- és vitamintartalom.
Különböző feltáró technikákkal (nátrium-hidroxidos, ammóniás feltárással) a lignincellulóz kötés széttörhető, így a cellulóz és a többi táplálóanyag emészthetősége javítható.
A szalmaféléket elsősorban kérődzőkkel etetik, csak kisebb napi adagokban.

A növénytermesztésben a legnagyobb tüzelőanyag-tömeget a kalászosok, a búza, a rozs, az
árpa, a zab, a triticale, stb., szalmája adja. A megtermelt szalma mennyiségének azon része
hasznosítható energetikai célra, amely az állattartásra, az ipari felhasználásra, az egyéb
célra és a talajerő pótlásra előirányzott mennyiség levonása után megmarad.

A szalma energetikai célú hasznosítása során a felhasználási forma, a betakarítható hozam,
illetve a kémiai és egyéb tüzelés technikai tulajdonságok meghatározóak. A szalma
felhasználási formája a következő lehet:
− bálázva, közvetlen eltüzeléssel,
− bontott és aprított formában való eltüzelés,
− vagy tömörítvény (biobrikett, biopellet) formájában értékesítve, illetve erre
alkalmas berendezésben hasznosítva.

A betakarítási hozam nagymértékben függ a klímától, a termőhelytől, a fajtától. Ez alapján
az átlagos szalma hozam kb. 1,5-4,5 tonnára adódik hektáronként, évente.

A biztonsággal megtermelhető szalma átlagos tömegéből le kell vonni a különböző
mezőgazdasági

(almozásra,

takarmányozásra,

talajerő

visszapótlásra,

stb.),

ipari

(gombatermesztés, brikettálás, stb.) és egyéb célokra (exportra, takarmányozásra, stb.)
általában felhasznált mennyiségeket.

A Magyarországon megtermelt szalma mennyisége kb. 3,5-4,5 millió tonna, amelyből le
kell vonni 1,5 millió tonnát almozásra, 0,15 millió tonnát ipari célra, valamint 0,25 millió
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tonnát egyéb célra. Tehát hazánkban energetikai célra kb. 1,5-2,0 millió tonna szalma áll
rendelkezésre, melynek energiatartalma kb. 24,5-28 PJ közötti.

A statisztikai adatok szerint a szalmának a gazdaságok 50-60 %-át takarították be
valamilyen formában, a többi a tarlón elégetésre vagy beszántásra került. A betakarított
mennyiség törvényszerűen csökkenő tendenciát mutat az elmúlt időszakban, mivel az
alomanyag az állatállománynak szükséges, ami drasztikusan lecsökkent az elmúlt 10
évben. Egyes vélemények szerint a beszántás, mint talajerő visszapótlás lenne a
hasznosítás legjobb formája, erre fent utaltunk már. Más vélemények szerint viszont a nagy
cellulóz tartalmú anyag talajba juttatása káros, ún. szénhidrát hatást válthat ki, amely csak
nagy mennyiségű nitrogén műtrágya kiszórásával ellensúlyozható.

A búzaszalma betakarítás-kori nedvességtartalma 10-20 százalék, ami viszont tárolás után
13-15 %-ra csökken. A búzaszalma átlagos fűtőértéke 18 %-os nedvességtartalomnál 13,514 MJ/kg.

A különböző gabonafélék (őszi búza, rozs, őszi árpa, tritikálé, stb.) melléktermékeinek,
elsősorban szármaradványainak (szalmának) a hasznosítása jelenleg kb. 30-40%-ban
almozásra, kb. 10-15 %-ban ipari és egyéb célra történik, a további hányad, pedig a tarlón
elégetésre és beszántásra kerül.

A gabonafélék szalmáját az állatok almozására mindig is betakarították. A betakarítási
technológiák kialakultak, megfelelő termelékenységgel rendelkeznek. A betakarítás két
legelterjedtebb formája a kisbálás és a nagybálás begyűjtés. A nagybálák lehetnek - a
bálázó géptől függően - hengeres és szögletes bálák. A szalmát a felsoroltakon kívül még
egyéb módon is betakarítják (petrence-készítés, szalmalehúzás), azonban ezek az eljárások
a tüzeléssel történő hasznosításnál kevésbé jönnek számításba, mivel a begyűjtött szalma
utólagos manipulálása nehezen gépesíthető, azonban az utóbbi években a szalma tüzelésű
erőművek fejlődésével ez is megoldhatóvá és gazdaságossá vált.

Kisbálás betakarítás esetén hazánkban részlegesen vagy teljesen gépesített technológiai
sorok terjedtek el. A gabona kombájnok után a renden lévő szalma bálázására
lengődugattyús bálázó alkalmazható, bálakidobóval felszerelve, amely a bálákat a bálázó
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után kapcsolt, növelt raktérfogatú pótkocsira juttatja. A nagyobb teljesítményű
kombájnok után maradó szalmarend bálázásra az oldalcsúszdával felszerelt, nagyobb
teljesítményű, csúszó-dugattyús bálázó gép kerülhet alkalmazásra, amely a mellette haladó
járműre juttatja a kész bálákat.

A bálák szállítása ömlesztve, nagy raktérfogatú, 60-90 bála befogadására alkalmas, billenő
felépítményű, vagy lehordó szerkezetes szállító járművekkel történik. Alkalmaznak olyan
megoldást is, amikor a bálagyűjtő-rendező kocsival a bálákat megfelelő egység
rakományokba rendezik, melyeket a speciális bálafelszedő-szállító kocsival visznek a
kazalozás helyére.

A kisbálákat általában kazlakban tárolják. A kazalozást ma már általában mindenütt gépi
rakodóeszközök felhasználásával végzik el.

A nagybálás betakarításnak két, tulajdonképpen csak a bála formájában különböző
technológiája terjedt el: a hengeres nagybálás és a szögletes nagybálás technológia. A
szalma betakarításnak ez a módja igen termelékeny, teljes folyamatában gépesített eljárás.

A kombájnok által rendrerakott gabonaszalmát a nagyteljesítményű és üzembiztos bálázó
gépek 2,5-3,8 m3 térfogatú, 200-700 kg tömegű hengeres bálákba sodorják, illetve a
szögletes bálákat készítő gépek 3,7-5,4 m3 térfogatú, 400-600 kg tömegű bálába préselik.
A nagybála készítő gépek közül több típus is elterjedt hazánkban. A nagybálák rakodását
szúrótüskékkel, vagy különleges bálafogóval ellátott homlokrakodókkal, szállításukat vagy
speciális bálaszállító kocsikkal, vagy növelt rakfelületű normál szállítóeszközökkel végzik.

A szalmabálák tárolása szérűn kazalba rakva végezhető. A jól fedhető négyszög
keresztmetszetű, négy bála szélességű és négy bála magasságú kazalban 300-400 db bála
helyezhető el. A szögletes bálák gondosabb takarást igényelnek, egyes helyeken fóliával
fedik a kazlakat, megelőzendő az ázást és rothadást.

II.3.2. Kukoricaszár, kukoricacsutka
A szántóföldeken az egyik legnagyobb mennyiségben a kukorica melléktermékei
keletkeznek. Az évente Magyarországon keletkező kb. 5-6 millió tonna melléktermék 90
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%-a szár és a levél, kb. 10 %-a a kukoricacsutka. Ez alapján a kukoricaszár mennyisége
évente 4,5-5,4 millió tonna, a kukoricacsutka mennyisége pedig 0,5-0,6 millió tonna. A
száraz csutka minden augusztustól decemberig keletkezik a vetőmag üzemekben. A csutka
fűtőértéke 15 MJ/kg, amely alapján az adott területen található kukorica melléktermékből
számolható a kukoricacsutka energiatartalma.

A kukoricacsutka esetében a vetőmag előállításnál a főtermék betakarítása csövesen
történik, így a csutka jól felhasználható hőenergia-termelésre, ugyanis a vetőmag szárítása
csövesen történik, tehát a csutka is szárításra kerül. A keletkező nagy mennyiségű, 12-16
%-os nedvességtartalommal rendelkező csutka fedezi a vetőmag szárítás hőigényét.

A kukoricaszár mennyisége a legjelentősebb volument jelenti a melléktermékek közül (az
elméletileg hasznosítható potenciál kb. 80-100 PJ/év). A tárolást és a hasznosítást a
jelentős nedvességtartalom azonban annyira megnehezíti, hogy a jelenlegi gyakorlatban
mint tényleges potenciális energiát nem veszik figyelembe, pedig megfelelő fejlesztésekkel
e jelentős mennyiség egy része az energiatermelésbe bevonható lenne. A megújuló
energiák hasznosítását célzó K+F programok jelentős tényezője lehetne e nagy elméleti
potenciál kiaknázásának technikai megalapozása is.

Ugyanakkor a kukoricaszár hasznosítás jelenleg legelterjedtebb módja a beszántás, amely a
vetésterület kb. 93-94 %-án történik. A cellulózhatás elkerülése érdekében viszont a talajba
nagy mennyiségű nitrogénműtrágyát is ki kell juttatni, ami jelentős mértékben növeli a
költségeket.

Ezen kívül a leveles kukoricaszár tápértéke valamivel nagyobb, mint a gabonafélék
szalmájáé, így akár takarmánykénti hasznosítása is előnyösebb lehet. A korán betakarított
kukoricaszárból a kérődzők számára viszonylag jó minőségű siló készíthető. A
nagybálákban betakarított kukoricaszár ballaszttakarmányként is számításba vehető. A
különböző tények együttes hatására várhatóan a kukoricaszár 4-6 %-át fogják
takarmányozási célra felhasználni.

Hőenergia nyerés céljaira - az új technológiákat is figyelembe véve, mint azt már az előbb
is említettük - igen jelentős mennyiségű kukoricaszár állhat rendelkezésünkre. Azonban
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hangsúlyozni szükséges, hogy a közvetlen eltüzelésre való hasznosítást, a kukoricaszár
magas, 40-65

%-os

betakarításkori

nedvességtartalma nagyon megnehezíti. (A

nedvességtartalom nagysága függ a betakarítás időpontjától és a betakarításkori
időjárástól.) Sajnos ez idáig még nem sikerült olyan technológiát kifejleszteni, amellyel a
kukoricaszár nedvességtartalmát nagyobb ráfordítások nélkül, természetes úton 15-20 %-ra
lehetne csökkenteni.

Viszont a szántókon való tárolás a természetes száradást elősegíthetné, így a
nedvességtartalom lecsökkenhet 30-35 %-ra, amely az energetikai hasznosítást elvben
lehetővé teheti, de a rothadás jelentős kockázati tényező, ami csak megfelelő izolációval
lenne megelőzhető.

