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A SEFAG Zrt. „Fás szárú megújuló nö-
vényi energiaforrások üzemi terme-
lésbe vonása kedvezõtlen adottságú
termõhelyeken” címmel új projektet
indított, melynek fõ célja olyan új
termesztéstechnológia kidolgozása,
mellyel a jelenleg gazdaságtalan mû-
velésû mezõgazdasági termõhelye-
ket jobban ki lehetne használni. Így
került sor „A zöld energia hasznosí-
tásának lehetõségei napjainkban,
különös tekintettel az energiaültetvé-
nyekre” címû konferenciára.

Indíttatás
A SEFAG Zrt.-t több dolog is sarkallta
arra, hogy a hagyományos erdõgazdál-
kodástól eltérõ új gazdálkodási formát
keressen. Az Európai Unió az utóbbi
években nagy hangsúlyt helyezett a
megújuló energiaforrások megismeré-
sére, kutatására, elterjesztésére és a fel-
használt energián belüli arányának nö-
velésére. A megújuló energiaforrások
egyik lehetséges szelete a mezõ- és er-
dõgazdálkodási termékekbõl nyerhetõ
energia (hõ- és villamos energia). Az
unió az elkövetkezõ évekre mennyiségi
elvárásokat is meghatározott, mely Ma-
gyarország esetén a 2009/28/EK irány-
elv szerint 2020-ra 13% megújuló ener-
giaforrás részarányt ír elõ. Amennyiben
növeljük a megújuló energiaforrások
arányát, csökkenthetjük a fosszilis ener-
giahordozók beszállítóival szembeni
függõségünket. Az unió energiafelhasz-
nálásának jelentõs része származik
unión kívüli országból, komoly függõ-
séget jelentve. Magyarországon belül ez
a függõség még jelentõsebb. A fosszilis
energiahordozók felhasználásának
csökkenésével a szén-dioxid-kvóta ki-
használhatósága is javul, illetve akár
csökkenthetõvé is válna. Ez egyfajta le-
hetõség a globális felmelegedés fékezé-
sére.

A második lényeges indíttatási pont,
hogy a világban jelenleg az alapvetõ
mezõgazdasági termékekbõl számotte-
võ túltermelés van, legalábbis azokból,
melyeket Magyarországon a mezõgaz-
dasági termelõk preferálnak. Hazánk-
ban az utóbbi években jelentõsen csök-
kent az állattartás, így ezen felvevõ piac
miatt is csökkent a termelésbe vont ter-
mõterületek mennyisége, nõtt az uga-
roltatott területek aránya. Az unió csök-
kenti a mezõgazdasági termelés támo-
gatását, így a gyengébb termõhelyeken
a veszteséges termelés miatt újabb és

újabb mûveletlen területek keletkez-
nek. Az erdõtelepítés sem tudja a fel-
szabaduló területeket abban az ütem-
ben hasznosítani, amilyen ütemben je-
lentkeznek. Az erdõtelepítés viszont
hosszú távra eldönti az adott terület
használhatóságát. Cégünk kezelésében
meglehetõsen nagy mennyiségû olyan
mezõgazdálkodásra alkalmas terület
van, amelyen a jelenlegi gazdasági kö-
rülmények között a mezõgazdálkodás
csak nagy veszteséggel lenne megvaló-
sítható. Ezen szántókból a Lábodi Vadász-
erdészet területén megközelítõleg 3400
hektár szántó és gyep mûveléságú terü-
let van. Cél volt ezen gyenge termõhe-
lyek jobb, gazdaságosabb hasznosítása
úgy, hogy bármikor visszaállítható le-
gyen hagyományos mûvelésbe. 

