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1. Előzmények, célkitűzés 

 

A nyolcvanas évek fellángolását követően, hazánkban az elmúlt 10 év során nagyrészt ki-

hagyták a nemzeti agrárkoncepciókból a mezőgazdaságban keletkező szerves anyag alterna-

tív, megújuló energetikai alapanyagként való felhasználását. Nagy áttörést jelentett a lehető-

ségek terén az 1998-as agrárpolitikai váltás, melynek következtében az elkövetkező évek ag-

rárprogramjának igen fontos részét képzi a mezőgazdasági növények energia "termelésbe" 

való bevonása. Az mezőgazdasági energiatermelés feltehetően változásokat eredményez majd 

a mezőgazdaságon kívül, az energia ipari szektorban is, de vélhetőleg a társadalmi és környe-

zetvédelmi szempontok szem előtt tartása megelőzi az ebből adódó konfliktusok kialakulását.  

 

Vizsgálataim a témakörben főként arra irányultak, hogy milyen lépésekben valósítható meg 

az előbbiekben említett energetikai célú növénytermesztési koncepció. A termelési és energia 

átalakítási technológiák nagy része, amelyek a növények tüzelőanyaggá vagy bio-

üzemanyaggá való átalakítását szolgálják már a gyakorlat rendelkezésére állnak. Ezek rend-

szerszerű összefoglalása lehet az egyik szükséges lépés. Rendkívül sok egyedi kísérlet folyik 

Európa szerte annak megállapítására is, hogy mely növények, hol és mekkora várható energe-

tikai hozamokkal rendelkeznek a különböző környezeti, és az energiakímélő technológiai fel-

tételek mellett.  

 

Ezek ismeretében, vizsgálataim során fokozott figyelmet fordítottam arra, hogy ezeket az 

energia-transzformációs rendszerek a növénytermesztés szempontjainak is megfeleljenek. A 

szakirodalom áttekintését követően az első megállapításom az volt, hogy még senki nem hatá-

rozta meg a hazánkban potenciálisan termeszthető szántóföldi energianövény fajokat, a ha-

gyományostól eltérő technológiai jellemzőket, illetve az energianövényekhez tartozó, hagyo-

mányostól eltérő vetésszerkezeteket. Dolgozatomban főként ezen hiányosságok kiküszöbölé-

sére törekedtem, tudva azt, hogy a gyakorlati alkalmazás technológiai feltételeinek megterem-

tése, és az energianövények piaci értékének meghatározása, csak az energetikai növényter-

mesztés összefüggéseinek alapos feltárása után ítélhető meg reálisan. 

 

Kutatómunkám főbb elemei a következőképpen összegezhetők. A szakirodalom feldolgozása 

során, az energia célú biomassza termelés hazai és külföldi tendenciáinak ismertetése, a kü-

lönböző biomassza energiahordozók legújabb változatainak bemutatása után, a legfontosabb 

ökonómiai szempontokat felvázolva, sorra vettem a hazánkban termeszthető szántóföldi ener-

gianövény fajokat. Modellt készítettem a termeszthető energetikai fajok potenciális termőhe-

lyének meghatározására, különböző, hasznosítás szerinti termesztési körzetek kijelölésére. 

 

A tudományos munka célkitűzései az elmúlt négy évben végzett kutatómunka és szakmai 

eszmecserék alapján, a következőképpen foglalhatók össze: 

 

 Hazai agrárszakemberek tájékozottságának és véleményének felmérése az energetikai nö-

vénytermelés főbb kérdésköreire vonatkozólag; 

 

 Összefoglaló elemzést készítése a Magyarországon potenciálisan termeszthető energetikai 

növényekről, amely elemzést a hagyományos termesztési technológiák tapasztalatainak 

vizsgálatán túlmenően, a hazai és nemzetközi szakirodalomban fellelhető energetikai nö-

vénytermesztés eredményeire alapoztam; 
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 A potenciálisnak tartott energianövények regionális eloszlásának maghatározása, illetve a 

hasznosítási céltól függően, az optimális olajnövény termesztési, alkoholnövény termeszté-

si, szilárd biomassza növény termesztési régiók kijelölése hazánkban; 

 

 Annak meghatározása, hogy hazánk agroökológiai adottságai mely energetikai célra hasz-

nosítható szántóföldi növényeinknek biztosítanak legjobb termesztési feltételeket, illetve 

melyek azok a haszonnövények, amelyek energiahordozók előállítására leginkább alkal-

masak. 

 

 A jövő évezred követelményeinek megfelelően a hazai agrárágazat szerkezet átalakításá-

hoz, illetve korszerűsítéséhez szükséges összefüggések feltárása a társadalommal, környe-

zettel, gazdasággal való kapcsolat szorosabbra fűzése céljából; 

 

 Az energetikai célú növénytermesztésről egy olyan összefoglaló készítése a gyakorlati 

termesztés és kutatás számára, mely alapja lehet, illetve inspirálhat másokat is további ku-

tatómunkák elkezdésére. 

 

Kutatásaim során nem vizsgáltam olyan kérdéseket, mint a kizárólagos energetikai termesztés 

esetén alkalmazandó optimális tábla vagy üzemméret, vagy a termesztés, feldolgozás jöve-

delmezőségének szempontjai. Nem tekintettem kiemelt célkitűzésnek a kereskedelem, a mű-

szaki fejlesztés problémakörének vizsgálatát, a szorosan vett EU csatlakozással kapcsolatos 

részletek tárgyalását. A növénytermesztés technológiai kérdéseinek részleteivel csak akkor 

foglalkoztam, ha azok meg kell vagy célszerű megváltoztatni az energetikai termesztés során. 

