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Grußwort anlässlich des Ungarisch-Thüringischen  
Bioenergiesymposiums 
 
Roland Richwien (Staatssekretär des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, 
Umwelt und Naturschutz) 

 

Die heutige Veranstaltung ist ein Höhepunkt in der Zusammenarbeit zwischen der Karoly-
Robert-Hochschule Gyöngyös und der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft. 
 
Die Basis für die heutige Veranstaltung wurde bereits Ende der 90er Jahre geschaffen. 
Damals wurde durch die Thüringisch-Ungarische gemischte Kommission eine Zusam-
menarbeit zwischen Ungarn und Thüringen vereinbart, die viele Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens umfasste. Vereinbart wurde auch eine Zusammenarbeit 
zwischen der Fachhochschule Jena (FH) und der Hochschule Gödöllö. Um die fach-
liche Partnerschaft umfassend zu gestalten, nahm die FH Jena die Thüringer 
Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL) für die Bearbeitung der landwirtschaftlichen 
Themen mit ins Boot. Aus dieser fachlichen Zusammenarbeit entwickelten sich die 
Kontakte zur Károly Róbert Föiskola in Gyöngyös. Seit einigen Jahren gibt es nun 
zwischen der Károly- Róbert-Hochschule und der TLL eine Vereinbarung mit dem Ziel 
der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, der gegenseitigen Präsentation von Projekten 
oder der Teilnahme an von den Partnern organisierten Konferenzen. 
 
Im Januar dieses Jahres wurde die Vereinbarung zwischen der TLL und der Károly-
Róbert-Hochschule erneuert. Das heute stattfindende Bioenergiesymposium und die 
an den nächsten beiden Tagen stattfindenden Exkursionen zu vorbildlichen Thüringer 
Bioenergieprojekten wird die Partnerschaft mit Leben erfüllen. 
Im Laufe der Veranstaltung werden nicht nur die TLL und die FH Jena Forschungs-
schwerpunkte, bearbeitete Projekte und wissenschaftliche Ergebnisse vorstellen, auch 
die ungarischen Partner werden uns einen aktuellen Einblick in ihre Arbeit geben. 
 
Die Themen Biomasseproduktion und Energieerzeugung aus Biomasse als Bestandteil 
des großen Komplexes erneuerbare Energien haben in den letzten Jahren in der 
politischen Diskussion und im gesellschaftlichen Alltag große Bedeutung erreicht. 
 
Eine sichere Energieversorgung und der Schutz des Klimas gehören zu den wichtigsten 
globalen Herausforderungen der Menschheit. Erneuerbare Energien, Energie-
einsparung und der Einsatz effizienter Technologien sind zentrale Strategien, um diese 
Herausforderungen zu meistern. 
Weltweit haben sich 66 Staaten eigene Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren Energien 
gesetzt. Ebenso viele Länder setzen Politikmaßnahmen ein, um den Anteil Erneuer-
barer Energien an der Energieversorgung zu erhöhen. 
Die Staaten der Europäischen Union, haben sich verpflichtet, bis 2020 den Anteil 
Erneuerbarer Energien auf 20 % zu erhöhen. Gleichzeitig streben sie eine 20 %ige 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen an. 
Bereits vor den tragischen Ereignissen von Fukushima spielten die erneuerbaren 
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Energien, insbesondere die Bioenergie, eine tragende Rolle im Energiekonzept 
Deutschlands. 
Die atomare Katastrophe vom Frühjahr dieses Jahres hat in unserer Gesellschaft zu 
einer Diskussion über unsere künftige Energieversorgung und bei vielen Menschen zu 
einer Neubewertung der Risiken der Kernenergie geführt. Auch die Bundesregierung 
hat die Kernenergie und deren künftigen Beitrag zur Energieversorgung neu bewertet -  
mit dem Ergebnis, dass der Ausstieg aus der Kernenergie mittelfristig erfolgen wird.  
Um unsere Energieversorgung auch künftig sicher zu gestalten, mussten die bereits 
bisher sehr anspruchsvollen Ziele hinsichtlich des Ausbaues der erneuerbaren 
Energien an die neuen Pläne angepasst werden. 
 
Was bedeutet das für Thüringen? 
Die Thüringer Landesregierung hatte das Thema Bioenergie bereits in den 90er Jahren 
als einen Schwerpunkt für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum erkannt und 
deren Entwicklung forciert. Das 2006 auf der Grundlage der Empfehlungen der TLL 
durch das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 
veröffentlichte Thüringer Bioenergieprogramm gilt als Leitlinie für die Entwicklung der 
Bioenergiestrategie der letzten Jahre im Freistaat. Es zeigte die Potenziale an biogenen 
Energieträgern auf, hat die für Thüringen aussichtsreichsten Einsatz- und 
Verwendungsfelder aufgezeigt und daraus Maßnahmen für die Umsetzung abgeleitet. 
 