Jelenleg a kukoricaszárat egyéb tüzelőanyagokkal keverve tüzelik a legtöbb helyen.
Újabban

a

szár

megszárításával

és

tömörítésével

(pelletálással,

brikettálással)

próbálkoznak. Így nemesített, jó minőségű, akár lakossági célra is használható
tüzelőanyagot nyerünk, de jelenleg még igen drágán.

Hazánkban a kukoricaszemes betakarításra általában gabonakombájnokat alkalmaznak. A
kombájnokra teljesítményüktől függően 4-8 szoros kukoricacső-törő adaptereket szerelnek.
A betakarító adapterek derékban törik a szárat és a levélzet jelentős részét a csőtörő
hengerek összezúzzák. A kombájnok járószerkezete a legtöbb a típusnál a talajba tapossa a
szár egy részét, megnehezítve ezzel a szár betakarítását. A kombájnok után történő
kukoricaszár betakarítási eljárások alapfeltétele, hogy minél több legyen az álló
kukoricaszár, mivel csak ezek takaríthatók be szennyeződésmentesen és a legkisebb
veszteséggel. A szárbetakarításra két megoldás terjedt el, a szecskázásos és a bálázásos
technológia.

A szecskázásos módszernél az arató-cséplő géppel végzett kukorica betakarítás után a
szárat egy speciális adapterrel felszerelt járvaszecskázóval takarítják be. A felaprított
kukoricaszárat a járvaszecskázó az után-kapcsolt, vagy mellette haladó speciális
szecskaszállító pótkocsiba juttatja.
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A kombájn után történő szecskázással a nagy taposási veszteség miatt a szárnak csak
50-70 százaléka takarítható be. A veszteségek kiküszöbölésére született meg a
kukoricaszár rendrakó berendezés. A rendrakó adaptert a csőtörőre szerelik fel. Előnye,
hogy a rendképzés a kombájn anyagmennyiség 20-30 %-a is lehet, ami a rendre hullva
begyűjthető. A kukoricaszárból képzett rendet, rendfelszedővel ellátott járvaszecskázóval
szedik fel és aprítják.

Sajnos a kukoricaszár nagy nedvességtartalma miatt a szecskázva betakarított anyag
tárolása hosszú ideig nem lehetséges, így csak a betakarítási időszakban, a naponta
felhasználásra kerülő mennyiséget gyűjtik be ily módon.

Bálázásos betakarítás esetén a rendrakó adapterekkel rendben hagyott kukoricaszár mind a
hengeres, mind a szögletes nagy bálát készítő gépekkel jól felszedhető és bálákba
tömöríthető.

A bálák mozgatásához ugyanazok a gépek kellenek, mint a szalma betakarításánál. A
kukoricaszár bálák tárolása azonban a nagy nedvességtartalmuk miatt fokozott
gondosságot és körültekintést igényel. A bálák a bálázás után közvetlenül nem
kazalozhatók, mert öngyulladás léphet fel. A bálákat egysorosan tárolják, így viszont azok
nagy területet foglalnak el és a beázás elleni védelem sem megoldott.

II.3.3. Napraforgószár és repceszalma
A repcét és a napraforgót a növényolaj-ipar számára termelik. A repce- és a napraforgóolaj
hajtóanyagkénti

felhasználása

feldolgozásakor

keletkező

kutatás-fejlesztés

maghéj

kiváló

alatt

áll.

tüzelőanyag.

A

A

napraforgó

mag

növényolajgyárak

a

napraforgóhéjat általában saját célra létesített kazánjaikban tüzelik el, hő- vagy villamos
energia előállítására.

A repce termesztése során keletkező betakarítható szalma mennyisége 1-1,2 tonna/ha,
amelynek bálázása lehetséges tüzelési célú hasznosításra. A repceszár nedvességtartalma
10-20 % közötti és kiváló tüzelőanyag. A potenciálisan rendelkezésre álló repceszalma
mennyisége energetikai célra 100 ezer tonna/év, mintegy 90-100 ezer ha vetés területről. A
repceszalma fűtőértéke 14-15 MJ/kg. Az előállítható energia 1-1,8 PJ/év. A repceszalma
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mennyiségét a szalmaféléknél már figyelembe vettük, de energetikai jelentősége miatt
szükséges volt kitérni az egyes jellemzőire.

A kb. 300 ezer ha-on termelt 579 ezer tonna napraforgómaghoz 1:2 szem-szár arány
alapján 1.140 ezer tonna szár és 580 ezer tonna tányér becsülhető melléktermékként.

A szántóföldön évente képződő melléktermék a napraforgószár és tányér is. Jelenleg a
teljes szármennyiséget összezúzzák és beszántják, holott ez a betakarítás után aránylag
alacsony nedvességtartalmú lenne. A napraforgószár betakarítása már teljesen megoldott,
technológiája lényegében megegyezik a kukoricaszáréval. A jelenlegi módszerekkel a
szárnak és a tányérnak kb. 50 %-a lenne visszanyerhető és ez jelentős hőenergia forrást
képviselne.

A betakarításkor mért 30-40 %-os nedvességtartalom a tüzelési célú felhasználás
szempontjából szintén kedvező, bár mint potenciál jelentős mennyiséget képviselhet (kb.45 PJ/év). Az energia célú felhasználást célzó fejlesztések tekintetében a kukoricaszárral
együtt kell kezelni.

A potenciálisan felhasználható napraforgóhéj mennyisége 80-85 ezer tonna/év, amelynek
90 %-át jelenleg is eltüzelik, illetve ipari célokra hasznosítják. A maghéj fűtőértéke
magasabb, mint a száré, 17-17,5 MJ/kg. Az előállítható energia kb. 1-1,5 PJ/év.

Bár a repce termesztése során keletkező, betakarítható szalma mennyisége nem
rendelkezik akkora potenciállal, mint a kukorica esetében, de bálázása lehetséges, tüzelési
célú véghasznosításra.

II.3.4. Lehetőség az energetikai célú, mezőgazdaságból származó lignocellulóz potenciál
növelésére: energianövények termesztése, termelése
Az energiatermelésre számításba vehető növények száma szinte korlátlan, hiszen
lignocellulózként mindegyik alkalmas a környezetbarát energiatermelésre a napenergia
megkötése révén, és a zárt CO2-körforgalom előnyeinek megjelenése mellett.
Az energianövények közötti választás jelenleg legfontosabb szempontjai a következők:
− Többféle termesztési technológia megvalósítása váljon lehetővé,
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− Egy már jól kialakult nemzetgazdasági ágazat technológiái és műszaki megoldásai
legyenek hasznosíthatók,
− Legyen megoldás az intenzív és az extenzív termesztési és hasznosítási technológiák
alkalmazására,
−

A lehető legkülönbözőbb termőhelyi viszonyokra lehessen választani közülük.

Ezen igényeket figyelembe véve hazánkban a következők szerint célszerű az
energianövényeket csoportosítani:
•

•

Lágyszárúak:
•

Egynyári,

•

Évelő.

Fás szárúak:
•

Sarjaztatásos,

•

Újratelepítéses.

Szántóföldi energianövények
A túltermelési válsággal küzdő mezőgazdasági termelésben az energianövények
termesztése alternatív megoldást jelent az élelmiszertermelő növények mellett, vagy
egyenesen helyett. Elősegíthetik a válság leküzdését, áthidalását anélkül, hogy emiatt
parlagon, illetve műveletlenül kellene tartani jelentős területeket. Irracionális, hogy ma
még

a

kedvezőtlen

adottságú

területeken

igyekszenek

termelni

tetemes

költségráfordítással, alacsony hozammal, nem rentábilisan.

Azon túlmenően, hogy az ültetvények produktuma ipari és energiatermelési célra is
felhasználható, az energiaültetvények létesítésének számos más előnyös tulajdonsága is
van, pl.:
− Az

ültetvények

alkalmasak

lehetnek

elhagyott

mezőgazdasági

területek

rekultivációjára, a talajban felhalmozódott N és P vegyületek eltávolítására.
− Ott, ahol a talajban felhalmozódnak az élőlényekre káros elemek, vegyületek (pl. a
veszélyes hulladéktárolók közelében) és ezért az élelmiszeripari termelés nem
engedhető meg, energiaültetvényt lehet létrehozni.
− A meglévő CO2 egy részét rövid ciklusban, egy részét tartósan megkötve az
üvegházhatást csökkentik.
− Az ültetvény új munkahelyeket teremt.
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Lágyszárú energianövények jellemzői és felhasználásuk
A lágyszárú növények jellemzője a hektáronkénti igen nagy növényhajtás-szám, a
viszonylag kis növénymagasság, a mezőgazdálkodásban kialakult technológiák és a
kialakult műszaki megoldások alkalmazhatósága.

Ezen

növények

és

technológiák

alkalmazásának

nagy

előnye

az,

hogy

a

mezőgazdálkodásban alapvető műszaki-technológiai megoldások megváltoztatására nincs,
vagy alig van szükség, de a megtermelt biomassza évenként betakarítása, illetve a
növények életciklusa miatt a betakarítások száma nagy és ennek jelentős része energetikai
célra direkte nem használható.

A jövőben így számolni kell a jelenleg mezőgazdaságilag nem hasznosított mezőgazdasági
területek hasznosításával, célirányosan energianövény-termesztéssel, mint alternatív
hasznosítással, amely az energiatermelő ágazat alapanyagbázisának jelentős növekedését
biztosíthatja.

A felhasználásra kerülő bála ára függ a szállítási távolságtól, a bálázási és kazlazási
igényektől és azok költségétől, a kazlak őrzésének, biztosításának szükségességétől, és
annak költségétől, a termelői rendszer technológiájától, és annak költségétől.

Általánosságban elmondható, hogy a fűtőműhöz beszállított, bála ára 10.000 Ft/tonna érték
körül van. Átlagos fűtőértéket figyelembe véve, ami 13,5 GJ/tonna a betakarításkori 18 %
nedvességtartalom mellett, 741 Ft/GJ hőárat jelent. Erre az értékre rakódik még rá a telepi
anyagmozgatás költsége, illetve a tüzelési módtól függően (apríték formájában történő
beadagolás esetén) bálabontás költsége. „Szivar” -tüzelés esetén 811 Ft/GJ hőárral, azaz
1.532 Ft/GJ megtakarítás érhető el.