A fent jelzett uniós elvárás és az elõ-
relátó gondolkodás eredményeként az
országban több nagy hõerõmû is jelen-
tõs fejlesztéseket hajtott végre és tervez
a jövõben is a megújuló energiaforrások
felhasználására, illetve arányának növe-
lésére. A nagy erõmûvek mellett több
kisebb helyi fûtõ- és villamos erõmû is
megkezdte a mûködését. A mezõ- és er-
dõgazdálkodásból a lakossági felhasz-
náláson túl egyre nagyobb arányban ke-
rül erõmûvekbe alapanyag. Az erdõbõl
kihordható és felhasználható faanyag
mennyisége véges, könnyen kiszámít-
ható, hogy mekkora erõmûvi kapacitást
tud kiszolgálni a hazai erdõkben lévõ
fakészlet jelentõs csökkenése nélkül. A
hazai erdõgazdálkodás célja, hogy a
tervszerû erdõgazdálkodás eredménye-
ként a hazai fatömeg ne csökkenjen, le-
hetõség szerint nõjön. A hosszabb távon
biztosan növekvõ erõmûvi igények ki-
elégítésére és biztonságos megtermelé-
séhez új források, új gazdálkodási mód-
szerek után kell nézni. 

A projekt
A SEFAG Zrt. 2008-ban az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv és a GOP (Gazda-
ságfejlesztési Operatív Program) kere-

tén belül a Piacorientált kutatás-fejlesz-
tési tevékenység támogatására kiírt pá-
lyázati lehetõséget kihasználva egy
megközelítõleg 200 millió forint nagy-
ságrendû projektbe kezdett. A pályázat
és a projekt címe: „Fás szárú megújuló
növényi energiaforrások üzemi terme-
lésbe vonása kedvezõtlen adottságú
termõhelyeken”.

A sikeres pályázat elbírálását követõ-
en 2009. április 22-i dátummal került a
támogatási szerzõdés aláírásra. A pro-
jekt 2009. július 1-tõl 2012. június 30-ig
tart. Támogatottsága 55,1%-os. A pályá-
zat során a közremûködõ szervezet a
MAG (Magyar Gazdaságfejlesztési Köz-
pont) ZRT.

A projekt fõcélkitûzése, hogy a jelen-
leg nyereségesen nem mûvelhetõ me-
zõgazdasági területeken gazdaságos al-
ternatívát szolgáltasson úgy, hogy 

– jelentõs beruházási igény ne kelet-
kezzen, 

– rendszeres és biztos jövedelmet
biztosítson, 

– támaszkodjon a már meglévõ gép-
és eszközparkra és 

– bármikor visszaállítható legyen a
terület hagyományos mezõgazdasági
mûvelésbe. 

A célkitûzést követõen megfogalma-
zódott a projekt eredményelvárása is,
melynek megvalósítása során egy komp-
lex technológiai prototípust kell kidol-
gozni. A prototípusnak tartalmaznia kell
a faj- és fajtaválasztás lehetõségeit a
megfelelõ termõhelyi paramétereknek
megfelelõen, részletes létesítési techno-
lógiát, fenntartási- és növényvédelmi
technológiát, tápanyag-utánpótlási tech-
nológiát, betakarítási technológiát és ül-
tetvény megszüntetési technológiát. 

További eredmény-elvárásként fo-
galmazódott meg, hogy az energia
alapanyag-termelést szolgáló ültetvé-
nyek telepítésével és 10-20 éves fenn-
tartásával a hátrányos helyzetû kistérsé-
gek foglalkoztatási problémáinak egy
része megoldható legyen. Járuljon hoz-
zá a vidék „embermegtartó” képességé-
nek javulásához, növeléséhez.

A projekt sikeres megvalósulása ese-
tén az alábbi elõnyöket szolgáltatja: 

– Hasonló adottságú területek van-
nak még az országunkban bõven, javul-
hat a mûvelésük aránya.

– A jelenlegi és a jövõben várhatóan
növekvõ biomassza-igény kielégítése
stabilabbá válik.

– Amennyiben növekszik részará-
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nyuk az energiatermelésben, csökken a
nyomás a hazai erdõkre.

– Az esetleges élelmiszer- vagy ta-
karmány-árrobbanás esetén könnyen
visszaállíthatóak ezen területek hagyo-
mányos mezõgazdasági mûvelésbe.

– A termõtalaj kizsarolásának a ve-
szélye kicsi.