Thüringen hatte im Jahr 2008 einen Anteil von etwa 16 % erneuerbare Energien am 
Endenergieverbrauch und nahm damit eine führende Stellung innerhalb der 
Bundesländer ein. Den größten Anteil mit etwa 86 % lieferte dabei die Bioenergie.  
Die neuen Zielstellungen hinsichtlich einer erneuerbaren Energieversorgung 
erforderten auch eine Überarbeitung unserer Thüringer Ziele. Wir haben uns vorge-
nommen, bis zum Jahr 2020 30 % Anteil erneuerbarer Energien am Endenergie-
verbrauch zu haben. An der Stromproduktion sollen die Erneuerbaren sogar einen 
Anteil von 45 % einnehmen.  
Die Biomasse ist derzeit die mit Abstand wichtigste erneuerbare Energie in Thüringen 
und wird kurz- und mittelfristig diesen Stellenwert auch beibehalten, wenngleich der 
Beitrag der anderen erneuerbaren Energien steigen muss und steigen wird. Der Beitrag 
der Biomasse wurde von der TLL neu und unter Berücksichtigung der aktuellen 
Rahmenbedingungen ermittelt und in der Biomassepotenzialstudie 2010 dargelegt. Die 
Studie kommt zum Ergebnis, dass wir in Thüringen bis zu 20 % der Ackerfläche und 10 
% der Grünlandfläche für die Biomasseproduktion zur energetischen Verwertung 
beanspruchen könnten, ohne die Nahrungsmittelerzeugung zu gefährden. Neben der 
verfügbaren Fläche für Anbaubiomasse gibt es noch erhebliche Potenziale bei 
Wirtschaftsdünger oder beim Stroh. 
 
Biomasse hat viele Vorteile: sie 
• leistet derzeit den weitaus größten Beitrag zur Energieversorgung aus Erneuerbaren 
• hat noch erhebliche Reserven 
• ist grundlast- und speicherfähig 
• ist vielfältig einsetzbar für die Strom-, Wärme- oder Kraftstoffproduktion 
• ist flächendeckend verfügbar 
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• ist besonders im ländlichen Raum zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden, 
denn sie schafft Wertschöpfung und Arbeitsplätze im ländlichen Raum 

• ist kostengünstig zu erzeugen 
• ermöglicht eine weite Anlagenkalibrierung vom Kamin bis zur Ethanolfabrik 
 
Für eine möglichst vollständige Ausnutzung unserer Biomassepotenziale sind aber 
auch entsprechende politische Rahmenbedingungen und die weitere Forschung und 
Entwicklung auf diesem Gebiet unerlässlich. Verstärkten Forschungsbedarf sehe ich 
beispielsweise bei der thermischen Nutzung von Stroh. Ich kann mir vorstellen, dass 
dies auch für unsere ungarischen Gäste angesichts des großen Anbauumfanges von 
Getreide ein ganz spannendes Thema ist. Ein weiteres wichtiges Forschungsfeld ist die 
Effizienzsteigerung bei unseren vorhandenen Biogasanlagen, etwa durch verbesserte 
Substratausnutzung, Prozessoptimierung oder neue Systeme der Abwärmenutzung 
oder Gasspeicherung. Forschungsbedarf sehe ich ebenfalls hinsichtlich Verbesser-
ungen bei Züchtung, Anbau, Ernte und Aufbereitung von Energiepflanzen. 
 
Ich bin mir sicher, dass diese Themen in den nächsten Tagen eine große Rolle in der 
Diskussion und auch im bilateralen Gespräch spielen werden. 
 
Die TLL ist auf dem Gebiet der angewandten Biomasseforschung und der Erstver-
arbeitung von Biomasse eine in ganz Deutschland und darüber hinaus anerkannte 
Institution. Ein Blick über den Tellerrand hinaus hat jedoch noch nie geschadet. Auch 
wenn die ungarischen Voraussetzungen für die landwirtschaftliche Produktion von den 
unseren grundlegend verschieden sind, erhoffen wir uns aus den Vorträgen unserer 
ungarischen Gäste und aus dem persönlichen Gespräch doch Anregungen für unsere 
eigene Arbeit. Gleichzeitig haben wir natürlich den Wunsch, dass unsere 
Forschungsergebnisse und die Praxisprojekte die wir Ihnen vorstellen wollen, 
Anregungen für Ihre weitere Arbeit und das Voranbringen der Bioenergie in Ungarn 
bieten. 
 