 

A címben szereplő témakör kiterjedtsége, komplexitása és aktualitása miatt további széleskö-

rű kutatói vizsgálatok, nemzetközi és hazai szakemberek közötti közös kutatási programok 

megvalósítása szükséges a részletek még alaposabb feltárásához. Ezen kívül a terjedelmi kor-

látok is arra késztettek, hogy az energetikai növénytermesztéssel kapcsolatos kérdésekben, 

csak a legfontosabb, legkritikusabb részletek megválaszolását tűztem ki célul, nem törekedve 

minden kérdéskör feldolgozásánál a teljesség igényére. A még kevéssé ismert növények, 

technológiák részletes bemutatására azonban fokozott figyelmet fordítottam. 

 

2. A kutatás módszerei 

 

Az általam elvégzett vizsgálatokat 7 részre osztottam, amelyek a következők: 

 

- Kérdőíves felmérés 

- Analitikus tréning 

- A vizsgálandó növények kiválasztása és csoportosítása 

- Adatbázis készítés 

- Térképek digitalizálása 

- Regionális eloszlás meghatározása 

- Optimalizálás 

 

2.1. Kérdőíves felmérés 

 

Annak érdekében, hogy világos képet kapjak az energianövények termesztésének ismertségé-

ről, szakmai elfogadottságáróĺ, a kérdéskörrel kapcsolatban kérdőíves felmérést végeztem a 

mezőgazdasági termelők körében. Országos agrár-gazdasági kutatás keretén belül 1033 me-
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zőgazdasági „vállalkozót” kerestünk fel, ezek közül 260 esetben végeztem információgyűjtést 

az energianövényekre vonatkozólag is. 

 

A felmérés során feltett kérdéseket alapvetően két csoportra osztottam: 

I. A gazdálkodás körülményeire vonatkozó kérdések, melyek a következők: 

 A gazda (vállalkozó) iskolai, szakmai képzettsége? 

 Hogyan szervezi gazdaságát? (Felsorolt válaszlehetőségek: év eleji írásos kalkuláció; 

havi előkalkuláció; napi problémákat old meg.) 

 A gazdálkodás során mely tényezők jelentik a legnagyobb gondot? (Felsorolt válaszlehe-

tőségek: anyagbeszerzés; finanszírozás; gépesítés; raktározás; értékesítés; szaktanács-

adás) 

 Az értékesítési kapcsolatokat hogyan ítéli meg? 

 A mai agrártámogatási rendszert hogyan értékeli, és miként reagál rá? (Felsorolt válaszle-

hetőségek: Általában zavarosnak és kiismerhetetlennek tartom; Nem tudom követni a tá-

mogatások változását; A támogatásokat eléggé ismerem, de a vásárolt anyagok, eszközök 

árának növekedéséhez képest kevésnek tartom a támogatás nagyságát.) 

 

II. Az energetikai termesztéssel kapcsolatos kérdések, melyek a következők: 

 Milyen a gazdaság földterületének megoszlása? (Szántó, kert, gyep, ugar stb. aránya az 

összes művelt területben.)  

 Hogyan dönti el hogy mit termel, és mi az amelyen változtatnia kell? 

 Hogyan tájékozódik a gazdálkodását érintő változásokról, illetve a szakmai újdonságok-

ról? 

 Hallott-e már az energetikai növénytermesztésről, meg tudná mondani, hogy mely növé-

nyeket nevezzünk energianövényeknek? 

 Lát-e perspektívát az energianövények termesztésében? 

 

 

2.2. „Analitikus tréning” 

 

A vizsgálat célja az volt, hogy a felsőfokú mezőgazdasági szakemberek energianövény ter-

mesztéssel kapcsolatos véleményét összegezhessem, megtudjam azt, hogy a témakör általános 

ismertetését követően, milyen lehetőségeket látnak az energianövények termesztésének a je-

lenlegi mezőgazdasági struktúrába való illesztésére. 

 

A kijelölt tréninges vizsgálat célcsoportjai a következők voltak: 

- Gazdasági kiegészítő szakos, levelező agrármérnök hallgatók; 

- Egyetemi kiegészítő szakos levelező mezőgazdasági üzemgazdász hallgatók; 

- Gazdajegyzők. 

 

Annak érdekében, hogy a vizsgált csoportokat az energianövényekre vonatkozó információval 

lássam el, illetve ezt követően a kérdéskörre vonatkozó véleményeket is összegezhessem, egy 

speciális tréninget állítottam össze. 