A különböző bálás növényi lignocellulóz szállítási költsége a következők szerint alakul (30
km-es körzetet feltételezve): szalma esetén 1.000 Ft/t, energiafű vagy egyéb energianövény
esetén 1.000-1.500 Ft/t.
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II.3.5. Szőlővenyige, gyümölcsfa nyesedék

A nagyüzemű szőlőültetvények évenkénti metszése során keletkező venyige mennyisége
országosan jelentős (150-200 ezer tonna.) Ennek a nagyobbik részét ma még a
szőlősorokból történő kihúzást követően a szabadban elégetik. Kisebbik részét pedig, ahol
erre megvannak az eszközök, összezúzzák, és a talajba keverik. A venyige viszonylag
magas fűtőértéke miatt jól tüzelhető. A venyige apríték illetve a venyige bálák kazalban jól
tárolhatók. A szőlővenyige a metszés során a tavaszi hónapokban keletkezik, február és
április közötti időszakban. A venyige nedvességtartalma 26-36 %, átlagos fűtőértéke 12
MJ/kg. A keletkező venyige mennyisége 2,4-4,8 méter sortávú szőlőben – pl. Saszla,
Rizling, Hárslevelű, Rizlingszilváni, Kékfrankos, stb. fajtákban (hasonlóan a Fertődi
kistérségben található fajtákra) – a mérések szerint 1,15-2,5 tonna/ha. Az átlagos
mennyiség 1,5 tonna/ha. Az eddigi tapasztalatok szerint van lehetőség a venyige
betakarítására bálázva és aprítva.

A gyümölcsfák ritkító metszése során évente valamivel kisebb, 4-5 évenként a felújítások
során nagyobb mennyiségű nyesedék keletkezik. Évente átlagosan kb. 1,5-2 t/ha
melléktermék keletkezik. A nyesedék fűtőértéke a venyigéhez hasonlóan viszonylag
magas, és aprítva jól tüzelhető. A száraz körülmények között készített apríték kazalban jól
tárolható.

Szőlővenyige, gyümölcsfa nyesedék betakarítása
Még az eddig tárgyalt melléktermékeknek a betakarítási technológiái nagyjából
kialakultak, a betakarításhoz megfelelő hatékonyságú gépekkel rendelkezünk, addig a
nyesedék és a venyige begyűjtés technológiájának kialakítása még most is folyamatban
van. Alapvetően itt is két technológia ismeretes, a bálázásos technológia és az aprítási
eljárásokra alapozott technológia.

A

bálázásos

betakarítás

első

sorban

a

szőlővenyigénél

jöhet

számításba.

A

gyümölcsfagallyak, vesszők bálázására történtek ugyan próbálkozások, de a nyesedékben
előforduló 30 mm-nél vastagabb ágak bálázása nehézségekbe ütközött. A szőlővenyigénél
tehát mindkét technológiát, a bálázásost és aprításost is alkalmazhatjuk. A kézi metszés
során két-két szőlősorról lekerülő venyigéket a metszők középre dobálják, gépmetszés
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esetén pedig venyige-rendsodrókat alkalmaznak, amelyek a sorok alól a sorközökbe
terelik a venyigét. A sorközben levő venyige a Class-Rollant típusú bálázóval bálázható. A
bálák szállítása és tárolása a szalmáéhoz hasonlóan történhet.

A sorközökben heverő venyigét fel is apríthatjuk. Ez történhet rendfelszedővel felszerelt
zöldtakarmány betakarító gépekkel, vagy speciális venyige, illetve nyesedék-aprítókkal.
Ha a sorközökben kisebb mennyiségű venyige keletkezik, akkor célszerű azt a sor végére
kitolni és az aprítást itt alvégezni. Az apríték tárolása kazalban történik.

A gyümölcsfa nyesedék begyűjtése teljesen hasonló a szőlővenyige aprításos
begyűjtéséhez. A metszés után itt is rendsodróval terelik középre a lehullott nyesedéket és
azt vagy a sorközben, vagy a sorvégén aprítják. A sorvégi aprítás esetén az erdészetben
használatos aprítógépek is számításba jöhetnek. A nyesedék apríték tárolása szellőztető
kürtőkkel ellátott kazalban oldható meg.
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III. ANYAG ÉS MÓDSZER (ALAPADATOK ÉS SZÁMÍTÁSOK) FERTŐD 50
KM-ES KÖRZETÉBEN, A BIOMASSZA POTENCIÁL MEGHATÁROZÁSÁHOZ

III. 1. NÖVÉNYTERMESZTÉSI ADATOK ELEMZÉSE ÉS MEGHATÁROZÁSA
FERTŐD 50 KM-ES KÖRZETÉRE VONATKOZÓAN

Az elérhető legpontosabb számítás érdekében feldolgozásra került az összes hozzáférhető
adat, illetve figyelembe lett véve az összes számítható, keletkező szalma mennyiségét
befolyásoló, tényező.

A mezőgazdasági növénytermesztés során a különböző növényfajtákat vetésforgóban
termesztik, ami azt jelenti, hogy adott területen bizonyos időközönként, és sorrendben másmás növényt kell termeszteni tápanyag-gazdálkodási, növényvédelmi, stb. okokból. A
vetésforgóból adódóan, illetve a piaci körülmények változásából adódóan egy megyében,
kistérségben évről-évre változik egy adott növényfajtára a betakarított terület mérete. A
növények átlag-termésmennyisége is eltérést mutat az egyes térségek, megyék között.
Ezekből következik, hogy a keletkező szalma mennyiségét alapvetően a betakarított terület
mérete, illetve a területre jellemző termésátlag határozza meg. Ennek megfelelően
vizsgáltuk a kalászosok: búza, durumbúza, rozs, triticale, őszi árpa, tavaszi árpa, zab,
illetve a kukorica, napraforgó, és repce jellemző betakarított terület mértékét, és az átlagos
termésmennyiségeket.

Adatokat gyűjtöttünk és dolgoztunk fel az elmúlt tíz évre vonatkozóan a Központi
Statisztikai Hivatal nyomtatott, illetve elektronikus kiadványaiból, adatbázisaiból, illetve
adatokat kértünk a vizsgált térségek Falugazdász-központjaitól is mind a betakarított
terület, mind az átlagos termés mennyiségére vonatkozóan. Az erre vonatkozó adatok
táblázatos formában a mellékletben találhatók.

Elemzésre kerültek az egyes növényfajtákra a betakarított területek, és a termésátlagok
változása, amely szerint a betakarított területek változása az elmúlt tíz évre vonatkozóan
kalászosoknál 13 % ingadozást mutatott, a kukorica esetében ez az érték 7 %,
napraforgónál 19 %, repcénél pedig 31 %. A kalászosok esetében a 13 % ingadozás a
kalászosok által szolgáltatott szalmában nem jelent a betakarított területből adódóan 13 %55
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nyi változást, mivel ezek részben egymás között cserélik a területeket. A kukorica,
napraforgó, és a repce esetében ezek az ingadozások ténylegesen megjelennek a keletkező
szár mennyiségében is.

A termésátlagok vizsgálata szerint az elmúlt tíz év átlagát tekintve a kalászosoknál 16 %,
kukoricánál 24 %, a napraforgónál 13 %, és a repcénél 24 % ingadozással lehet számolni.

Az átlagos termés, illetve betakarított terület ingadozása (kalászosnál 9 %-os értéket
figyelembe véve az egymás közötti területcserék végett), és az átlagos szem-szalma arány
alapján a kalkulált szalma-mennyiségekben kalászosok tekintetében legkedvezőtlenebb
esetben 24 % eltérés lehet. A kukoricánál ez az érték 29 %, napraforgónál 30 %, és
repcénél 48 %.

Meghatároztuk kistérségenként, majd körzetenként-kistérségenként az egyes növényfajták
betakarított területét. Itt a KSH adatbázis, a Falugazdász-központok által szolgáltatott
adatok, illetve a szántó-területi adatok kerültek feldolgozásra.

Szakirodalmi források alapján minden egyes növényfajtához meghatározásra került a
szem-szalma (szár) arány, amely segítségével a keletkező szalma mennyiségének
meghatározásánál figyelembe tudtuk venni a térségenként eltérő termés-, ennek
megfelelően szalma-mennyiséget.

Szakirodalmi források alapján meghatározásra került, hogy a keletkező szalma mekkora
része takarítható be technológiailag.

A betakarított területi értékhez az adott területre jellemző termésmennyiség (t/ha), szemszalma (szár) arány, és a technológiai betakaríthatóság mértéke lett hozzárendelve.
Mindezek figyelembevételével meghatározásra került kistérségenként, és körzetenkéntkistérségenként a betakarítható szalma, illetve szár mennyisége minden egyes
növényfajtára.
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Az adatok célszerűen összegzésre kerültek, ennek megfelelően külön kimutatásra kerül
a kalászosok esetén betakarítható szalma mennyisége, illetve a kukorica, napraforgó, repce
esetén a betakarítható szár mennyisége.

A betakarítható szalma mennyiségét csökkentettük az egyéb felhasználásra kerülő
mennyiséggel, és az állattartás szalma igényével, így meghatározható a ténylegesen
energetikai célokra hasznosítható mennyiséget. Az egyéb felhasználás az ipari célú
igények, szalmacell üzemek igénye, brikettálás igénye, gombatermesztésre, stb. jutó
mennyiséget, és az egyéb értékesítés, pl.: export, takarmányozás, egyéb célú
mennyiségeket jelenti.

Meghatározásra került az energetikai célokra hasznosítható szalma, illetve szár
energiatartalma a betakarításkor jellemző (kalászosok, repce esetén 10-20 %, kukorica
esetén 40-65 %, napraforgó esetén 30-35 %) nedvességtartalom mellett, szakirodalmi
fűtőérték adatok alapján.

Meghatározásra kerültek a szállítási igények körzetenként külön a kalászosok szalmájára,
illetve az összes elérhető szalmára és szárra tkm mértékegységben. A szállítási távolságok
meghatározásánál a közúton történő szállítási lehetőségeket adtuk meg az egyes
kistérségek

geometriai

középpontjától.

Mivel

a

leendő

szállító-gépjármű

tengelyterhelésére, illetve a rakomány magasságára vonatkozóan nincs információnk, így a
szállításban adódó lehetséges korlátok (hidak, átjárók max. teherbírása, max. áthaladási
magasság) nincsenek figyelembe véve.