Wie sagte schon unser Dichterfürst Goethe? �Alles Gute was geschieht, setzt das 
Nächste in Bewegung�. 
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Köszöntő a Türingiai Tartományi Mezőgazdasági Intézetben megren-
dezendő Magyar-Türingiai Bioenergiai Szimpóziumhoz  
 

Roland Richwien 

 

Megszólítás , (esetleg egyes nevek megadásával; ezzel kapcsolatban gyorsan egyeztetni 
kell az Intézettel, miután a magyarok kötelezően megadták, hogy biztosan kik vesznek 
részt a rendezvényen). 
Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar-Türingiai Bioenergiai Szimpózium 
alkalmából. 
A mai rendezvény fontos esemény a Gyöngyösi Károly Róbert Főiskola és a Türingiai 
Tartományi Mezőgazdasági Intézet együttműködésében. 
A mostani rendezvény alapját már az 1990-es évek végén megteremtettük. Akkoriban a 
Türingiai-Magyar Vegyes Bizottság állapodott meg a Magyarország és Türingia közötti 
együttműködésben, amely a társadalmi élet számos területét magában foglalta. 
Együttműködési megállapodás jött létre a Jénai Főiskola és a Gödöllői Főiskola között 
is. A szakmai partneri kapcsolat széleskörű kialakítása érdekében a Jénai Főiskola a 
mezőgazdasági témakörök területén felvette a kapcsolatot a Türingiai Tartományi 
Mezőgazdasági Intézettel. Ebből a szakmai együttműködésből alakultak ki a 
kapcsolatok a Gyöngyösi Károly Róbert Főiskolával. Néhány évvel ezelőtt létrejött már 
egy megállapodás a Károly Róbert Főiskola és a Türingiai Tartományi Mezőgazdasági 
Intézet között, amelynek célkitűzései között a tudományos együttműködés, a projektek 
kölcsönös megismertetése a másik féllel, valamint a partnerek által szervezett konfer-
enciákon történő részvétel is szerepelt. 
Az idén januárban felújítottuk a Türingiai Tartományi Mezőgazdasági Intézet és a Károly 
Róbert Főiskola közötti együttműködést. A mai napon megrendezésre kerülő bioenergia 
szimpózium, valamint a következő két napban a kiemelkedő türingiai bioenergia 
projektek meglátogatására szervezett kirándulások élettel töltik fel ezt a partneri 
kapcsolatot. 
A rendezvény során nemcsak a Türingiai Tartományi Mezőgazdasági Intézet és a Jénai 
Főiskola mutatja be legfontosabb kutatási témáit, a kidolgozott projektjeit és 
tudományos eredményeit, hanem a magyar partnerek is aktuális betekintést adnak saját 
munkájukba. 
A biomassza előállítása, valamint az energia előállítása biomasszából a megújuló 
energiaforrások komplex területe az utóbbi években a politikai vitákban és a társadalom 
mindennapjaiban egyaránt komoly szerepet kapott.  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a biztos energiaellátás és a klímavédelem az emberiség  
legnagyobb globális kihívásaihoz tartozik. A megújuló energiaforrások, az energia 
megtakarítás és a hatékony technológiák alkalmazása központi stratégiai kérdések e 
kihívások megoldása érdekében.  
Világszerte 66 ország határozott meg a megújuló energiaforrások kiépítésével 
kapcsolatban saját célkitűzéseket. Ugyanígy számos ország politikai intézkedéseket 
foganatosított a megújuló energiaforrások energiaellátáson belüli arányának növelése 
érdekében. 
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Az Európai Unió államai elkötelezték magukat amellett, hogy 2020-ig a megújuló 
energiaforrások részarányát 20 százalékra növelik. Egyidejűleg törekszenek az 
üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának 20 százalékos csökkentésére.  
A megújuló energiaforrások, különösen a bioenergia már a fukusimai tragikus 
események előtt is fontos szerepet játszottak Németország energia-koncepciójában.  
Az idén tavasszal történt atomkatasztrófa társadalmunkban komoly vitákat váltott ki a 
jövő energiaellátása kapcsán, és nagyon sokan újraértékelték az atomenergia veszé-
lyeivel kapcsolatos nézeteiket. A szövetségi kormány is újraértékelte az atomenergia 
szerepét, valamint annak részesedését a jövő energiaellátásában - ennek eredménye-
ként középtávon megtörténik az atomenergia kivezetése az energiatermelésből.  
Az energiaellátás biztonságának jövőbeli szavatolása érdekében a megújuló 
energiaforrások kiépítésével kapcsolatos, már eddig is nagy ívű célkitűzéseket az új 
tervekhez kell igazítani. 
 