 

Az eljárást „analitikus tréningnek” neveztem el, amely a hagyományos konfliktuskezelési és 

csoportos döntési tréning modulokon alapuló saját fejlesztésű tréning módszer. Lényege, hogy 

egy rövid - 50 perces - ismeretátadás után, ami jelen esetben az energianövények termesztésé-

nek, jelentőségének összefoglalása volt, véleménynyilvánításra (vélemények ütköztetésére), 

közös döntési eljárásra késztessem a tréningben résztvevőket. 
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2.3. A vizsgálandó növények kiválasztása és csoportosítása 
 

A kutatás következő szakasza, a világszerte élelmiszer haszonnövényként termesztett fajok 

közül az energetikai termesztés szempontjából potenciálisnak nevezhető növények kiválasztá-

sa volt. A nyugat-európai szakirodalom 73 olyan növényt nevez meg, amelyek optimális felté-

telek között gazdaságosan termeszthetők energetikai célokra is. Ezen növények közül válasz-

tottam ki azt a 22 növényfajt, amelyeket az energetikai termesztés szempontjából részletesen 

elemeztem dolgozatomban. Az energetikai hasznosításra alkalmas fajok kiválasztását négy 

szempont mérlegelése alapján végeztem el:  

 

 ökológiai alkalmasság, termesztési hagyomány; 

 technológiai, művelési igény mértéke (minimalizálásra törekedve); 

 az egy hektárra jutó "energiatermelő képesség"; 

 a szükséges feldolgozási és energia transzformációs technológiák hazai fejlettsége, a ki-

nyerhető energiahordozó fajlagos mennyisége szempontjából. 

 

A szakirodalom elemzése során az egyes növényekre vonatkozó hagyományos besorolás elve-

it követtem, és a következő növénytermesztési csoportokat vizsgáltam:  

 

- gabonafélék 

- hüvelyesek 

- gyökér és gyökgumós növények 

- olajnövények 

- rostnövények 

- egyéb növények 

 

A termesztés és felhasználás összehangolása után, az energianövényekre egy speciális, új ka-

tegóriarendszer összeállítását tartottam szükségesnek, amely csoportosítás egyben a regionális 

eloszlás eredményeire alapozott "energetikai vetésszerkezet"-ek kialakításának is alapját ké-

pezi. 

 

 

2.4. Adatbázis létrehozása 
 

A szakirodalom feldolgozása alapján a vizsgált növényeket, a már említett szempontok szerint 

egyedi táblázatokba rendeztem. Ezek a táblázatok kódoltan tartalmazzák az egyes növények 

termőhelyeinek meghatározása szempontjából szükségesnek vélt agroökológiai jellemzőket. 

A táblázatok összeállítását, a Fuzzy Logic logikai módszer alapösszefüggéseinek szempontjai 

alapján végeztem el. A rendelkezésre álló szakirodalmi adatoknak megfelelően, növényenként 

optimális értéktartományt határoztam meg (A=1), az évi átlagos hőmérsékletre, az évi átla-

gos csapadék igényre, az optimális talajvízszintre, pH értékekre és talajtípusokra. Ezeket mi-

nimum, maximum oszlopokba rendeztem.  

 

Annak megvalósítására érdekében, hogy azok a termőhelyek is kijelölhetők legyen, amelyek 

„feltételesen optimálisak” a termesztésre, felső és alsó szélsőértékek adtam meg (1. ábra). Az 

ily módon összeállított adatsorokból, a Fuzzy Logikát alkalmazva, a valóban optimális tarto-

mányok is meghatározhatók. 
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1. ábra Fuzzy optimum és szélsőértékek kijelölése 

 

 

2.5. Térképek digitalizálása 

 

A Magyarország területére vonatkozó évi átlagos hőmérsékleti értékeket (2. ábra), az évi átla-

gos csapadék értékeket, a talajvízszintet tenyészidőszakban, a talajok kémhatását, a talajtípu-

sok országos eloszlását bemutató térképek a Magyar Nemzeti Atlaszból származnak, melyek-

hez a Kartográfia Vállalat nagyított kiadásában (méretarány = 1: 1.4.000.000) jutottam hozzá. 

A papírtérképek feldolgozását, az általam használt számítógépes programokhoz (ArcView, 

MapInfo) való adaptálását a következőképpen végeztem el. 

 

Első lépésben a térképeket szkenneltem („digitálisan letapogattam”), majd (földrajzi szélesség 

szerint) geokódoltam az ArcView program segítségével, amely a terület pontos beazonosítha-

tósága miatt volt szükséges. Ezt követően a vektorizálást végeztem el, mely révén különböző 

rétegekben felkerültek a térkép objektumai. A objektumokat (határvonalakat) a ArcView rajz 

készletével rajzoltam meg. A megrajzolt objektumok poligonokat alkotva jelölhetők ki a réte-

geken, mely poligonokhoz attribútum táblákat kellett minden esetben létrehoznom. Végered-

ményként 5 db digitális térképet kaptam, amelyek egyenként legkevesebb 2000 poligont tar-

talmaztak a hozzájuk tartozó adatokkal (attribútumokkal). Az elkészült térképeket a MapInfo 

programban illesztettem egymásra, mely programot a végeredmény elérése szempontjából, az 

ArcView-val összehasonlítva, alkalmasabbnak találtam a kivitelezésre. 

 

 

 
 

2. ábra Évi átlagos hőmérséklet eloszlás térkép 
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2.6 A regionális eloszlás meghatározása 

 

Haszonnövényeink területi, vagy regionális eloszlásának meghatározása eddig a termesztést 

igazoló statisztikai adatsorok, vagy az utóbbi időben a különböző termőhely értékelő rendsze-

rek alapján történt. Az általam megfogalmazott célkitűzés, amely szerint országos szinten 

kívánom vizsgálni az egyes energianövények termeszthetőségét, a már ismert termőhely érté-

kelési rendszerek eltérő célrendszere, illetve túlzott bonyolultságából származó pontatlansá-

gok miatt, egy új módszer kidolgozását tette szükségessé.  