III. 2. ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN FELHASZNÁLT NÖVÉNYTERMESZTÉSI
MELLÉKTERMÉK ADATOK ELEMZÉSE ÉS MEGHATÁROZÁSA FERTŐD 50
KM-ES KÖRZETÉRE VONATKOZÓAN

Az állatállomány számának meghatározása az elmúlt 11 év adatai alapján történt meg KSH
statisztikai adatbázisok alapján. Az adatok vizsgálatánál megállapítottuk, hogy a
szarvasmarha-állomány számának a változásában a vizsgált időszakra vonatkozóan 12 %-
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os ingadozásra lehet számítani hosszú távon, míg ez az érték a juhállománynál 21 %,
sertésállománynál 10 %, és tyúkféle állományánál 18 %.

Az egyes állatfajok éves szalmafelhasználása szakirodalmi adatok, illetve erre vonatkozó
tanulmányok alapján lett meghatározva, így a figyelembe vett értékek:
- szarvasmarha-állomány:

1,095 t/év egy állatra vonatkozóan,

(tehén, borjú, növendék üsző, hízóüsző, hízóbika, vemhesüsző
selejttehén szalma-igényének figyelembe vétele alapján)
- juhállomány:

0,200 t/év egy állatra vonatkozóan,

- sertésállomány:

0,100 t/év egy állatra vonatkozóan,

(tenyészkoca, szopós malac, választott malac, kocasüldő, hízósertés,
tenyészkan szalma-igényének figyelembe vétele alapján)
- tyúkféle állomány:

0,0015 t/év egy állatra vonatkozóan.

A sertésállományra vonatkozó adat 50 %-a az átlagos szalmaigénynek. A figyelembe vett
értéket azért csökkentettük le a felére, mert jelenleg kb. 80%-ban hígtrágyás technológiát
alkalmaznak a volt tsz-ek esetén a sertéstartásban. Ez az érték jelentősen csökkeni fog a
jövőben a hígtrágyára vonatkozó környezetvédelmi előírások miatt, amelyek szerint az
almos-trágya alkalmazása lesz a kötelező.

Elérhető adatbázisok alapján nem lehet pontosan megmondani, hogy a különböző
tartásformák

milyen

arányban

oszlanak

meg

az

egyes

területeken,

ezt

csak

gazdaságonkénti adatgyűjtéssel lehet biztosítani. Ennek megfelelően a többi állatfajoknál is
a szakirodalmi, illetve szalmafelhasználásra vonatkozó tanulmányok alapján meghatározott
intervallum alsó határát alkalmaztuk a további számításoknál feltételezve, hogy a jelenlegi
tartásformák egy része nem, vagy csak kisebb mértékben igényel szalmát (szarvasmarhaállomány esetén részben legelő alkalmazása, juhállománynál csak téli beálló alkalmazása,
sertésnél hígtrágyás technológia, illetve batériás malacnevelés, tyúkállományfélénél
ketreces tartás).
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III. 3. ERDŐGAZDÁLKODÁSI ADATOK ELEMZÉSE ÉS MEGHATÁROZÁSA
FERTŐD 50 KM-ES KÖRZETÉRE VONATKOZÓAN

Az erdőgazdálkodási módszertan az eredmények ismertetése esetén mutatjuk be a
következő fejezet keretében.
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IV. EREDMÉNYEK

IV.1. FERTŐD

KÖRZETÉNEK MEZŐGAZDASÁGI LIGNOCELLULÓZ MENNYISÉGÉNEK ÉS

ENERGIATARTALMÁNAK ELEMZÉSE

Fertőd körzetében csak a kalászosok szalmáját figyelembe véve 64, 136, 445, 774, 1.227
(10-20-30-40-50 km-es körzetben) TJ energia biztosítható évente, az energetikai célokra
hasznosítható mennyiség teljes felhasználása esetén. Abban az esetben, ha a kalászosok
szalmájához még a kukoricaszárból, napraforgószárból, illetve repceszárból kinyerhető
energiamennyiséget is figyelembe vesszük, akkor 225, 575, 1.513, 2.543, 3.903 (10-20-3040-50 km-es körzetben) TJ energia is biztosítható évente.

Az állattartás szalmaigénye igen jelentős a vizsgált térségben, az igény eléri a kalászos
szalma mennyiségének 45 %-át, azonban ez az érték a jövőben a fent említett okok miatt
jelentősen csökkenni fog.

Az állattartás szalmaigényét tekintve az a gazdálkodó, amely növénytermesztéssel, és
állattartással is foglalkozik, a nála termelődő szalma állattartásra szükséges részét
feltételezhetően felhasználja, a többit értékesíti, azonban csak növénytermesztéssel
foglalkozó termelő a keletkező szalmáját a leendő „szalma-piacon” értékesíti, így az
állattartásra szükséges mennyiség jelentős része is elérhető lehet megfelelő beszállítóiszerződésekkel, az állattartás hátrányára.
Figyelembe kell venni azt is, hogy az állattartásban az állatok száma az elmúlt tíz évben
jelentősen csökkent, amely tendencia a jövőben várhatóan folytatódni fog, amely az
Európai Unió állattartással szemben elvárt feltételeiből adódóan is következik, amelyeket
egyre kevesebb állattartó tud biztosítani. Az állatállomány csökkenésével az állattartás
szalmaigénye is csökkenni fog.

Véleményünk szerint célszerű kizárólag a kalászosok szalmájára, esetleg a repceszárra
támaszkodni az alapanyag biztosítása terén, mivel ezek megfelelő mennyiségben állnak
rendelkezésre. Ezen alapanyagok mind a tüzeléstechnikai vonatkozásban, mind
tárolástechnikai vonatkozásban a legkedvezőbbek.
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8. táblázat: Energetikai célokra hasznosítható mezőgazdasági melléktermék mennyisége Fertőd 50 km-es körzetében:
Fertőd
Betakarítható (t/év)

Körzet (km sugarú)

Búza

Durumbúza

Rozs

Triticale

Őszi
árpa

Tavaszi
árpa

Melléktermék átlagos fűtőértéke (GJ/t)
13,5

10
20
30
40
50

13,5

13,6

13,5

13,6

13,6

Kalászos
összesen

Egyéb
felhasználás
(10 %)*

Zab

Energetikai
Állattartás
célokra
szalma
hasznosítható
igénye
szalma
(t/év)
(t/év)

Energetikai
célokra
hasznosítható
szalma
(TJ/év)

13,6

6 379

130

361

737

1 797

2 542

544

12 492

1 249

6 528

4 715

64

17 337

353

982

2 004

4 885

6 909

1 479

33 949

3 395

20 647

10 067

136

41 444

736

2 402

4 977

11 723

16 554

3 671

81 508

8 151

40 519

32 839

445

67 719

1 073

4 011

8 490

19 221

27 028

6 182

133 725

13 373

63 226

57 126

774

101 785

1 485

6 202

13 691

29 003

40 318

9 555

202 037

20 204

91 303

90 530

1 227

Fertőd

Kukorica

Körzet (km sugarú)

t/év

Napraforgó

TJ/év

t/év

Repce

TJ/év

t/év

Kalászos

TJ/év
t/év

Melléktermék átlagos fűtőértéke (GJ/t)
13,8

10
20
30
40
50

12,0

Összesen

TJ/év

t/év

TJ/év

Átlagos
szállítási
távolság
(km)

Kalászos
szállítási
igénye
(tkm)

Összes
szállítási
igény (tkm)

14,8

9 496

131

1 233

15

1 039

15

4 715

64

25 811

356

3 351

40

63 398

875

7 682

92

105 495

1 456

12 174

159 830

2 206

18 007

2 823

42

10 067

136

42 052

575

81 298

323 036

6 822

101

32 839

445

110 741

1 513

1 010 491

2 992 773

146

11 263

167

57 126

774

186 058

2 543

2 363 591

7 269 055

216

17 170

254

90 530

1 227

285 537

3 903

4 864 090

14 672 286

61

16 483

225

31 002

105 090

Evergreen Energy Kft. 8622 Szántód, Csemetekert u. 1.; Adószám:22300913-2-14
Dr. Barkóczi Zsolt PhD. +36-70-323-1425; barkoczyzs@gmail.com

Energetikai célokra hasznosítható mezőgazdasági melléktermék mennyisége (tonna), nyerhető
összes hasznosítható energia (TJ) Fertőd 50 km-es körzetében:
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Energetikai célokra hasznosítható mezőgazdasági melléktermék mennyisége (tonna),
kalászosok szalmája és kukoricaszár tekintetében Fertőd 50 km-es körzetében:
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9. táblázat: Fertőd 50 km-es körzetében keletkező energetikai célokra hasznosítható szőlő-venyige és gyümölcsfa nyesedék mennyisége és
energiatartalma
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Szőlő és gyümölcsös területek Fertőd 50 km-es körzetében:
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IV. 2. AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ ENERGETIKAI CÉLOKRA HASZNOSÍTHATÓ
FA-ANYAG POTENCIÁL-FELMÉRÉSE ÉS PROGNÓZISA FERTŐD 50 KM-ES KÖRZETÉBEN

A felméréshez használt program, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programban is
alkalmazott, az országos faanyagpotenciál-felméréshez és annak prognosztizálásához készített
és használt, a Magyar Tudományos Akadémián bemutatásra került program.

Fertőd 50 km-es körzetébe számos kistérség területe beleesik részben-, vagy egészben
(Csornai, Győri, Kapuvári, Mosonmagyaróvári, Pannonhalmai, Sopron-Fertődi, Téti,
Celldömölki, Csepregi, Kőszegi, Körmendi, Szentgotthárdi, Szombathelyi, Sárvári, Vasvári,
Őriszentpéteri, Ajkai, Balatonalmádi, Balatonfüredi, Pápai, Sümegi, Tapolcai, Veszprémi,
Várpalotai, Zirci). Ezeket a kistérségeket az elemzés során a megyébe tartozásuk szerint egyegy egységnek tekintettük, mivel az erdőgazdaságok, illetve az erdőtervezési körzetek különkülön egységei általában a megyei határokhoz igazodnak. Egy-egy erdőgazdaság területére a
saját erdőgazdálkodási koncepciója érvényes, illetve ez kihat az állami erdőterületekkel
szomszédos privát erdőterületekre is. Így az elemzés szempontjából három egység lett
kialakítva, a Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Veszprém megye. Egységenként került
meghatározásra az alapvető erdőgazdálkodási stratégia, amely minden esetben a tartamos
erdőgazdálkodás feltételeinek, és irányelveinek megfelelően lett kialakítva.

