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Összefoglalás

Hazánkban az elmúlt években dinamikus fejlődés volt tapasztalható a fás
biomassza energetikai hasznosításának területén. A hagyományos erdőkből
energetikai célokra kihozható faanyag mondhatni egészét a már működő
erőművek és a lakosság tűzifa-igénye leköti. Némi tartalék még a vágástéri
melléktermék és az ártéri erdők alsó szintjének fás szárúiban rejlik.

A fás biomasszán alapuló energiatermelés csak úgy bővíthető, ha ilyen
irányú új telepítések (energetikai faültetvények, energiaerdők) történnek.
Ezen telepítések csak megfelelő színvonalú gépi háttér mellett képzelhetők el
a kívánt ütemben, ami az elkészült gépek alkalmazásához biztos
felvevőpiacot kínál.

A tendenciák Európa szerte hasonlóak, így a fejlesztés eredményei – az
elkészült gépek –, ezeken a piacokon is megjelenhetnek.

A Bagodi MEZŐGÉP Mezőgazdasági Gép- és Fémszerkezetgyártó Kft.
2008-ban eredményesen pályázott Univerzális, nagyteljesítményű
dugványozógép és ültetési technológia kialakítása témában a GOP rendszer
keretében. E programon belül a kutatás-fejlesztési feladatok egy részét a
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai
Intézetével és az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetével együttműködve
kívánja megoldani. A kutatás-fejlesztési munka az univerzális,
nagyteljesítményű dugványozógép kísérleti fejlesztésével, a kísérleti gép
gyártásával, vizsgálatával, tesztelésével, továbbá az ültetési technológia
kialakítása foglalkozik. Teszi ezt azért, hogy biztos technikai hátteret
teremtsen az energiaerdők és az energetikai faültetvények telepítéséhez.

Az előadás a kutatás-fejlesztési folyamat eddigi eredményeiről ad számot.

Bevezetés
Magyarország környezeti, éghajlati és talajadottságai, gazdasági

szerkezete révén kiválóan alkalmas a biomassza alternatív hasznosítására,
energetikai célú felhasználásának növelésére, s így az energianövények
termesztésére is. Kívánatos lenne, hogy a megújuló energiahordozók
felhasználásának aránya Magyarországon is az EU-ban tervezett
tendenciáknak megfelelően változzon. Erre már csak amiatt is nagy szükség
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lenne, mivel az ország importfüggősége – ami gyakorlatilag fosszilis
energiahordozók behozatalát jelenti – egyre növekszik az energiaellátásban,
jelenleg megközelíti a 60%-ot. A fafeldolgozó iparból (elsődleges és
továbbfeldolgozó ipar) szabad hulladékkal alig számolhatunk, ezért
elsősorban a bővülő erdőterület és az energetikai faültetvények jelenthetik a
többletforrást.

Az energetikai célú faültetvények telepítése javíthatja országunk
környezetvédelmi megítélését az EU-ban. Nagy jelentősége, ezen túl a térségi
fejlesztési programok kidolgozásában és a talajok alternatív hasznosításában
lehet.

További járulékos előnye lehet az energetikai célú faültetvények
telepítésének a CO2 kiváltás elszámolhatósága, illetve ennek a jövőben
emissziós jogként történő értékesítése.

A munkahelyek teremtése, a vidéki lakosság otthontartása és az
életminőség javítása a vidéki régiókban az egyik további előnye a
biomasszák felhasználásának.

A faültetvények jó termőképességű területeken létesülnek, a szántóföldi
gazdálkodás terepviszonyai mellett, tehát olyan területen, amelyen
mezőgazdasági tevékenység folyt (vagy folyhatna), de a mezőgazdasági
termék iránti kereslet hiányzik (túltermelés), vagy a termelésbiztonság kicsi
(időszakonként belvíz- vagy árvízkárok stb.), ezért a terület a szántóföldi
hasznosításból kikerült és rajta gazdaságos dendromassza-termelés folyhat.