– Az új munkahelyek teremtésével, a
mezõgazdasági termelésbõl kiszorultak-
nak új munkalehetõséget nyújtunk. 

A projekt során hat fafaj, fajta fel-
használásával üzemi méretben (1-1 par-
cella 5 hektár területû) négyszeres is-
métléssel minirotációs energiacélú fa-
apríték-termelési kísérletbe kezdtünk.
Alkalmazott fajok, illetve fajták:„AF-2”
és „Monviso” ANC olasz nemesnyár
(dugvány), „Kopeczky” magyar nemes-
nyár (dugvány), kommersz szürkenyár,
„GYK” akác, kommersz fehérakác.

Az üzemi méretû kísérletet és kuta-
tást öt helyszínen, két községhatárban
szántó mûvelési ágú területen állítottuk
be. Az érintett területek: Nagykorpád
0186,0271,0286, Szabás 0207, 0209/1-5.
A projekt 136 hektár bruttó területen
120 hektár nettó kísérleti terület ölel fel. 

Mivel a pályázat K+F (kutatás, fej-
lesztés) témát tartalmaz, a feladatokat
megosztottuk és a munkába bevontuk a
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõ-
mérnöki Karát is. 

Kutatási témaként az alábbiakat
jelöltük meg:

– Növényvédelmi vizsgálatok: A té-
ma átöleli az ültetvényben megjelenõ
károsítók megfigyelését, a „kifertõzési”
veszély megállapítását, az ellenük való
védekezés kidolgozását.

A termesztés-technológiából adódó
sebzéseken megjelenõ károsítók és az
ellenük való védekezés lehetõségeinek
kidolgozását, a technológiai fejlesztését. 

– Termõhelyi tényezõk vizsgálata:
Részletes termõhely feltárás után a pro-
jekt során vizsgálni kell a makro- és mik-
ro tápanyagok mennyiségének változá-
sát, az egyes növényfajtáknak termõ-
helyre gyakorolt hatásának feltérképe-
zését és ennek eredményeként tápa-
nyag utánpótlási terv kidolgozását.

– Hozamvizsgálatok: Az aratott hoza-
mok naturáliában (mennyiségek megha-
tározása) való vizsgálatán túl a minõségi
mutatók kutatása, az apríték nedvesség-
tartalom-változásának vizsgálata és a ho-
zam és termõhely kapcsolata, tápanyag-
utánpótlás hatásának kutatása a cél.

– Ökonómiai vizsgálatok: A termõ-
helyi- és fajtakülönbségekbõl fakadó
produktum vizsgálatának eredménye-
ként a gazdaságilag legjobb technoló-

giai sorok, növényfajták kiválasztására
törekszünk.

– Környezeti hatásvizsgálat: E téma
keretében vizsgáljuk az ültetvény hatá-
sát a környezõ élõvilágra, a kivadulás,
invázió lehetõségét, hatását, az ültet-
vény felszámolásának kérdését. Továb-
biakban nem elhanyagolható az ültet-
vény szociális hatása a környékbeli te-
lepülésekre. Mekkora munkaerõt képes
eltartani, hogyan növeli vagy esetleg
csökkenti a vidék lakosságmegtartó ké-
pességét. Eredményes alternatíva-e az
ültetvény a növénytermesztéssel vagy
állattartással szemben.

Fejlesztési témák: Ültetvény-létesíté-
si technológia,

Ültetvény-fenntartási technológia,
Betakarítási technológia,
Ültetvény-felszámolási technológia

kidolgozása.

A telepítés gyakorlati megvalósítása
A területek kiválasztása után két fontos
lépés történt párhuzamosan. A területe-
ket subméteres pontossággal felmértük.
A terepi mérés eredményeként rendel-
kezésünkre állt egy digitális térképállo-
mány. A tervezés további lépéseit ezen
a térképen végeztük. Az itt megterve-
zett kerítés-nyomvonalat, parcella-
kiosztást egy újabb terepi munka során
ültettük vissza a gyakorlatba. 