 

A szakirodalom alapján, minden általam vizsgált növényre vonatkozólag, a kritikusnak ítélt 

agroökológiai szempontokat figyelembe véve (hőmérsékleti igény, csapadék igény, talajvíz-

szint, talaj kémhatása, talajtípusok) meghatároztam egy-egy értéktartományt, amely a növény 

szempontjából optimális termesztési feltételt, illetve terméshozamot takar.  

 

Módszertani problémát okoz, hogy ezek tartományok konkrét számokkal határolódnak, tehát 

ha pl. a növény igénye 500-700 mm csapadék, akkor matematikailag a 499 vagy a 701 mm 

már nem tekinthető optimális értéknek. Ugyanakkor ezekkel a paraméterekkel jellemezhető 

termőterületek még biztosíthatnak optimális hozamot a kérdéses növény esetében, főként ha a 

többi paraméter a kiválóhoz közelit.  

 

Ennek a konkrét számokkal nem jellemezhető jelenségnek a modellezésére, az ökológiai pa-

raméterek által adott diszkrét halmazokból un. Fuzzy optimum, illetve Fuzzy negált (ellentét) 

halmazok képezhetők, amelyek alkalmazása révén feltételesen optimális tartományok is kije-

lölhetők. Fuzzy Logika alkalmazására az agrárkutatásban elsőként vállalkoztam. 

 

2.7 Optimalizálás 

 

Az optimalizálási folyamatot két részre bontottam, amelyek a következők: 

1. a regionális eloszlás alapján az energetikai termesztés szempontjából optimális termőhe-

lyek kijelölése; 

2. a különböző termőhelyeken termeszthető növények lehetséges energetikai vetésszerkezeté-

nek maghatározása. 
 

A Fuzzy optimalizálás alapján minden potenciális növényre optimális termőhelyeket jelöltem 

ki (3. ábra). A regionális eloszlás meghatározása után pedig, a megadott energianövény cso-

portok (alkohol-, olaj-, szilárd biomassza, biogáz növények) közül, optimális olajos-növény 

termesztő, alkohol-növény termesztő (4. ábra), szilárd biomassza-növény termesztő körzete-

ket határoltam le. 

 

 
 

3. ábra Optimális termőhelyek a cukorcirok esetében 
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Mivel a kialakított energianövény csoportok igen különböző termesztési sajátosságokkal ren-

delkeznek, illetve a tárolás és feldolgozás összhangjának megteremtése is fokozottan szüksé-

gessé teszik, hogy ezeket a növényeket az optimális hozamok elérése érdekében megfelelő 

egymásutániságban termesszük, megfelelő vetésváltást alkalmazzunk.  

 

 

ra 

 

4. ábra Alkohol-növény termesztő körzetek 

 

 

 

 

3. Eredmények  

 
3.1 Új tudományos megállapítások 

 

1. Az általam elvégzett kérdőíves felmérés és analitikus tréningek eredményeinek ismereté-

ben megállapítottam, hogy hazánk növénytermesztési gyakorlata ma még nem ismeri kel-

lőképpen az energetikai növénytermesztés feltételrendszerét. A mezőgazdasági vállalko-

zók körében végzett vizsgálataim szerint, húsz mezőgazdasági termelő közül mindössze 

egy fő bír valamilyen szintű tájékozottsággal a témakört illetően. A energetikai célú me-

zőgazdasági termelés növekedésének, illetve elindulásának egyértemű akadályaként a tá-

jékozatlanság és a szakterülethez tartozó következetes agrártámogatási rendszer hiánya 

nevezhető meg. 

 

 

2. A szántóföldi növényeink összehasonlító analitikai vizsgálata alapján megállapítottam, 

hogy az energianövényként definiált haszonnövényeink esetében az energetikai hasznosí-

tás szerinti növénycsoportok kialakítása a legcélszerűbb (16. táblázat), mert a megfelelő 

vetésszerkezet összeállítása a termesztés-technológia gazdaságossági szempontból való 

optimalizálása, csak ezen kategóriákon belüli növények kiválasztása esetén végezhető el. 

A biológiai alapok fejlesztését, a művelési és termesztési technológiák, illetve a szocio-

ökonómiai háttér feltételeit is a kijelölt kategóriák szerinti bontásban kell vizsgálni, me-

lyek a következők: alkoholos, olajos, szilárd tüzelőanyag (biomassza) és biogáz. (Biogáz-

növényeket a további vizsgálataimban a szilárd biomassza-növényekkel való nagyfokú 

hasonlóság, illetve a Nyugat- Európában gyakorlattá vált, felhasználási területek állatte-

nyésztési szektorhoz való szoros kötődése miatt csak részben elemeztem.) 
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16. táblázat Energianövényeink, illetve felhasználás szerinti csoportosításuk  

 

 
FOLYÉKONY ENERGIAHORDOZÓ 

ALAPANYAGOK 

 

SZILÁRD ÉS GÁZNEMŰ ENERGIAHORDOZÓ 

 ALAPANYAGOK 

 

ALKOHOL-

NÖVÉNYEK 

 

 

OLAJ- 

NÖVÉNYEK 

 

SZILÁRD  

BIOMASSZA NÖVÉNYEK 

 

 

BIOGÁZ- 

NÖVÉNYEK 

    