Fásszárú energiaültetvény létesítésére alkalmas fafajok
 A mezőgazdasági területen létrehozandó energiaültetvények

létesítésére általában vegetatív módon szaporodó, jól gyökeresedő
dugványokat használunk, melyek erős visszaszerző-képességük folytán tőről
jól sarjadnak, valamint fiatal korban is jelentős fatömeg-produkcióra képesek.

Telepítéskor eltérő igényű fafajták jöhetnek számításba, ezek egymással
nem összehasonlíthatók, nem helyettesíthetők, mindegyiket a számára
leginkább megfelelő termőhelyeken kell termelni.

Magyarország nagyon változatos éghajlati viszonyainak és
talajadottságainak megfelelő fafajok elsősorban akác, nyár és fűzfélék és
azok klónjai a szaporítóanyag, dugványok előállítására rendelkezésre állnak.

Az ültetendő dugvánnyal és csemetével szemben támasztott
követelmények

A rövid vágásfordulójú fásszárú energiaültetvények telepítésére általában
15-25 cm hosszúságú dugványok alaklmasak. A dugványok mérete
elsősorban átmérője a telepítendő fajta tulajdonságaitól függ. Az
akáccsemete, nyárdugványok átmérője 1,5-2,5 cm, míg a fűzdugványok
átmérője 0,8-1,5 cm közötti lehet.
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Ültetési hálózat
Az ültetési hálózat jellemzőit az egy soros, vagy szimplasoros ültetésnél a

1. ábra mutatja. A hálózat meghatározó méretei:
- sortávolság: 1,5-2,8 m;
- tőtávolság: 0,4-1,0 m.

2. ábra. Ültetési hálózat szimplasoros ültetésnél

Az ültetési hálózat jellemzői az ikersoros ültetésnél a 2. ábra szerintiek.
A hálózat meghatározó méretei:

- sortávolság: 2,0-2,8 m;
- ikersorok sortávolsága: 0,6-0,8 m;
- tőtávolság: 0,4-1,0 m.

3. ábra. Ültetési hálózat az ikersoros ültetésnél

Javaslat a dugványozógépek optimális kialakítására
A kutatás-fejlesztési munka során – az építőszekrényelv megvalósításával

– az alábbi dugányozógép-változatok fejlesztését és prototípus-szintű
kivitelezését javasoljuk:

- egysoros adagolószerkezet nélküli csuszócsoroszlyás
dugványozógép (3. ábra);
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- többsoros (két- és háromsoros) adagolószerkezet nélküli
csuszócsoroszlyás dugványozógép (4. ábra);

- ikersoros (egy ikersorpárú) adagolószerkezet nélküli
csuszócsoroszlyás dugványozó-gép (5. ábra);

- ikersoros (több: két- és három ikersorpárú) adagolószerkezet
nélküli csuszócsoroszlyás dugványozógép (6. ábra);

- egysoros félautomaikus (fogóelemes) adagolószerkezetű
csuszócsoroszlyás dugványozógép;

- többsoros (két- és háromsoros) félautomatikus (fogóelemes)
adagolószerkezetű csuszócsoroszlyás dugványozógép;

- ikersoros (egy ikersorpárú) félautomatikus (fogóelemes)
adagolószerkezetű csuszócsoroszlyás dugványozógép;

- ikersoros (több: két- és három ikersorpárú) félautomatikus
(fogóelemes) adagolószerkezetű csuszócsoroszlyás
dugványozógép;

- egysoros félautomatikus (lökő rendszerű) adagolószerkezetű
dugványozógép;

- kétsoros félautomatikus (lökő rendszerű) adagolószerkezetű
dugványozógép;

- ikersoros félautomatikus (lökő rendszerű) adagolószerkezetű
dugványozógép;

- egysoros automatikus adagolószerkezetű csuszócsoroszlyás
dugványozógép.

3. ábra. Egysoros dugványozógép elvi kialakítása
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4. ábra. Többsoros dugványozógép elvi kialakítása

5. ábra. Egy ikersorpárú dugványozógép elvi kialakítása
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6. ábra. Több ikersorpárú dugványozógép elvi kialakítása
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