A vizsgált körzetben az erdészetek által folytatott erdőgazdálkodás során a helyi faállomány,
annak minősége és a piaci körülmények függvényében különböző választékok jelennek meg,
mint a fakitermelések eredményei. A fahasználatok közül a törzskiválasztó gyérítés, a
növedékfokozó gyérítés, és a véghasználat során termelődik a piacra vihető, gazdaságosan
kitermelhető és értékesíthető faanyag. A törzskiválasztó gyérítés, és a növedékfokozó gyérítés
során döntő többségében a kitermelt faanyag, választék energetikai célokra használható. Ez az
arány a véghasználatok esetén is nagyobb, mint 50 %, így a fahasználatok jelentős része
alkalmas energetikai hasznosításra, amelynek helyét már a piaci igények és lehetőségek
határozzák meg.

Az elemzés során közel 1.800.000, az adott területre vonatkozó erdőállomány-adattári adat
lett feldolgozva, amelyek az elemzés input adatainak egy részét biztosították. Az elemzés
során a helyi állományviszonyok, erdőgazdálkodási stratégiák, választékszerkezetek kerültek
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alkalmazásra. Abban az esetben, ha az adattári adatok hiányosak voltak, illetve
statisztikailag kevés adat állt rendelkezésre egy- fafajsornál, akkor az országos átlagértékeket
alkalmaztam, amely így nagyobb pontosságot biztosít, mintha ezen fafajsorokat nem vettem
volna figyelembe.

A vizsgált körzet területén kitermelt és a jövőben kitermelésre kerülő energetikai célokra
hasznosítható faanyagmennyiséget a következő stratégia alapján határoztuk meg. Az adott
régióra jellemző fahasználati stratégiát (min.-, max.-, átlagos-véghasználati kor, előhasználat
mértéke) veszi figyelembe oly módon, hogy egy állandó fakészlet megtartását biztosító
fahasználati stratégia kerül elemzésre, amely modellezi a tartamos erdőgazdálkodásból, az
esetleges hatósági korlátozásokból adódó ki nem használható lehetőségeket, így egy
visszafogottabb fahasználatot jelent.

A gyakorlatban pontosan csak egy évre előre lehet tudni, hogy a következő évben hol, hány
hektáron, milyen mennyiségű, milyen minőségű, stb. faanyag kerül letermelésre. Az
üzemtervek, amelyek tíz évre készülnek egy adott intervallumon belül tartják az
üzemtervezési időszakra a fahasználatok mértékét, megoszlását, stb.. Egy öt éves cikluson
belül kitermelésre tervezett faanyagmennyiség éves bontása a fakitermelést befolyásoló
tényezők, és az egyes erdőrészletekre, a Kormányhivatal (korábbi: MgSZH, ill. Állami
Erdészeti Szolgálat) által kiírt, sürgősségi besorolástól függ. Ezért az egy évre vonatkozó,
kitermelésre kerülő faanyagmennyiségnek, az öt éves ciklusra kiírt mennyiség egyötödét lehet
számítani, ami természetesen ott átlagértéknek vehető. Az elemzésnél alkalmazott öt éves
korszakok biztosítják a prognózis lehető legpontosabb megadását, mivel ezzel lehet legjobban
lekövetni a jövőbeni, egyébként alkalmazott stratégiák eredményeit.

Az eredmények a legrészletesebb, táblázatos formában, diagrammokkal, és célszerű, a
könnyebb áttekintést segítő formában is megtalálhatók a „7. Részletes eredmények”, illetve a
„4. Vezetői összefoglaló” fejezetekben. Az energetikai célokra hasznosítható fafajok
tekintetében meghatározásra került a ciklusonként kitermelhető faanyagmennyiségfafajonként mellett, egy átlagos kitermelési nedvességtartalommal, a faanyagból kinyerhető
energia is, természetesen az égéshő és a fajsúly figyelembevételével. Meghatározásra került a
kitermelésre kerülő mennyiség tonnában is, mivel az energetikai célokra hasznosítható
faanyagot vásárlók általában tonna mértékegységben számolják a faanyagmennyiséget.
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A mellékelt, összefoglaló táblázatokból kiolvasható, hogy a következő 20 évben évről évre
tud biztosítani az adott körzet energetikai célokra hasznosítható faanyagból legalább ~250.000
m3-t, ami ~235.000 t-t (mivel nagy a keménylomb aránya), illetve ~2.700 TJ energiát jelent.

Egyéb fontosabb észrevételek

A CD mellékletben az eredmények összefoglalása látható táblázatos és diagramm formában.
Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az első korszakra vonatkozó kiugró értéke annak
köszönhetőek, hogy jelentős mennyiségű tölgy, bükk, illetve akác kitermelését feltételezi az
alkalmazott stratégia, amelyeknél nagy fakészlet van jelen a bükk 80, akácnál a 40 év feletti
korosztályokban. A gyakorlatban ezek kitermelése jobban eloszlik, mivel az állományok egy
része túltartott lesz, illetve a már túltartott állományok fahasználatára is több ciklus folyamán
kerül csak sor, a bükknél, sok esetben a tölgyeknél is, a fokozatos felújítások esetén a
kitermelt mennyiség egy része átcsúszik a következő ciklusba.

Az alkalmazott stratégiánál a korszakról-korszakra változó mennyiségeket az okozza, hogy az
erdészet, illetve a magánerdők területén a korszerkezet nem egyenletes, azaz az egyes
korosztályok változó területaránnyal vannak jelen a területen.

Látható a 4.1.1. fejezetben, hogy a következő harminc évet tekintve az iparifa és sarangolt
faanyag aránya, az ipari fa javára kis mértékben változik, ami egy kissé alacsonyabb
energetikai célokra hasznosítható faanyagmennyiséget eredményez arányaiban az összes
fakitermelésre, a jövőre vonatkozóan.

A 4.1.2.-4.4. fejezetekben látható, hogy az összes kitermelhető mennyiség a következő húsz
évben az első időszak utáni kis mértékű visszaesés után fokozatosan nő, amit részben a
jelenlegi fiatal állományok nagyobb aránya, illetve az ezt követő fakészlet-növekedés okoz.
Látható, hogy a kemény lombos fafajok mennyisége a jelentős, ami energetikai felhasználás
szempontjából előnyös, mivel ezen fafajok égéshője a legkedvezőbb. Az egyéb lágy lombnál
a rövidebb vágásforduló, a többi főfafajnál a kis részarány és az ebből adódó
korosztályhiányok okozzák a változó kitermelési mennyiséget.
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Minden fafajnál szembetűnő, hogy az apadék igen jelentős részarányt képvisel, így annak
minél nagyobb arányú hasznosítása indokolt.

Az eredmények részletesebb áttekintésének igénye esetén az 1., 5., 7. fejezeteket célszerű
ebben a sorrendben átnézni.
A 7.3. fejezet adatai alapján eldönthető az elsősorban felhasználni kívánt fafaj esetén (milyen
átmérővel (cm) kerül a legnagyobb mennyiség kitermelésre) milyen teljesítményű telepi
aprítógép szükséges az apríték előállításához. (Ezen adatok a nagy mennyiségük, és
helyigényük miatt egyeztetés után célzottan kerülnek exportálásra.)

Energetikai célokra hasznosítható faanyag Fertőd 50 km-es körzetében, összesen (t/év):
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Energetikai célokra hasznosítható faanyag Fertőd 50 km-es körzetében, állami
szektorban (t/év):

Energetikai célokra hasznosítható faanyag Fertőd 50 km-es körzetében, privát szektorban
(t/év):
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A következő összefoglaló 10. táblázatsorban található, a Fertőd 50 km-es körzetére
vonatkozóan, az erdészeti biomassza m3, tonna és TJ értékei.

Ide kell becsatolni a CD/Erdőgazdálkodás/xy megye összefoglaló
lapjait
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IV.3.

ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEKKEL ELŐÁLLÍTHATÓ FAANYAG

FERTŐD 50

KM-ES

KÖRZETÉBEN

Fertőd körzetében, az energetikai faültetvény létesítésének vizsgálata érdekében felmérésre
kerültek a szántó művelési ágú területek. Ma Magyarországon alapvetően három fafaj (azon
belül számos fajta) alkalmazható energetikai faültetvény létesítésre. Az egyes fafaj„csoportok” termőhellyel szemben támasztott igényei az alapvető termőhelyi tényezőkkel
megadhatók, így megfelelő szűrésekkel az egyes fafajok számára alkalmas termőhelyek
nagyléptékben meghatározhatók a rendelkezésre álló digitális térképi adatbázisok
segítségével. Természetesen konkrét telepítés tervezése esetén a telepítési tervben előírtaknak
megfelelő helyi termőhely-feltárása szükséges, amellyel a termőhely típus változat
határozható meg, amely megadja az adott területen telepíthető fafajt, és azon belül a fajtát.

Mind a három fafaj esetében alapvetően csak azokat a szántó művelési ágú területeket vettük
figyelembe, amelyeknél a száz pontos talajértékszám 50 alatt van, illetve a termőréteg
vastagsága legalább 40 cm. Az alacsonyabb talajértékszámú területek alkalmazása azért
szükséges, mert az Európai Uniós irányelveknek megfelelően azon szántó művelési ágban
lévő mezőgazdasági területeken kell alternatív hasznosítást biztosítani, amelyek az
élelmiszercélú termesztésre kedvezőtlenek. A termőréteg vastagságánál a minimális vastagság
meghatározása a fás szárú vegetáció termőhely-feltáró képességével, és gyökérrendszerével
van összefüggésben.
Fafajonként határoztuk meg a fizikai talajféleséggel szemben támasztott igényeket, és a
vízgazdálkodással szemben támasztott igényeket.
Az egyes fogalmak:
Talajértékszám: a különböző termőhelyek talajának a talajtulajdonságok által meghatározott
termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-ban.
Termőréteg vastagsága: (kő, kavics, ill. talajvíz mélysége) a helyszíni felvételezés alapján
megállapított számszerű kategóriák
Fizikai talajféleség: a helyszíni felvételezés tapasztalatai, laboratóriumi teszt-vizsgálatok: KA,
telítési %, hy, leiszapolható rész % és mechanikai elemzés alapján
megállapított nem számszerű kategóriák.
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A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai: a Várallyay et al. által kidolgozott vízgazdálkodási
kategória-rendszer

11. táblázat: Energetikai faültetvények, alapadatok:
Alapadatok
Akác

Nyár

Fűz

Fafaj-csoport átlagos hozama (tatro/(ha*év)
6

8

11

Betakarításkori átlagos nedvességtartalom (%)
38

49

55

Egyes fafaj-csoportokra jellemző fűtőérték a betakarításkori nedvességtartalom
függvényében (MJ/kg)
10,5