ÁRPA CSILLAGFÜRT ANGOL PERJE  ANGOL PERJE  

BURGONYA NAPRAFORGÓ BÚZA CUKORCIROK 

BÚZA REPCE  KENDER KUKORICA 
CIKÓRIA SZÓJA KÍNAI NÁD NÁDKÉPŰ CSENKESZ 

CUKORCIROK  KUKORICA ROZS 

CUKORRÉPA  NÁDKÉPŰ CSENKESZ BÚZA 
CSICSÓKA  ÓRIÁS KESERŰFŰ TRITIKÁLÉ 

KUKORICA  ROZS  

ROZS  SZUDÁNIFŰ  

TRITIKÁLÉ  TRITIKÁLÉ  

ZAB  ZÖLD PÁNTLIKAFŰ   

Forrás: saját kutatás 

 

 

3. A feldolgozás és hasznosítás körében végzett vizsgálataim azt igazolták, hogy az energia-

célú növénytermesztés fő céljai a hagyományos termesztéssel párhuzamba állíthatók, leg-

jelentősebb kivételt a véghasznosítás jellege miatt a növények beltartalmára, fizikai álla-

potára vonatkozó feltételrendszer képezi. Ezen új feltételek kidolgozása szintén energeti-

kai növénycsoportonként, de egyedileg, növényre szabottan megkövetelendő, mivel a 

termelés input oldalának alacsonyan tartását e feltételek teljes körű optimalizálása bizto-

síthatja. 

 

 

3.2 Új tudományos eredmények 

 

1. A MapInfo térképészeti program segítségével általam elkészített termőhely- azonosító 

modell eredményei alapján megállapítottam, hogy a hagyományos mezőgazdasági növé-

nyek optimális termőhelyének országos eloszlása, a mezőgazdasági kutatásokban még 

nem alkalmazott Fuzzy Logika segítségével, a legfontosabb agroökológiai tényezőket fi-

gyelembe véve, átlagosan 94 %-os pontossággal meghatározható. Ez annak köszönhető, 

hogy a klasszikus matematikai módszerekkel csak diszkrét halmazként meghatározható 

agroökológiai jellemzők Fuzzy halmazokba rendezve, azok feltételesen optimális interval-

lumokkal is lehatárolhatók. Ezek a feltételesen lehatárolt intervallumok pedig a megfelelő 

szakmai szempontok alapján optimális termőhely-halmazoknak tekinthetők. Az 26. ábrán 

(világos)kékkel jelölt területek az egyes agroökológiai tényezők diszkrét halmazokkal va-

ló optimális kijelölését jelzik, a (sötét)pirossal jelölt területnövekedés pedig a szélsőérté-

kekkel bővített potenciális terület nagyságot. A cukorcirok esetében, a Fuzzy modell az öt 

agroökológiai tényező közös optimumát, a növény igényeire vonatkozólag az utolsó (sö-

tétkék) oszlopban található területnagysággal határozta meg hazánkban. 

 

2. Adatbázist hoztam létre az energianövények különböző fajainak - ökológiai igényei alap-

ján történő - termőhely szerinti egyedi meghatározására. Az ökológiai alapú termőhely-

kijelöléseket a növények évi átlagos hőmérséklet igénye, évi átlagos csapadékigénye, a 

növény által megkívánt optimális talajvízszint, talaj pH optimumok és a termesztés szem-

pontjából legkedvezőbb talajtípusok meghatározásával végeztem. A dolgozat mellékletei-

ben található táblázatok minden, az energetikai termesztés szempontjából számításba ve-
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hető növény esetében megadják azokat az agroökológiai optimumokat, amelyek termesz-

tésükre kedvezőnek tekinthetők. Mivel ilyen jellegű munka a hagyományos növényter-

mesztésben eddig nem született, az energianövényekre kapott eredmények a növényter-

mesztés más területein is sikerrel felhasználhatók. 

 
 

 
 

26. ábra Az agroökológiai tényezők optimumai és a Fuzzy modell öt  

tényezőre vontakozó közös optimuma cukorcirok esetében 

 

3. A hagyományos és kifejezetten energia célra termesztett szántóföldi növények termesztési 

rendszerében optimális elő- és utóvetemény fajokat határoztam meg, figyelembe véve 

azoknak az energetikai termesztés során fontos sajátosságait. Ajánlást tettem az energeti-

kai termesztés során - a felhasználás szerinti energianövény-csoportokon belüli - opimális 

vetésszerkezetek kialakítására Alkohol-, olaj-, és szilárd biomassza-növényes „modell ve-

tésforgókat” határoztam meg, amelyek alapjai lehet további energetikai vetésforgók, ve-

tésszerkezetek kialakításának. 

 

4. Az analitikus szakirodalmi vizsgálatok és az általam elkészített agroökológiai térképek 

elemzése alapján megállapítottam, hogy energianövényként számításba vehető legfonto-

sabb szántóföldi növények értékelése a következő tényezők összehasonlítása alapján vé-

gezhető el reálisan: 

  

- a fajlagos energetikai hozamok, amelyek az energianövényekkel szemben támasztott 

speciális energiahordozók (nyers bioolaj, bioalkohol, fajlagos szilárd szárazanyagho-

zam, biogáz) MJ –ban kifejezett értékei; 

 

- a növény termesztésére alkalmas terület mérete a növényi rotáció függvényében, 

amely alapján – agroökológiai szempontból - az adott növény esetében, évente ter-

mesztésére alkalmas területnagyság határozható meg; 

 