Mit jelent mindez Türingia számára? 
A Türingiai Tartományi Kormányzat a bioenergia témáját már a 90-es években is a 
mezőgazdaság és a mezőgazdasági területek súlyponti kérdéseként kezelte, és annak 
fejlesztését forszírozta. A 2006-ban a Türingiai Tartományi Mezőgazdasági Hivatal 
ajánlásai alapján a Türingiai Mezőgazdasági, Természetvédelmi és Környezeti 
Minisztérium által kiadott bioenergia program az utóbbi években tartományunkban 
vezérelvként szolgál a bioenergiai stratégia fejlesztését illetően. Ez bemutatta a biogén 
energiahordozókban rejlő potenciálokat, felsorolta a Türingia szempontjából legked-
vezőbb kilátásokkal rendelkező alkalmazási és felhasználási területeket, és ezek 
megvalósítása érdekében különböző intézkedéseket vezetett be. 
Türingiában 2008-ban a végső energiafelhasználás mintegy 16 %-a megújuló 
energiaforrásokból származott, és ezzel tartományunk a szövetségi tartományokon belül 
vezető helyet foglalt el. Ennek az energiának legnagyobb részét, mintegy 86 %-át, a 
bioenergia biztosította. 
A megújuló forrásokból származó energiaellátással kapcsolatos újabb célkitűzések 
Türingia szempontjából is a célkitűzések átdolgozását igényelték. Elhatároztuk, hogy 
2020 évig a megújuló energiák az energia végfelhasználáson belül 30 %-os részesedést 
érnek el. Az áramtermelés területén a megújuló energiáknak még ennél is magasabb, 
45 % -os részesedést kell elérniük.  
A biomassza manapság messze a legfontosabb megújuló energiaforrás Türingiában, és 
ezt a szerepét rövid- és középtávon egyaránt megtartja majd, jóllehet az egyéb 
megújuló energiafajták részesedésének is növekednie kell, és növekedni is fog. A 
biomassza részesedését a Türingiai Tartományi Mezőgazdasági Intézet újólag  
kiszámította, az aktuális keretfeltételek figyelembe vételével, és azt a 2010 évi 
biomassza potenciál tanulmányban ábrázolta. A tanulmány arra az eredményre jutott, 
hogy Türingiában a szántók maximum 20 %-át és a zöldterületek 10 %-át vehetnénk 
igénybe az energetikai felhasználásra történő biomassza termeléshez anélkül, hogy 
ezáltal az élelmiszertermelést veszélyeztetnénk. A biomassza telepítésére 
rendelkezésre álló területen kívül még számos jelentős potenciállal rendelkezünk a 
trágyák vagy a szalma vonatkozásában. 
A biomasszának számos el�nye van: Ez 
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• nyújtja jelenleg messze a legnagyobb hozzájárulást a megújuló forrásokból történő 
energiaellátáshoz 

• még jelentős tartalékokkal rendelkezik 
• talajterhelésre alkalmas és tárolható 
• sokoldalúan alkalmazható az áram- hő- és üzemanyag-előállítás területén 
• teljes területen rendelkezésre áll 
• különösen a mezőgazdasági jellegű területen fontos gazdasági tényezővé vált, mivel 

értéket és munkahelyeket hoz létre ezekben a térségekben 
• alacsony költségek mellett előállítható és 
• berendezések széleskörű kalibrálását is lehetővé teszi a kandallótól az etanol gyárig!!! 
 

A biomassza potenciálok lehető legteljesebb kihasználásához azonban megfelelő 
politikai keretfeltételek, valamint további kutatások és fejlesztések is elengedhetetlenek 
ezen a területen. Véleményem szerint különösen fontos a kutatások bővítése például a 
szalma termikus használata területén. Elképzelhetőnek tartom, hogy ez - tekintetbe 
véve a hatalmas gabonatermesztő területeket - magyar vendégeink számára is izgalmas 
téma lehet. További fontos kutatási terület a már meglevő biogáz berendezések 
hatékonyságának fokozása, például kedvezőbb szubsztrátum felhasználás, folyamat-
optimálás révén, avagy a fáradt hő felhasználás vagy a gáztárolás újabb rendszerei 
segítségével. További kutatási igényeket látok az energianövények termesztése, 
telepítése, aratása és feldolgozása területén is. 
Biztos vagyok abban, hogy ezek a témakörök fontos szerepet töltenek be a következő 
napok vitái, valamint a bilaterális megbeszélések során is. 
 
A Türingiai Tartományi Mezőgazdasági Intézet az alkalmazott biomassza kutatás és a 
biomassza elsődleges feldolgozása területén egész Németországban, sőt azon 
túlmenően is elismert intézmény. A szélesebb körű kitekintés azonban még soha nem 
volt hátrányos. Még ha a magyarországi feltételek a miénktől alapvetően eltérőek is a 
mezőgazdasági termelés területén, reméljük, hogy magyar vendégeink előadásai, 
valamint a személyes megbeszélések alapján hasznos ötleteket kapunk további 
munkánkhoz. Egyidejűleg reméljük természetesen, hogy az Önöknek bemutatott 
kutatási eredményeink és gyakorlati projektjeink az Önök további munkájához, 
valamint a bioenergia magyarországi fejlesztéséhez is hasznos ötleteket biztosítanak. 
Hogyan is mondta költőfejedelmünk, Goethe? �Minden jó, ami történik, mozgásba 
hozza a következőt�. 
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Die Biomasse im Kontext der regenerativen Energien in Deutschland - 
Ziele und Umsetzungsstrategien 
 

Detlef Riesel (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.) 