8,2
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12. táblázat: Energetikai faültetvényekkel előállítható faanyagmennyiség, és az abból kinyerhető energia mennyisége Fertőd térségében
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Energetikai faültetvények telepítésére alkalmas területek Fertőd 50 km-es körzetében:
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Természetesen abban az esetben, ha tényleges energetikai faültetvény termesztés mellett
dönt a beruházó, akkor területelemzés, termőhely feltárás, további technológia elemzés és
gazdasági számítások mellett, faültetvény termelési koncepció és stratégia elkészítése
elengedhetetlen,

a

korszerű

energetikai

megalapozásához.
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IV.4. FAIPARBAN

KELETKEZŐ, ENERGETIKAI CÉLOKRA HASZNOSÍTHATÓ ALAPANYAG

FERTŐD VIZSGÁLT KÖRZETÉBEN

A faiparban mind az elsődleges, mind a másodlagos faiparban keletkezik olyan
melléktermék (széldeszka, darabos eselék, apríték, különböző forgácsok, fűrészpor) amely
alkalmas energetikai célú felhasználásra. A másodlagos faiparban keletkező melléktermék
általában alapanyagul szolgál további fatermék előállításra (vagy visszavezetik a főtermék
előállítási sorába az alapanyaghoz kis mértékű bekeveréssel, vagy egyéb, magasabb
minőségű terméket készítenek belőle, pl.: száraz kéreg mentes fűrészporból pelletet), vagy
helyben hasznosítják energetikai célokra, így a felmérés során elsősorban az elsődleges
faiparhoz tartozó üzemeket vizsgáltuk. Azon cégeket gyűjtöttük össze, amelyek általában
nyers fa alapanyaggal dolgoznak, és fűrészelt faterméket állítanak elő (parkettfríz, raklapelem, fűrészárú, bútorléc, láda-elem, fűrészelt karó, talpfa, stb.), így jelentős mennyiségű
energetikai célokra hasznosítható faanyag keletkezik náluk (kb. az alapanyag 60 % a
melléktermékként jelentkezik).
Az egyes fűrészipari üzemeknél a keletkező melléktermék mennyiségére vonatkozóan
adatokat általában csak akkor szolgáltatnak a fűrészüzemek, ha konkrét üzleti ajánlattal
keresik meg őket, így a kérdőíveket általában nem, vagy a valóságtól eltérő adatokkal
töltik ki, hogy védjék az üzleti lehetőségeiket. Az alábbiakban Fertőd ~50 km-es körzetén
belül eső elsődleges faiparhoz tartozó, illetve energetikai célokra hasznosítható
mellékterméket is produkáló cégeket gyűjtöttük össze.

Győr-Moson-Sopron Megye

1. FAIPARI ÉS MÉZ Kereskedelmi Kft. Jánossomorja
2. GTO-HOLZ Termelő és Kereskedelmi Kft. Mosonmagyaróvár
3. HOLZ-FA Faipari Kft. Kapuvár
4. JUHÁSZ és TÁRSA Kereskedelmi, Fafeldolgozó Kft. Dunaremete
5. Archi-Ro Építő és Kivitelező Kft. Győr
6. ATA & Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Szany
7. ATESZ WOOD Kft. Sopron
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8. AVA-PACK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Csorna
9. B-73 Faipari Szolgáltató Bt. Győr
10. BL Bútor Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Sopron
11. BODA-BÚTOR Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Sopron
12. Cincér Faipari-, Művészeti és Szolgáltató Bt. Sopron
13. CORPUS-TOLNAY Asztalosipari Gyártó és Kereskedelmi Kft. Győr
14. DODEKA 3000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Győr
15. DOMI Bútor Kft. Győr
16. e-butor Kereskedelmi Kft. Győr
17. ERDŐ-DOKTOR Szolgáltató Bt. Fertőszentmiklós
18. ÉRSEK-Fa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Öttevény
19. EU-BRIKETT Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Vitnyéd
20. EURO-PÁROS Faipari és Kereskedelmi Kft. Győrladamér
21. EUROWOOD Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft. Kajárpéc
22. F-COOP Faipari Kft. Töltéstava
23. Fa és Ház Kereskedelmi és Építőipari Kft. Mezőörs
24. Fakopácsolás 4 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Kópháza
25. Fanyűvő Sopron Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Sopron
26. FATIPP 2001 Kereskedelmi és Termelésszervező Kft. Fertőszentmiklós
27. FATIPP Kereskedelmi és Termelésszervező Bt. Fertőszentmiklós
28. Faudvar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sopron
29. FERFA Faipari Termelő és Kereskedelmi Bt. Kapuvár
30. FOREST HOLZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Győr
31. GYÖNGYVIRÁG Erdőbirtokossági Társulat Sopron
32. H & H STÍLUS Mérnöki Bt. Győr
33. HÉ-SZA Mezőgazdasági, Erdészeti és Könyvelési Bt. Nyúl
34. Hubegger-Hungária Faipari és Kereskedelmi Kft. Pinnye
35. HUSZÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Győrújbarát
36. INTARZIA BÚTORMŰVÉSZETI STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Tét
37. Jankó és Társa Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mosonmagyaróvár
38. K. L. SZ. Fafeldolgozó és Szolgáltató Kft. Lipót
39. KÉLON Faipari és Kereskedelmi Bt. Jánossomorja
40. Király Bútor 2005 Faipari és Szolgáltató Kft. Győrasszonyfa
41. KLP-Fa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sopron
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42. KOCSIS BÚTOR Faipari és Kereskedelmi Bt. Győr
43. Kovacsics Asztalosipari és Szolgáltató Kft. Rajka
44. LAKÁS ÉS FA Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. Tét
45. Ligna Trading Hungária Kereskedelmi Kft. Mosonmagyaróvár
46. LIGNUM-ET-LUX Fa és Fény Kft. Mosonmagyaróvár
47. MAHAGON Faipari Kft. Győr
48. MAKAI PALETTA-04 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Győr
49. MASSZÍV-HOLZ Kereskedelmi Kft. Sopron
50. MEGYER-FA Faipari Feldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Győr
51. MERANTI Asztalosipari Kft. Egyházasfalu
52. MODUL ÉPÍTŐ Építőipari és Kereskedelmi Kft. Sopron
53. Molnár Károly és Társa Bútoripari és Kereskedelmi Bt. Abda
54. NATURA & MO Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Harka
55. PÉCSI-ASZTALOS Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Sopron
56. Pellet Produkt Energiahordozó Termelő és Kereskedelmi Kft. Petőháza
57. Pihokker Faipari Bt. Győr
58. REBÁC Építő- és Asztalosipari Bt. Kimle
59. Sárga-Fagyöngy Faipari és Kereskedelmi Bt. Sopron
60. SCANDIC-HUNGARY Fa és fatermékeket Értékesítő Kereskedelmi Bt. Győr
61. SIDY-BEN Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sopron
62. SNAP PARKETTA Kereskedelmi Kkt. Győr
63. SOMY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Győr
64. Szalamandra Sopron Erdőgazdálkodási Kkt. Sopron
65. SZIL-FA-VIRÁG Szolgáltató Kereskedelmi Bt. Szil
66. Taschner és Kelemen Faipari és Kereskedelmi Kkt. Sopron
67. Tóth-Fa 2005 Faipari Termelő és Szolgáltató Kft. Cirák
68. V-L MILL Faipari Szolgáltató Kereskedelmi Bt. Szil
69. WÉ-MA Faipari, Kereskedelmi, Vendéglátói Bt. Kópháza

Veszprém Megye

1. AJTO-PLAZA Kft. Veszprém-Kádárta
2. Almádi Tüzép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Balatonalmádi
3. BAKONY-WOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pápateszér
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4. KÉKTÖLGY Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Úrkút
5. Nádvári Levente – fafeldolgozó Bakonycsernye
6. TIVAFA Fafeldolgozó- és hasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Alsóörs
7. BAKONY MMBL Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Ajka
8. FAVE Faipari Gyártó és Kereskedelmi Kft. Nemesszalók
9. SUR-TA Erdészeti Kft. Zirc-Lókut
10. VEMI-2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Tapolca
11. ALMÁSVÖLGYI Ebt. Monostorapáti
12. APRÓFA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ugod
13. BAKONY-HOLZKOHLE Export-Import Kft. Nyírád
14. Bakonyfa-Aprító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajka –Padragkút
15. Bakonyi Fakitermelő Fakitermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Lovászpatona
16. BENCS Faipari Termékkészítő és Kereskedelmi Kft. Homokbödöge
17. BIOFA-CENTRUM Kereskedelmi Kft. Herend
18. BU-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Ajka
19. Bútor Manufaktúra Asztalosipari és Kereskedelmi Kft. Káptalanfa
20. CERRIS Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Veszprém
21. CLEOPÁTRA Bútorbolt Kft. Pápa
22. Dabronci Erdőbirtokossági Társulat Dabronc
23. DÁNYÉROLDAL Erdőbirtokossági Társulat Révfülöp
24. Dublecz Tölgy Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bakonybél
25. ENIATI Könyvelő, Erdészeti Kereskedelmi Bt. Adásztevel
26. FA-DO Fa- és Papíripari Termékeket Gyártó és Forgalmazó Bt. Nagyvázsony
27. FA-KI-TERM Erdőgazdálkodási és Kereskedelmi Bt. Románd
28. FAGESZT 2002 Asztalos és Kereskedő Kft. Pápa
29. FANNÓ Bútor Kft. Veszprém
30. FEJES és Társa Vendéglátó és Erdőgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bakonytamási
31. FORMA BÚTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Ajka
32. FORMAFA 2003. Faipari, Textilipari és Bőripari Termékgyártó és Szolgáltató Bt.
Pápakovácsi
33. FRAMACOM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Vilonya
34. GERFA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Veszprém
35. GYÉKÉNYFÖLDI Erdőbirtokossági Társulat, Aszófő Aszófő
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36. Győrffy Akácás Erdőbirtokossági Társulat Csögle
37. HADNAGY-COMEX Kereskedelmi, Építőipari és Fafeldolgozó Kft. Papkeszi
38. Hársfiúk Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Hárskút
39. HART-HOLZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pápa
40. HEGYTÓ Erdőbirtokossági Társulat, Zánka Zánka
41. HENGI 98 Bútorgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Pápa
42. HOR-FA Erdőgazdálkodási Szolgáltató Bt. Csabrendek
43. Horváth és Társai Fakitermelő Bt. Nyirád
44. HORVÁTH TÜZÉPKER Építőanyag Forgalmazó Kft. Pápa
45. HUBERT PARKETTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Veszprém
46. Jóbarátság Mezőgazdasági és Vagyonkezelő Szövetkezet Veszprémvarsány
47. Kloó és Társai Asztalos és Egyéb Tevékenységű Kft. Gyulafirátót
48. KOMFORT MŐBEL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Veszprém
49. Középsoki Erdőbirtokossági Társulat Alsóörs
50. MÁRKUS és TÁRSA Építőipari és Faipari Bt. Ugod
51. MOLYHOS Erdőbirtokossági Társulat, Balatonfüred Balatonfüred
52. NYIRSZEG 2000 Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Úrkút
53. PERLA-BÚTOR Ipari-Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pápa
54. Pető-Fa Asztalosipari és Kereskedelmi Kft. Kolontár
55. Plechinger Asztalosipari Termelő és Kereskedő Kft. Farkasgyepű
56. PROFA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Gyenesdiás
57. PROFI-FA Faipari és Kereskedelmi Bt. Magyarpolány
58. Prusinszky és Társa Faipari Termelő és Forgalmazó Bt. Pénzesgyőr
59. R-BÓNI BÚTOR Kereskedelmi Kft. Pápa
60. RÓFA Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Peremartongyártelep
61. ROZMARING Építő és Kereskedelmi Kft. Hidegkút
62. Ságifa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Balatonalmádi
63. Sándor-Fa Faipari és Kereskedelmi Kft. Nagytevel
64. SCHÖFFER ÉS TÁRSAI Asztalosipari és Kereskedelmi Bt. Ajka
65. Sebestyén és Társa Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pápa
66. SOMA-FA 2000 Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Magyarpolány
67. SZEGAFA Bútorgyártó és Kereskedő Kft. Szentgál
68. Szentgáli Tiszafa Ebt. Szentgál
69. SZIL-3000 Ipari, Erdőgazdálkodási és Szolgáltató Kft. Papkeszi
82