- a növények termesztése révén elért CO2 csökkentő hatás költségtényezőjének egy 

hektárra vetített nagysága, amely a különböző energianövények környezeti hasznossá-

gát, illetve annak költségét hivatott jelezni. Összefoglalóan tehát, a megújuló energia-

hordozó felhasználása esetén hány tonna CO2 többlet nem jut a légkörbe, és ez az 

adott növény esetében mekkora költséggel jár.   
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A felsorolt tényezőket súlyozva, így a különböző szántóföldi növényeket energetikai 

hasznosíthatóságuk alapján egy indexszámmal jellemeztem. Az indexet ECT indexnek 

neveztem el, amelyet az ”Energetikai Célú Termesztés” szóösszetételből rövidítettem. Az 

ECT index kiszámításának módját pedig a következőképpen határoztam meg: 

 
        NÖVÉNYECT alkohol, olaj, sz. biomassza, biogáz = (3xHozam)+(2xTerület index) – CO2 elkerülés költsége 

                                                                                                                          6 

 

Az ECT index alapján értékelt energianövények, illetve növénycsoportok felhasználási 

kategóriák szerint - a képletben látható paramétereket indexált formában alkalmazva - a 

17. táblázatban látható sorrendben alakul. 

 

17. táblázat Az ETC indexek alapján megállapított növényi sorrend energetikai növény-

csoportonként a legfontosabb növények esetében  
 

 

Növény és sorrend 

 

I. Alkohol-növények II. Szilárd biomassza növ. 

1. cukorcirok 1. kínai nád 

2. búza 2. szudánifű 

3. kukorica 3. zöld pántlikafű 

4. cukorrépa 4. kender 

5. csicsóka 5. óriás keserűfű 

6. cikória 6. búza 

 
III. Olaj-növények 

 
IV. Biogáz növények 

1. napraforgó 1. angol perje 

2. csillagfürt 2. nádképű csenkesz 

3. repce 3. cukorcirok 

4. szója 4. kukorica 

 
 

5. Az energianövényenként optimális hozamokra elkészített területi eloszlástérképeim alap-

ján, valamint a termeszthető növények termesztéstechnológiai feltételeit elemezve megál-

lapítottam, hogy a magyarországi agroökológiai adottságokat figyelembe véve az optimá-

lis termesztési feltételeket biztosító energetikai növénytermesztési körzetek nagysága, 

megfelelő vetésszerkezet alkalmazása esetén, olaj-növényeknél 410.600 ha-ra, alkohol-

növények esetén 1.025.000 ha-ra, szilárd biomassza-növényeknél pedig 1.990.500 ha-ra 

tehető hazánk mezőgazdasági művelésre alkalmas területein (27. ábra). Az energetikai 

növénytermesztésre alkalmas területek kijelölését a hasznosítás szerinti növénycsoportok 

energianövényeinek területi leválogatása alapján végeztem úgy, hogy az olajnövényes 

csoportból legalább kettő, alkohol- és szilárd biomassza-növények közül pedig minimáli-

san négy különböző energianövény termesztésére legyen lehetőség a kiválasztott termőhe-

lyeken. 
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27. ábra A különböző felhasználási csoportok termőterületeinek alakulása 

 

6. Az energianövények termesztési feltételeit és felhasználási vonatkozásait figyelembe véve 

alkoholnövény-, olajnövény-, szilárd biomasszanövény-termesztő körzeteket jelöltem ki. 

Ezek alapján megállapítottam, hogy a növények regionális eloszlása szerint, növénycso-

portonként mely termőtájakra javasolható alkoholnövények, olajnövények és szilárd 

biomasszanövények termesztése. 

 

Alkoholnövények termesztésére javasolt körzetek: 

 Marcal-medence, Komárom-Esztergomi síkság, Győri-medence, Mezőföld, Duna menti 

síkság, Tolna-Baranyai dombvidék, Bácskai síkvidék, Dráva menti síkság, Körös-Maros 

köze, Brettyó-Körös vidék, Nyírség, Felső-Tiszavidék, Észak-Alföldi hordalékkúp, Bel-

ső-Somogy (1.025.000 ha). 
 

Olajnövények termesztésére javasolt körzetek: 

 Mezőföld, Tolna-Baranyai dombvidék, Dráva menti síkság, Felső-Tiszavidék, Dél-

Nyírség, Marcal medence, Komárom-Esztergomi síkság (410.600 ha). 
 

Szilárd biomasszanövények termesztésére javasolt körzetek: 

 Mezőföld, Duna menti síkság, Tolna-Baranyai dombvidék, Bácskai síkvidék, Dráva 

menti síkság, Körös-Maros köze, Brettyó-Körös vidék, Nyírség, Hajdúság, Felső-

Tiszavidék, Észak-Alföldi hordalékkúp, Belső-Somogy, Külső-Somogy, Győri-medence, 

Marcal-medence, Komárom-Esztergomi síkság, Felső-, Középső-, Alsó-Tiszavidék 

(1.990.500 ha). 

 

 

4. Következtetések és alkalmazási javaslatok 

 

A következő fejezetben összefoglalóan szeretném áttekinteni vizsgálati eredményeimen ala-

puló, gyakorlati alkalmazásra és a további kutatások célkitűzéseire vonatkozó javaslataimat.  