 

Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) wurde 1993 auf Initiative der 
Bundesregierung mit der Maßgabe ins Leben gerufen, Forschungs-, Entwicklungs- und 
Demonstrationsprojekte im Bereich nachwachsender Rohstoffe zu koordinieren. 
Sie hat ihren Sitz in Gülzow, Mecklenburg-Vorpommern. Mitglieder der FNR sind 
Vertreter von Bundes- und Ländereinrichtungen, von Verbänden und Vereinen und 
Privatpersonen. Vorstandsvorsitzender ist Dr. Jörg Rothhermel vom Verband der 
Chemischen Industrie. 
 
Das Förderprogramm �Nachwachsende Rohstoffe" des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gibt die Regeln für die Arbeit der 
FNR vor. Als Projektträger verwaltet die FNR jährlich ein bestimmtes Fördervolumen. 
Zurzeit sind es 53 Mio. Euro, die aus dem Bundeshaushalt für die Umsetzung des 
Programmes zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich stehen in diesem Jahr 
9 Mio. Euro aus dem Energie- und Klimafond für Forschung und Entwicklung im 
Bioenergie-Bereich zur Verfügung. 
 
Hauptaufgabe der FNR ist die fachliche und administrative Betreuung von 
Forschungsvorhaben zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Aktuelles Fachwissen 
zum Thema wird gesammelt und steht über Veröffentlichungen interessierten 
Wissenschaftlern, Privatpersonen, Politikern, Wirtschafts- und Medienvertretern zur 
Verfügung. Auch über Messen und Ausstellungen versucht die FNR, auf das Potenzial 
nachwachsender Rohstoffe aufmerksam zu machen. Die Koordinierung von EU-
Projekten rundet ihre Tätigkeit auf europäischer Ebene ab. 
 
Aktuelle Projektbeispiel im Bereich Bioenergie sind die Optimierung von Halmgut-
presslingen für mittlere und kleine Feuerungsanlagen (TLL als Projektnehmer), 
potenzielle Wirkungen des Energiepflanzenbaus für Biokraftstoffe (Projektnehmer ATB) 
oder Züchtung schnellwachsender Baumarten (Verbundvorhaben koordiniert durch 
Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt). 
 
 
Energiekonzept der Bundesregierung 
Die Bundesregierung formuliert mit dem Energiekonzept Leitlinien für eine umwelt-
schonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung und beschreibt den Weg in 
das Zeitalter der erneuerbaren Energien (EE). Eine langfristige Orientierung wird mit 
der Entwicklung und Umsetzung einer bis 2050 reichenden Gesamtstrategie gegeben. 
Ein regelmäßiges Monitoring dient dazu Fehlentwicklungen zu erkennen und zu 
korrigieren. Damit wird zugleich die notwendige Flexibilität für neue technische und 
wirtschaftliche Entwicklungen gewahrt. Im Energiemix der Zukunft sollen die EE den 
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Hauptanteil übernehmen. Auf diesem Weg werden die konventionellen Energieträger 
kontinuierlich durch EE ersetzt. Die Handlungsfelder sind im Einzelnen: 
• EE als eine tragende Säule zukünftiger Energieversorgung, 
• Schlüsselfrage Energieeffizienz, 
• leistungsfähige Netzinfrastruktur für Strom und Integration der EE, 
• energetische Gebäudesanierung und energieeffizientes Bauen, 
• Herausforderung Mobilität, 
• Energieforschung für Innovationen und neue Technologien, 
• Energieversorgung im europäischen und internationalen Kontext sowie 
• Akzeptanz und Transparenz. 
 
Der Bereich der EE soll bis 2020 einen Anteil von mindestens 35 % am Strom-
verbrauch, 14 % an der Wärmebereitstellung und 10 % im Verkehrssektor haben. 
Der Anteil am Endenergieverbrauch steigt bis 2020 auf mindestens 18 %, bis 2030 auf  
30 %, bis 2040 auf 45 % und bis 2050 auf 60 %. Weitere wichtige Kennzahlen sind die 
Verringerung der Treibhausgas-Emissionen (40 % bis 2020 auf der Basis von 1990) 
und die Senkung des Energieverbrauches. 
 
 
Entwicklung und Stand der Bioenergieerzeugung 
Bezug nehmend auf die genannten Ziele stellt die bisherige Entwicklung deren 
Realisierbarkeit in Aussicht. 2010 wurde ein Anteil an der Stromerzeugung von 16,8 % 
erreicht, bei der Wärmebereitstellung waren es 9,8 % und im Verkehrssektor hatte 
Biomasse einen Anteil am Kraftstoffverbrauch von 5,8 %. 
 