A másik fontos munka, amelyet a
Nyugat-magyarországi Egyetem végzett,
pontosan felmérte a termõhelyet. Tere-
pi- és laborvizsgálatok igazolták, hogy a
választott kísérleti területek gyenge ter-
mõhelyi kategóriákba tartoznak. A vizs-
gálat során a területeken a váztalajok kö-
zé tartozó humuszos homoktalajt (HH),
a barna erdõtalajok közé tartozó rozsda-
barna erdõtalajt (RBE), illetve kovárvá-
nyos barna erdõtalajt (KBE), valamint a
réti talajok közé tartozó típusos réti talajt
(R) írtak le. A fafaj- és fajtaválasztásunk
már elõre a gyenge termõhelyet jól tole-
ráló fajtákra irányult, elgondolásunkat a
termõhelyfeltárás is igazolta. 

Az öt kísérleti területet erõs, strapabí-
ró vadkárelhárító kerítéssel vettük körül.
A kerítés iránti minõségi elvárásunkat a
biztonságra, a térségben megjelenõ nagy

„vadnyomásra” és a hosszú élettartamra
való megfelelésként fogalmaztuk meg.

A talajmunkákat jelentõs részben
õszre terveztük. Az igen csapadékos
õsz és tél átszervezte a munkákat, így
sajnos jelentõs talaj-elõkészítés jutott ta-
vaszra. A területek gyom- és pajorfertõ-
zöttsége miatt talajfertõtlenítéssel egy-
bekötött mélyforgatást végeztünk. A ta-
lajokat a dugványozás és ültetés elõtt
munkáltuk el a jó talajszerkezet elérése
és kedvezõ nedvességi állapotok meg-
teremtése érdekében.   

Hatvan hektáron gépi dugványozást
terveztünk Spapperi 200 TP típusú dug-
ványozó géppel. A 60 hektárból 55 hek-
táron sikerült géppel gyorsan elrakni a
dugványokat. Öt hektáron azonban a
rossz idõjárás okozta késedelem miatt
kézzel dugványoztunk. A csemetéket
kézzel ültettük. A gépi ültetés nem tu-
dott megfelelni azon elvárásnak, hogy a
sortávolság 3 méter, a tõtávolság 0,5
méter legyen. Az elültetett csemetéket
és a dugványokat a jobb megeredés ér-
dekében tárcsával betakartuk és a cse-
metéket visszavágtuk. A kiváló munka
és a szerencsés tavaszi bõséges csapa-
dék következtében a kísérleti parcellá-
kon a szaporítóanyagok szinte hiányta-
lan megeredést mutatnak. 

Az ültetvény megmaradásának és jó
fejlõdésének elengedhetetlen része a fo-
lyamatos gyommentesség biztosítása. A
siker érdekében az ültetést és dugványo-
zást követõen azonnal levegyszereztük a
területeket magról kelõ gyomok ellen.
Folyamatosan figyeljük a gyomosodást
és szûkség szerint a sorokat megkapál-
juk, a sorközöket tárcsázzuk. 

Az elsõ alapanyagnyerést 2011-2012
telére tervezzük. A továbbiakban 2-3
évente tervezzük az aprítást összesen 6-
7 alkalommal. A letermelések számát az
ültetvény hozamának alakulása befo-
lyásolja. Jelenleg nem tudjuk megmon-
dani, hogy hány termelési ciklust tud az
ültetvény gazdaságosan biztosítani. A
letermelés terveink szerint egy járva ap-
rító géppel valósulna meg. Az aprítékot
egy jól megközelíthetõ helyen deponál-
nánk és megfelelõ nedvességtartalom
elérése után kerülne erõmûbe. Az aprí-
ték nyereségességét a szállítási távolság
erõteljesen befolyásolja, így szeretnénk
a lehetõ legközelebbi felhasználási
helyre juttatni. Jelenleg a pécsi Pannon-
Power erõmû van hozzánk a legköze-
lebb, de ismereteink szerint a megyé-
ben terveznek kiserõmûvet építeni er-
dészeti- és mezõgazdálkodási termelé-
sû alapanyag felhasználására. 

Isó Lajos