 

 Az analitikus irodalom feldolgozás alapján, mely alatt értendő, hogy minden egyes - ener-

getikai termesztés szempontjából - számításba vehető szántóföldi növényünket összes vo-

natkozásában (általános jellemzők, ökológiai igények, szaporítás, termesztés, vetésforgó, 

produkció, betakarítás és raktározás, feldolgozás és felhasználás) célirányosan megvizs-

gáltam, oly módon, hogy már azokat a növénytermesztési, illetve a hasznosítással kapcso-

latos kritériumokat is szem előtt tartottam, amelyeket a energetikai termesztés szempont-

jából a technológiai, technikai vonatkozású szakirodalom áttekintését követően alakíthat-
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tam ki. A hiányzó szakmai definíciókat részben pótolva készítettem egy olyan összefogla-

lót, amely hiánypótlónak tekinthető mind a növénytermesztési, mind a megújuló energia-

forrásokkal (biomassza) foglalkozó szakterületeken. A feldolgozást elvégezve arra a kö-

vetkeztetésre jutottam, hogy a mezőgazdasági növények energia célú hasznosítása terüle-

tén, a felhasználás és véghasznosítás kutatása sokkal intenzívebben és részleteiben alapo-

sabban vizsgált, mint maga a tulajdonképpeni növénytermesztési háttér lehetőségeinek 

feltárása. 

 

 Gazdasági kérdések tárgyalása között - amellyel csak érintőlegesen foglalkoztam – a leg-

fontosabb megválaszolásra váró kérdés, hogy mekkora a megújuló „növényi energia” net-

tó gazdasági értéke, illetve hogyan, mi módon határozható meg. Az azonban bizonyos, 

hogy a növényekből származó energia előállítási költségei mellé, költségcsökkentő ténye-

zőként, az energianövények termesztése következtében fellépő, CO2 emisszió csökkenés, 

illetve egyensúly fenntartás gazdasági, társadalmi értéke, valamint az energetikai termesz-

tés bevezetése következtében fellépő munkahelyteremtés, kiegészítő szolgáltatások, vidéki 

munkaerő foglalkoztatása, gazdasági és társadalmi hasznának meg kell jelennie. A társa-

dalmi hasznosságot figyelembe véve tehát, nem az a kérdés, hogy gazdaságos-e az ener-

gianövények termesztése, hanem az, hogy milyen eszközökkel tehető gazdaságossá. 

 

 A kérdéskör társadalomtudományi hátteréhez hozzátartozik a következő felmérések ered-

ményeiből levonható következtetés is. Az energianövényekkel kapcsolatos szakmai fel-

mérést speciálisan összeállított kérdőív és analitikus tréningek segítségével végeztem el. 

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a szakmai élet minden szintjén általános in-

formálatlanság jellemző a témát illetően. Az elemzésből világossá vált számomra az is, 

hogy hazánk növénytermesztési gyakorlata még kezdeti szinten sem „fogadta be” az ener-

getikai termesztés elvi és gyakorlati létezését, illetve alapvető definíciók hiányoznak a té-

makört érintően. A megkérdezett szakemberek véleményét összegezve megállapítható, 

hogy pozitív elmozdulás az új termesztési eljárás irányába az esetleges agrárpolitikai vál-

tozásoknak, az EU integrációnak, illetve a megfelelő szakemberek megjelenésének lesz 

köszönhető.  

 

 Dolgozatom fő céljaként tűztem ki a potenciális energianövényeink milyenségének és 

területiségének meghatározását. Az elkészült térképek alapján elsősorban arra nyílik lehe-

tőség, hogy számba vegyük különböző energianövényeinkben rejlő egymáshoz viszonyí-

tott lehetőségeket, az egyes növények termesztési potenciálját figyelembe véve pedig 

meghatározható, hogy mely növények termesztése preferálható hazánkban, illetve melyek 

azok a megújuló energiahordozók, amelyek mindennapi felhasználásba is bevezethetők. 

Ezt egy olyan új, az agroökológiai szempontok értékelésén alapuló eljárás alapján dolgoz-

tam ki, mely révén lehetőség adódik, a növények ökológiai igényeinek megfelelő, termő-

helyek korrekt beazonosítására. 

 

 Továbbá ajánlást tettem a különböző energetikai növénycsoportok szerinti termesztési 

körzetek kialakítására (olaj-, alkohol-, szilárd biomassza alapok), mely pl. az ipari növé-

nyek termesztésnél mindig törekvés, vagy a zöldség gyümölcs vertikumban is általános 

megoldás. Az „energia termesztési” kontextusban, a vetésforgók összeállításának fontos-

sága is sokkal élesebben vetődik fel, mivel az azonos véghasznosítású növények száma 

olajos növények esetén igen kevés. Ezekből a növényekből megfelelő vetésszerkezetet 

összeállítani fokozottan nehéz szakmai feladat. Az energianövény-csoportok kialakításá-

nak meghatározó szerepe lehet annak eldöntésében, hogy a különböző energianövények 
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milyen egymásutániságban és hol termeszthetők a termőhely szerint optimális termésho-

zamokat feltételezve. 

 

Az energianövények termesztésével kapcsolatos vizsgálódásaim során megállapítottam, hogy 

többek között a következő, a témával kapcsolatban még feltáratlan területekre kell további 

fokozott figyelmet fordítani: 

 

 Génmanipulációs kísérletek. Az energia célú növénytermesztés során tehát megváltozik a 

végtermék hasznosítása, amely több vonatkozásában más igényeket támaszt a termesztés 

folyamatával szemben is. Nem cél az előírt élelmiszer vagy takarmány minőség előállítá-

sa, a végtermék összetétele nem kell, hogy a táplálkozási szabványoknak megfeleljen. 