Die Entwicklung in den letzten 10 Jahren zeigt eine ungefähre Verdoppelung in den 
Bereichen Strom und Wärme. Bei Kraftstoffen ist die Steigerungsrate wesentlich höher. 
Aufgrund von Änderungen in der Steuergesetzgebung ist der Anteil seit 2008 etwas 
rückläufig. 
 
Bei der Entwicklung der Stromproduktion aus EE zeigt sich der entscheidende Einfluss 
des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Seit Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 2000 
ist diese um mehr als das 2,5-fache gestiegen. Insbesondere die Bereiche Windenergie 
und Energie aus Biomasse erhielten einen sehr dynamischen Anschub. Auch in der 
Wärmebereitstellung hat sich die Leistung der EE verdoppelt. Hier hat die feste 
Biomasse den dominierenden Anteil. 
 
Ausgehend von dieser erfreulichen Entwicklung ist ein detaillierter Blick auf das Jahr 
2010 angebracht. 
Die EE hatten einen Anteil am deutschen Endenergieverbrauch von 11 %. Zum 
Vergleich: im Jahr 2001 waren es 4,1 %. Die Betrachtung der Anteile der verschiedenen 
EE vermittelt die immense Bedeutung der Bioenergie. Derzeit kommen 71 % aus 
diesem Segment, wobei Wärme aus Biomasse dominiert. Aber auch der aus Biomasse 
erzeugte Strom und die Biokraftstoffe haben einen erheblichen Anteil am Gesamtpaket. 

Strom aus Biomasse  kommt zum überwiegenden Anteil aus Biogas und fester 
Biomasse. Einen kleinen Anteil haben auch noch flüssige Biobrennstoffe (Pflanzenöl-
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BHKW), wobei diese Form der Stromproduktion rückläufig ist. Ausschlaggebend für 
diese Entwicklung ist sicherlich der Biogassektor. Der Bestand an Anlagen hat sich 
hierzulande in den letzten 10 Jahren verfünffacht und die installierte Leistung ist gar 
um das 24-fache gestiegen. Ende des Jahres wird in Biogasanlagen soviel Strom 
produziert wie in vier durchschnittlichen Steinkohlekraftwerken. 
Stellvertretend für die Dominanz von fester Biomasse bei der Wärmeproduktion sei die 
Entwicklung im Pelletmarkt dargestellt. Die Anzahl der Anlagen stieg in den letzten 
zehn Jahren von 8 000 auf 165 000 an. Insgesamt ist sowohl in Privathaushalten als 
auch in Gewerbe und Industrie eine Zunahme an Feuerungsanlagen auf Basis von 
Biomasse zu verzeichnen. Dieses hängt nicht zuletzt mit der zunehmenden 
wirtschaftlichen Vorzüglichkeit der Rohstoffe zusammen. Während sich die 
Heizölpreise in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt haben, sind die Preise für 
Holzbrennstoffe im Verhältnis nur moderat gestiegen. 
Die Bedeutung der Gesetzgebung für die Entwicklung der EE wird besonders im 
Bereich Biokraftstoffe deutlich. Die bisher höchste Jahresproduktion wurde 2007 mit 
4,5 Mio. t erreicht. Nach schrittweiser Erhöhung der Besteuerung für Biodiesel seit 
2006 (wobei der Einfluss der Weltmarktpreise für Raps nicht ungenannt bleiben darf)  
sank der Absatz und damit auch die Produktion, die sich aber inzwischen wieder auf 
einen Niveau zwischen 3,5 und 4 Mio. t einpegelt. Dominant ist Biodiesel. Bei der 
Ethanol-Produktion sind Zuwächse erkennbar und dagegen nimmt die Produktion von 
Pflanzenölkraftstoffen ab. Der Kraftstoffverbrauch in Deutschland betrug 2010 etwa 
5,2 Mio. t, davon waren 2,58 Mio. t Biodiesel, 1,16 Mio. t Bioethanol und 0,05 Mio. t 
Pflanzenöl. 
 
Woher kommt die Biomasse, die energetisch genutzt wird? Zum Einen aus den 
Wäldern und Forsten, aber auch von Ackerflächen (vormals stillgelegt oder nicht mehr 
für Nahrung- und Futterproduktion benötigt). In diesem Jahr wachsen Energie- und 
Industriepflanzen auf  etwa 2,3 Mio. ha, das entspricht etwa 19 % der Ackerfläche 
Deutschlands. Energiepflanzen stehen auf 1,96 Mio. ha. Auch wenn der Anbau für 
Biokraftstoffe leicht zurückging, bleibt Raps die wichtigste Energie- und Industrie-
pflanze in Deutschland. Einen deutlichen Anstieg verzeichnen Kulturen, die für die 
Biogas-Erzeugung zum Einsatz kommen. Mais und Getreide stellen hier den 
Löwenanteil, es finden jedoch neue, zum Teil noch in der Forschung und Entwicklung 
befindliche Pflanzen wie z. B. Hirsearten oder Durchwachsene Silphie wachsendes 
Interesse. 
 