Evergreen Energy Kft. 8622 Szántód, Csemetekert u. 1.; Adószám:22300913-2-14
Dr. Barkóczi Zsolt PhD. +36-70-323-1425; barkoczyzs@gmail.com

70. TOMAFA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bakonyszentlászló
71. TORDER Kereskedelmi és Faipari Bt. Sümeg
72. VMH 69 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Bakonynána
73. WOODHOLZFA Faipari és Kereskedelmi Kft. Városlőd
74. XILOTRON Faipari Termelő, Szervező és Kereskedelmi Bt. Veszprém

Vas Megye

1. ESPERIA Export-Import Kereskedelmi Kft. Szombathely
2. KARDEX Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szombathely
3. GAÁL-HOLZ Szolgáltatási és Kereskedelmi Kft. Egyházashollós
4. PRIMÁTA Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szombathely
5. A HÁZ Építő- és Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Szombathely
6. ASZTERV Mérnöki Iroda és Asztalosipari Kft. Lukácsháza
7. ATAPO Építőipari, Faipari és Szolgáltató Kft. Szombathely
8. B+B-2001 Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Szombathely
9. BD-Holz Bútoripari, Szolgáltató és Kivitelező Kft. Szombathely
10. BÚTOR-X Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sárvár
11. CORNUS-FA Faipari Gyártó és Szolgáltató Kft. Magyarnádalja
12. CSAPÓ Fa és Erdészeti Bt. Nádasd
13. Csepregi Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Csepreg
14. FA-KÍR Faárukereskedelmi Bt. Szombathely
15. Fantázia Faipari Szolgáltató Kft. Vép
16. FAPROFI-L Ipari és Kereskedelmi Bt. Szombathely
17. FARKAS-FA Faipari Kft. Szombathely
18. Fenster Mester Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szentpéterfa
19. Gerencsér és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ikervár
20. HAFRA Fafeldolgozó Bt. Szombathely
21. HLF Faipari és Kereskedelmi Kft. Bérbaltavár
22. JAKAFA Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Velem
23. KEELING & CO Angol Bútor & Design Kft. Halogy
24. Kondorfai Erdőbirtokossági Társulat Kondorfa
25. KÖRTVÉLYES Asztalosipari Kft. Szombathely
26. LABÁTH Gépipari és Kereskedelmi Bt. Kőszeg
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27. Megújuló Energia Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Bejcgyertyános
28. Megyesi Erdészeti Bt. Nemeskolta
29. Meisner Wood Faipari Kereskedelmi Kft. Szombathely
30. NABAPRO Faipari Kereskedelmi Bt. Gencsapáti
31. ŐRSÉG-FA Kft. Felsőmarác
32. PALETTA WORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Vép
33. PARKETTA 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Körmend
34. PERINT-FA Asztalosipari és Szolgáltató Bt. Szombathely
35. PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. Szombathely
36. Rábagyarmati Erdőbirtokossági Társulat Szentgotthárd
37. STILUS ÉS FORMA 2000 Bútoripari és Kereskedelmi Kft. Perenye
38. SZAKONYI ÉS TÁRSA KERESKEDELMI, IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. Sárvár
39. SZALAI és TÁRSAI Faipari Kft. Szombathely
40. T & T LÁDA Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft. Balogunyom
41. TAXUS-KÖRMEND Faipari Bt. Körmend
42. TERRA-TECH 2000 Gyártó, Értékesítő és Szolgáltató Kft. Szombathely
43. TRIKA Ipari és Kereskedelmi Szövetkezet Sárvár
44. Uraiújfalui Kerekeserdő Erdőbirtokossági Társulat Uraiújfalu
45. Vasi Agro Hungária Mezőgazdasági Kft. Körmend
46. VASI HOLZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kkt. Rábapaty
47. Wood-carver Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Szombathely
48. WOT-HOLZ Faipari Kft. Daraboshegy
Tehát megállapítható, hogy a kistérségben jelentős faipari melléktermék alapanyag
található, amely energetikai célra, nagy mennyiségben alkalmazható. Azonban a faipari
hulladékok alacsony felhasználási lehetőségének oka a saját felhasználás és az egyéb
értékesítés.
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IV.5. RÖVID

LOGISZTIKAI ÁTTEKINTÉS

FERTŐD 50

KM-ES KÖRZETÉBEN TALÁLHATÓ

SZILÁRD BIOMASSZA MENNYISÉGÉRE

Az elemzés során meghatároztuk a Fertőd 50 km-es körzetében belül található, de az egyes
kistérséghez tartozó szilárd biomassza mennyiségeket. A szállítási számítások során az
egyes területi egységek (kistérségek) székhelyétől számítottuk az átlagos szállítási
távolságokat. Ezek alapján meghatározásra került a következő táblázatban található összes
szállítási igény (tkm-ben). Az optimális szállítási paraméterek elemzése az előbbi
fejezetekben, a szilárd biomassza alapadatainál találhatók.
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15. táblázat: Leszállítandó mennyiségek és szállítási igények az egyes alapanyag-források szerint
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V. ÖSSZEFOGLALÁS

Fertőd 50 km-es körzetének szilárd biotüzelőanyag vizsgálata során megállapítható, hogy a
szilárd növényi lignocellulóz potenciál és a hozzá kapcsolódó különböző energetikai
felmérések kivitelezhetők.

A következő munkákat végeztük el:
−

A kérdéses területeken a keletkező energetikai célú, mezőgazdasági melléktermék
mennyiség felmérése (Fertődtől koncentrikusan változó távolságban (körzetek)
10-50 km között 10 km-ként, illetve kistérségi szinten, és ezek metszésében).

−

Az

energetikai

célú,

mezőgazdasági

melléktermék

különböző

fajtáinak

mennyiségi kimutatása, és energetikai jellemzése.
−

Az energetikai célokra nem hasznosítható energetikai célú, mezőgazdasági
melléktermék mennyiségének meghatározása (állattartás, visszaforgatás, stb.)

−

Térképi anyagok elkészítése az egyes körzetekben energetikai célra hasznosítható
mezőgazdasági melléktermék mennyiségéről, illetve az érintett kistérségeknél
keletkező energetikai célra hasznosítható mennyiségről, és ezek metszéséről.

−

A hagyományos erdőgazdálkodásból származó energetikai célokra hasznosítható
hengeres fa, illetve vágástéri apadék feldolgozásából származó faaprítékra
potenciál-felmérés és prognózis a következő 10 évre.

−

A hagyományos erdőgazdálkodásból származó, energetikai célra hasznosítható
faanyag mennyiségének kistérségi szintű megadása digitális térképeken, az egyes
energetikai célú felhasználás szempontjából fontos mértékegységekben (m3,
tonna, TJ).

−

Az elsődleges és másodlagos faipar képviselőinek listája, ahol a munkák során
energetikai célra hasznosítható melléktermék keletkezik.

−

A kérdéses területre meghatározásra kerültek az energetikai faültetvényekre
alkalmas területek nagysága és elhelyezkedése.

−

Táblázatos formában kimutatásra kerültek az egyes fás szárú energetikai
növénytermesztésre alkalmas fafajokkal előállítható faanyag mennyiségei
kistérségenként és körzetenként is.
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−

A körzetek és a kistérségek metszéseként kapott területi egységek
súlypontjától számított szállítási távolságok, és az ott leszállítandó mennyiségek
meghatározása.

Az elemzések és kiértékelések során következő fontosabb megállapításokat tettük:
1. Fertőd körzetében csak a kalászosok szalmáját figyelembe véve 4.715; 10.067;
32.839; 57.126; 90.530 (10-20-30-40-50 km-es körzetben) tonna alapanyag
biztosítható évente, az energetikai célokra hasznosítható mennyiség teljes
felhasználása esetén. Abban az esetben, ha a kalászosok szalmájához még a
kukoricaszárból, napraforgószárból, illetve repceszárból kinyerhető mennyiséget is
figyelembe vesszük, akkor 16.483; 42.052; 110.741; 186.058; 285.537 (10-20-3040-50 km-es körzetben) tonna alapanyag is biztosítható évente.

2. Fertőd körzetében csak a kalászosok szalmáját figyelembe véve 64; 136; 445; 774;
1.227 (10-20-30-40-50 km-es körzetben) TJ energia biztosítható évente, az
energetikai célokra hasznosítható mennyiség teljes felhasználása esetén. Abban az
esetben, ha a kalászosok szalmájához még a kukoricaszárból, napraforgószárból,
illetve repceszárból kinyerhető energiamennyiséget is figyelembe vesszük, akkor
225; 575; 1.513; 2.543; 3.903 (10-20-30-40-50 km-es körzetben) TJ energia is
biztosítható évente.

3. Fertőd körzetében csak a szőlővenyigét és a gyümölcsfa-nyesedéket figyelembe
véve 797; 3.009; 5.327; 6.519; 8.849 (10-20-30-40-50 km-es körzetben) tonna
alapanyag biztosítható évente, az energetikai célokra hasznosítható mennyiség
teljes felhasználása esetén.