Ezért úgy gondolom, hogy a génmanipulációs eredmények gyors felhasználásának tág le-

hetőséget biztosíthat a terület. Itt gondolok többek között arra, hogy a növényvényi vég-

termékek (pl. olaj) megfelelő molekuláris összetételének kialakítása - mely genetikai úton 

a legegyszerűbb - energianövények esetén szükségszerű az „optimumok” eléréséhez. Le-

hetőséget ad továbbá arra is, hogy olyan erősen szennyezett földterületeken folytassunk 

növénytermesztést, ahol élelmiszer előállítás nem lehet cél. Ez oly módon tehető meg, 

hogy közben termesztett növényeinkkel nehézfémtől, vagy egyéb szennyező anyagoktól 

szabadítjuk meg a talajt. Így nemcsak energiát állítunk elő, hanem a környezet szennyező 

tényezőket is kiküszöbölhetjük. Ezek a lehetőségek a génmanipuláció alkalmazásával 

mindennapi gyakorlattá válhatnak anélkül, hogy a humán szférát bármilyen károsodás ér-

né. 

 

 Alternatív energiahordozók tárolása. Fontos kérdésként vetődik fel az energiahordozókkal 

kapcsolatban, hogy milyen energiasűrűséggel rendelkeznek. A megújuló energiahordozók 

esetében pedig még fokozottabban jelenik meg ez a kérdés. A folyékony és szilárd bio-

energiahordozók tárolása relatíve nehézkes csak, mivel sokkal jobban megoldható, mint a 

szél vagy napenergiai esetében, de kevésbé hatékony a hagyományos, fosszilis energia-

hordozókhoz képest. A dolgozat több fejezetében is szó esett arról, hogy mind a növényi 

eredetű olaj, alkohol vagy szilárd biomassza tüzelőanyag kisebb energiasűrűségű, mint a 

már megszokott hagyományos formák. Ennek következtében, többek között nagyobb 

mennyiséget kell felhasználni ugyanakkora teljesítmény eléréséhez, üzemanyagként való 

felhasználás esetén ez nagyobb üzemanyagtartály kialakítását is szükségessé teszi. Alko-

hol esetében nem probléma, de a bio-olajnál fontos kérdés a tárolhatóság időtartama is. 

Mint az étolajok esetén, a bio-dízelnél is fellép az avasodás (romlás), mely végzetes szer-

kezeti hibákat okozhat a molekulaszerkezetben, ily módon csökken az energiahordozó ha-

tásfoka, felhasználása korlátozódik. Az így elkészített üzemanyagot tehát légmentes, kis 

tárolóegységekben kell tárolni. A tüzelőanyagkként felhasználásra kerülő növényekből 

származó apríték és szecska esetében is szükséges, a nagyobb térfogat csökkentése végett, 

egy bizonyos fokú koncentráció. Az esetek többségében alkalmazott pelletálás és 

brikettálás külső energia-bevitelt igénylő, drága folyamatok, mégsem tekinthetők tökéletes 

megoldásnak. Csak száraz nedvességtől teljesen elzárt helyen tárolhatók, mivel minimális 

nedvesség hatására is alakváltozást szenvednek, szerkezetük szétbomlik. 

 

 Szakemberképzés. Az elvégzett kérdőíves felmérés és tréningek eredményei egyértelműen 

rámutatnak arra, hogy megfelelő felkészültségű szakemberek nélkül elképzelhetetlen az 

energetikai termesztés meghonosítása Magyarországon. Az ide vonatkozó szakirodalom 

magyar nyelven való hozzáférhetőségét mind mezőgazdasági, vidékfejlesztési, mind mű-

szaki, gazdasági vonalon biztosítani kell. Hiábavaló a próbálkozás akkor, ha csak egy-egy 
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szegmens emelünk ki a témakörön belül, mivel a kérdéskör komplexitása miatt, csak az 

egységes és minden lehetőségre kiterjedő megoldások révén kezelhető. 

 

 Műszaki háttér kialakítása. Ebből a szempontból hazánk igen szerencsés helyzetben van, 

mivel a biomassza és az ide tartozó szántóföldi energianövényekből származó energiahor-

dozók kutatása, lényegében csak erre a területre terjed ki. Sok új eredmény született, főleg 

a növényolajok üzemanyagként vagy tüzelőanyagként való felhasználása vonatkozásában. 

A brikettálási, pelletálási technológiák illetve a biogáz hasznosítás területén pedig kiemel-

kedők eredményeink. Azonban kimaradt a kutatásokból, a különböző termesztéstechnoló-

giai eljárások adaptációjának feltérképezése, illetve összehasonlítása a hagyományos 

módszerekkel. 

 

Összességében kijelenthető, hogy a kutatási eredmények adatbővítő és új adatokkal szolgálják 

a mezőgazdaság és az energiaellátás korszerűsítését Magyarországon, továbbá jelentőségük a 

környezetgazdálkodásban is számításba vehető. Eredményeim bizonyos mértékben hozzájá-

rulnak ahhoz, hogy az energianövények termesztése hosszabb távon az EU elvárások tükrében 

is megfelelő alternatívát kínáljon a hazai növénytermesztés korszerűsítéséhez. Nyilvánvalóvá 

vált számomra, hogy igazán komoly eredmények - a témakör összetettségéből adódóan – csak 

a növénytermesztési, műszaki, gazdasági szakemberek és politikusaink szoros együttműködé-

sétől várható. 
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