 
Politische Rahmenbedingungen und Zukunftsprognosen 
Maßgebend für die bisherige Entwicklung und für die Umsetzung des eingangs 
erwähnten Energiekonzepts sind die gesetzten Rahmenbedingungen. Die deutschen 
Bemühungen sind eingebunden in die Klima- und Energiepolitik der EU. Für die 
Umsetzung der vielen Maßnahmen tragen die aufgeführten Beschlüsse und 
Aktionsprogramme eine wesentliche Verantwortung. Allerdings sind diese großen 
Herausforderungen, nur im gesamtgesellschaftlichen Kontext zu schaffen. Mit den 
Beschlüssen vom 06.06.2011 hat die Bundesregierung auf der Basis des Energie-
konzepts eine weitgehende Neuausrichtung der Energiepolitik besiegelt. Der Ausstieg  
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aus der Kernenergie soll vollzogen und zugleich der Einstieg in das Zeitalter der EE 
geschafft werden. Diese Beschlüsse sollen einen Meilenstein in der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung Deutschlands darstellen. 

Die wesentlichen Punkte der Neuausrichtung der Energiepolitik sind: 
• Ausstieg aus der Kernenergienutzung bis 2022, 
• dynamischer Ausbau der EE in allen Sparten, 
• Ausbau und Modernisierung der Stromnetze, 
• Steigerung der Energieeffizienz insbesondere durch Gebäudesanierung und 
• die Senkung des Stromverbrauches mit modernen Technologien. 
 
Ein Meilenstein für die Entwicklung der EE ist das EEG. Das EEG forcierte die 
erfolgreiche Markteinführung der EE, es sichert den Vorrang der Stromeinspeisung und 
gibt den Anlagenbetreibern eine feste Vergütung für 20 Jahre. Es trat 2000 in Kraft und 
wurde 2004 und 2009 novelliert. Auch für 2012 ist eine erneute Novelle beschlossen, 
hiermit soll das Gesetz an die aktuellen Entwicklungen angepasst werden. 
 
Mit dem Erneuerbaren-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG) soll das vorhandene 
Ausbaupotenzial im Bereich Wärmebereitstellung besser ausgeschöpft werden. Derzeit 
entfallen 55 % des deutschen Gesamtenergiebedarfs auf Wärme. Mit dem Gesetz ist 
der Einsatz von EE für die Wärmeproduktion in Neubauten seit dem 01.01.2009 
geregelt. Dieses umfasst auch die Gebäudeisolierung und den Einsatz von Kraft-
Wärme-Kopplungs-Anlagen. Die verbundene finanzielle Förderung wird durch das 
Marktanreizprogramm (MAP) umgesetzt. Über das MAP werden Investitions-
kostenzuschüsse und zinsverbilligte Darlehen mit Tilgungszuschüssen zur Verfügung 
gestellt. 
Für den Bereich der Biokraftstoffe sei das Biokraftstoffquotengesetz von 2007 genannt. 
Dadurch soll ein steigender Anteil von Biokraftstoffen erreicht werden. Der Anteil lag  
2010 bei 5,8 % und soll auf 6,25 % in den kommenden Jahren steigen. 
 
Im Auftrag des Bundesumweltministeriums wurden Langfristszenarien zum Energie-
konzept entwickelt. Aufgrund der ständigen Fortschreibung des Energiekonzeptes sind 
in den Szenarien die neuesten Weichenstellungen des Gesetzgebers bisher nicht 
enthalten (wie z. B. der Atomausstieg). Die verschiedenen Entwürfe basieren im 
Wesentlichen auf differenziert dargestellten Entwicklungen von Bevölkerung, Wirtschaft, 
Energiepreisen und weiteren Annahmen. 
 
Im hier dargestellten Basisszenario wird der Primärenergieverbrauch auf 56 % bis 2050 
gesenkt. Der Anteil der EE beträgt dann etwa 55 % (dabei im Strombereich 85 %, in der 
Wärmebereitstellung 50 % und im Verkehrssektor 42 %). Der Biomasseanteil wird sich 
kontinuierlich erhöhen. Beispielsweise ist im Stromsektor eine Verdoppelung der 
Stromerzeugung aus Biomasse von 2010 bis 2030 prognostiziert. Neben einer 
Steigerung im Segment feste Biomasse wird auch insbesondere der Bereich Vergärung 
erheblich hierzu beitragen. Biomasse hat das Potenzial im Jahre 2050 etwa 23 % des 
deutschen Gesamtenergiebedarfs abzudecken (60 % insgesamt aus EE), wobei 
Energiepflanzen den größten Anteil ausmachen. 