4. Fertőd körzetében csak a szőlővenyigét és a gyümölcsfa-nyesedéket figyelembe
véve 9; 34; 60; 73; 99 (10-20-30-40-50 km-es körzetben) TJ energia biztosítható
évente, az energetikai célokra hasznosítható mennyiség teljes felhasználása esetén.

5. Az erdőgazdálkodás a következő 10 évben évről évre tud biztosítani, Fertőd 50 kmes vizsgált körzetben energetikai célokra hasznosítható faanyagból legalább
~250.000 m3-t, ami ~235.000 t-t (mivel nagy a keménylomb aránya), illetve ~2.700
TJ energiát jelent
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6. Az elemzés eredményeképpen Fertőd 50 km sugarú körzetében (apríték optimális
szállítási távolsága végett), akác esetén 6.930 ha, nyár esetén 112.379 ha, fűz esetén
8.324 ha fás szárú energetikai faültetvény telepítése javasolható. Fertőd 50 km-es
körzetében összesen – a bemutatott feltételrendszernek megfelelően – több mint
1.032.176 tonna, vagyis több mint 12.609 TJ energetikai faültetvény alapanyagot
lehetne kitermelni. Ha a potenciális területek 10% történne energetikai faültetvény
telepítés, az is jelentős biomassza mennyiséget jelentene, tehát a növényi
alapanyagú energia-termelés alapanyagává válhat a térségben.

7. Megállapítható, hogy ha a beruházó a tényleges energetikai faültetvény termesztés
mellett dönt, akkor területelemzés, termőhely feltárás, további technológia elemzés
és gazdasági számítások mellett, faültetvény termelési koncepció és stratégia
elkészítése elengedhetetlen, a korszerű energetikai faültetvény termesztés
kialakításához, megalapozásához.

8. Fertőd ~50 km-es körzetét vizsgálva felmérésre került az elsődleges és másodlagos,
nem kezelt faanyagot feldolgozó egységek száma, amely alapján megállapítható,
hogy a környező kistérségekben jelentős faipari melléktermék alapanyag található,
amely energetikai célra, nagy mennyiségben alkalmazható. Azonban a faipari
hulladékok alacsony felhasználási lehetőségének oka a saját felhasználás és az
egyéb értékesítés.

9. Évente, Fertőd 50 km-es körzetében, összesen energetikai célokra hasznosítható
szilárd biomassza termék, illetve melléktermék kb. 529.386 tonna, 6.702 TJ áll
jelenleg rendelkezésre, valamint a potenciális energianövény területek 10 %-nak
alkalmazása esetén – energetikai faültetvény hozamadatok figyelembevételével –
további 103.218 atro tonna, azaz 1.261 TJ energetikai célú faanyag lenne
hasznosítható.
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FÜGGELÉK (CD MELLÉKLET)
Magyarázat
Energetikai faültetvény
Összefoglaló
Potenciális területek
Energetikai faültetvény részletes adatok
Erdőgazdálkodás
Eredmény-export
Győr-Moson-Sopron megye
Állami szektor
Alapadatok
Fafajsorok kialakítása
Fafajterületek
Kistérségekre
Élőfakészlet
Kistérségekre
Fakészlet adatok
Mellmagassági átmérő értékek
Módszerek
Vizsgálati eredmények általában
Vezetői összefoglaló
Kistérségekre
Erdőgazdálkodási stratégia
Telepítési stratégia
Véghasználati stratégia kiinduló
Előhasználati stratégia
Választékszerkezet
Választékár 1
Választékár 2
Véghasználati mátrix időszakonként 30 évre
Eredmények javaslatok
Részletes eredmények
Kitermelt bruttó m3, fakészlet, átlagos vágáskor
Kistérségekre
Kitermelésre kerülő fafajonkénti választékok
Kistérségekre
Költségek nyereségek
Kistérségekre
Vizsgálati tematika
Privát szektor
Alapadatok
Fafajsorok kialakítása
Fafajterületek
Kistérségekre
Élőfakészlet
Kistérségekre
Fakészlet adatok
Mellmagassági átmérő értékek
Módszerek
Vizsgálati eredmények általában
Vezetői összefoglaló
Kistérségekre
Erdőgazdálkodási stratégia
Telepítési stratégia
Véghasználati stratégia kiinduló
Előhasználati stratégia
Választékszerkezet
Választékár 1
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Választékár 2
Véghasználati mátrix időszakonként 30 évre
Eredmények javaslatok
Részletes eredmények
Kitermelt bruttó m3, fakészlet, átlagos vágáskor
Kistérségekre
Kitermelésre kerülő fafajonkénti választékok
Kistérségekre
Költségek nyereségek
Kistérségekre
Vizsgálati tematika
Vas megye
Állami szektor
Alapadatok
Fafajsorok kialakítása
Fafajterületek
Kistérségekre
Élőfakészlet
Kistérségekre
Fakészlet adatok
Mellmagassági átmérő értékek
Módszerek
Vizsgálati eredmények általában
Vezetői összefoglaló
Kistérségekre
Erdőgazdálkodási stratégia
Telepítési stratégia
Véghasználati stratégia kiinduló
Előhasználati stratégia
Választékszerkezet
Választékár 1
Választékár 2
Véghasználati mátrix időszakonként 30 évre
Eredmények javaslatok
Részletes eredmények
Kitermelt bruttó m3, fakészlet, átlagos vágáskor
Kistérségekre
Kitermelésre kerülő fafajonkénti választékok
Kistérségekre
Költségek nyereségek
Kistérségekre
Vizsgálati tematika
Privát szektor
Alapadatok
Fafajsorok kialakítása
Fafajterületek
Kistérségekre
Élőfakészlet
Kistérségekre
Fakészlet adatok
Mellmagassági átmérő értékek
Módszerek
Vizsgálati eredmények általában
Vezetői összefoglaló
Kistérségekre
Erdőgazdálkodási stratégia
Telepítési stratégia
Véghasználati stratégia kiinduló
Előhasználati stratégia
Választékszerkezet
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Választékár 1
Választékár 2
Véghasználati mátrix időszakonként 30 évre
Eredmények javaslatok
Részletes eredmények
Kitermelt bruttó m3, fakészlet, átlagos vágáskor
Kistérségekre
Kitermelésre kerülő fafajonkénti választékok
Kistérségekre
Költségek nyereségek
Kistérségekre
Vizsgálati tematika
Veszprém megye
Állami szektor
Alapadatok
Fafajsorok kialakítása
Fafajterületek
Kistérségekre
Élőfakészlet
Kistérségekre
Fakészlet adatok
Mellmagassági átmérő értékek
Módszerek
Vizsgálati eredmények általában
Vezetői összefoglaló
Kistérségekre
Erdőgazdálkodási stratégia
Telepítési stratégia
Véghasználati stratégia kiinduló
Előhasználati stratégia
Választékszerkezet
Választékár 1
Választékár 2
Véghasználati mátrix időszakonként 30 évre
Eredmények javaslatok
Részletes eredmények
Kitermelt bruttó m3, fakészlet, átlagos vágáskor
Kistérségekre
Kitermelésre kerülő fafajonkénti választékok
Kistérségekre
Költségek nyereségek
Kistérségekre
Vizsgálati tematika
Privát szektor
Alapadatok
Fafajsorok kialakítása
Fafajterületek
Kistérségekre
Élőfakészlet
Kistérségekre
Fakészlet adatok
Mellmagassági átmérő értékek
Módszerek
Vizsgálati eredmények általában
Vezetői összefoglaló
Kistérségekre
Erdőgazdálkodási stratégia
Telepítési stratégia
Véghasználati stratégia kiinduló
Előhasználati stratégia
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Választékszerkezet
Választékár 1
Választékár 2
Véghasználati mátrix időszakonként 30 évre
Eredmények javaslatok
Részletes eredmények
Kitermelt bruttó m3, fakészlet, átlagos vágáskor
Kistérségekre
Kitermelésre kerülő fafajonkénti választékok
Kistérségekre
Költségek nyereségek
Kistérségekre
Vizsgálati tematika
Térképek
Állami
Fenyő
Térképek
Kemény lomb
Térképek
Lágy lomb
Térképek
Összes
Térképek
Privát
Fenyő
Térképek
Kemény lomb
Térképek
Lágy lomb
Térképek
Összes
Térképek
Összes
Fenyő
Térképek
Kemény lomb
Térképek
Lágy lomb
Térképek
Összes
Térképek
Győr-Moson-Sopron megye összefoglaló
Vas megye összefoglaló
Veszprém megye összefoglaló
Vezetői összefoglaló
Összefoglaló táblázat
Faipar
Összefoglaló
Mezőgazdaság
10 km-es körzet
Állattartás szalmaigénye
Állattartás szalmaigénye
Egyes növények szalmamennyisége kistérségenként
Búza, Durumbúza, Kukorica, Napraforgó, Őszi árpa, Repce, Rozs, Tavaszi árpa,
Triticale, Zab,
Összegzés
Kistérségenként
20 km-es körzet
Állattartás szalmaigénye
Állattartás szalmaigénye
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Egyes növények szalmamennyisége kistérségenként
Búza, Durumbúza, Kukorica, Napraforgó, Őszi
Triticale, Zab,
Összegzés
Kistérségenként
30 km-es körzet
Állattartás szalmaigénye
Állattartás szalmaigénye
Egyes növények szalmamennyisége kistérségenként
Búza, Durumbúza, Kukorica, Napraforgó, Őszi
Triticale, Zab,
Összegzés
Kistérségenként
40 km-es körzet
Állattartás szalmaigénye
Állattartás szalmaigénye
Egyes növények szalmamennyisége kistérségenként
Búza, Durumbúza, Kukorica, Napraforgó, Őszi
Triticale, Zab,
Összegzés
Kistérségenként
50 km-es körzet
Állattartás szalmaigénye
Állattartás szalmaigénye
Egyes növények szalmamennyisége kistérségenként
Búza, Durumbúza, Kukorica, Napraforgó, Őszi
Triticale, Zab,
Összegzés
Kistérségenként
Alapadatok
Állatállomány
Betakarított terület
Termésátlag
Térképek
Átnézeti
Térképek
Körzetmetszésekkel
Térképek
Átnézeti Debrecen
Debrecen földhasználat
Debrecen talajtípusok
Összefoglaló táblázat
Vezetői összefoglaló
Szállítás
Összes szállítási igény
Szőlő-Gyümölcs
Összefoglaló
Szőlő-gyümölcs területek
Szőlő-gyümölcs észletes
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