 



 

 
 
Bioenergie Symposium 15 2/2012 

Fazit  
In Deutschland haben die EE eine sehr dynamische Entwicklung in den letzten zehn 
Jahren genommen. Bioenergie aus Biomasse stellt den größten Anteil unter den EE 
und wird auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen. Das Energiekonzept der 
Bundesregierung setzt voll auf  EE. Die rechtlichen Rahmenbedingungen bedürfen einer 
Weiterentwicklung im Sinne des Energiekonzeptes und müssen in diesem 
dynamischen Prozess entsprechend den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. 
Das EEG ist die tragende Säule des Ausbaus des EE. Neben der einhergehenden 
Gesetzgebung sind viele weitere Anstrengungen, auch im FuE-Bereich, notwendig. 
Nachhaltigkeit und Effizienz sind von zentraler Bedeutung bei der Erzeugung und 
Nutzung von Bioenergie und maßgebliche Aspekte für die langfristige Zukunfts-
perspektive. Ein gesamtgesellschaftlicher Konsens muss die Basis aller Anstrengungen 
darstellen. Das Bioenergiepotenzial aus Biomasse beträgt 23 % am deutschen 
Gesamtenergiebedarf im Jahr 2050. 
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A biomassza és a regeneratív energiák Németországban - célok és 
megvalósítási stratégiák 
 

Detlef Riesel (Utánnövő Nyersanyagok Szakmai Ügynöksége) 

 

Az Utánnövő Nyersanyagok Szakmai Ügynökség 
Az Utánnövő Nyersanyagok Szakmai Ügynöksége (német rövidítése: FNR) a szövetségi 
kormány kezdeményezésére jött létre 1993-ban, azzal a feladattal, hogy az utánnövő 
nyersanyagok területén a kutatási, fejlesztési és bemutató jellegű projekteket 
koordinálja. 
 
Székhelye Gülzow városában, Mecklenburg-Előpomeránia tartományban van. Az FNR 
tagjai szövetségi és tartományi intézmények, szövetségek és egyesületek képviselői, 
valamint magánemberek. Az elnökség elnöke Dr. Jörg Rothhermel, a Vegyipari 
Szövetség képviselője. 
 
A Táplálkozási, Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Szövetségi Minisztérium 
�Utánnövő Nyersanyagok� című támogatói programja határozza meg az FNR 
munkájának szabályait. Az FNR projektvezetőként évente bizonyos támogatási 
összeggel rendelkezik. Ez jelenleg 53 millió Euro, amelyet a szövetségi költségvetés 
bocsát rendelkezésre a programok megvalósítására. Ezen túlmenően ebben az évben 
további 9 millió Euro áll a bioenergia területével kapcsolatos kutatásra és fejlesztésre 
az Energia és Klíma Alapból rendelkezésre. 
 
Az FNR fő feladata az utánnövő nyersanyagok hasznosításával kapcsolatos kutatási 
tervek szakmai és adminisztratív támogatása. Összegyűjti a témával kapcsolatos 
aktuális szakmai ismereteket, és azt publikációk révén bocsátja az érdekelt tudósok, 
magánszemélyek, politikusok, a gazdaság és a média képviselői rendelkezésére. Ezen 
túlmenően az FNR vásárokon és kiállításokon is igyekszik felhívni a figyelmet az 
utánnövő nyersanyagok potenciáljára. Az EU-projektek koordinálása egészíti ki 
tevékenységünket európai szinten. 
Jelenleg aktuális projekt példák a bioenergia területén: Préselt szalmabálák 
optimalizálása közepes és kis tüzelő berendezésekhez (a TLL a projekt vezetője), Az 
energianövények termesztésének potenciális hatásai a bio üzemanyagok 
szempontjából (projekt vezető: ATB), vagy Gyorsan növő fafajták termesztése 
(összetett projekt, amelyet az Északnyugat Németországi Erdészeti Kísérleti Intézet 
koordinál) 
 
 
A szövetségi kormány energia koncepciója 
A szövetségi kormány az energia koncepció révén határozza meg a környezetkímélő, 
megbízható és megfizethető energiaellátás vezérelveit, és írja le a megújuló 
energiaforrások (EE) korszakába vezető utat. Hosszú távú tájékoztatást nyújt a 2050-ig  
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terjedő, összefoglaló stratégia kifejlesztése és megvalósítása. Rendszeres monitoring  
segíti majd a hibás döntések felismerését és kijavítását. Ez biztosítja egyúttal az új 
műszaki és gazdasági fejlesztésekhez szükséges rugalmasságot is. A jövő energia-
keverékében a megújuló energiáknak kell a legnagyobb részt vállalniuk. Ezen az úton 
folyamatosan helyettesítik majd a megújuló energiaforrások a hagyományos 
energiahordozókat. Az ezzel kapcsolatos részletes tevékenységi területek: 
• Megújuló energiák, mint a jövő energiaellátásának egyik tartóoszlopa 
• Kulcskérdés az energia-hatékonyság 
• Nagy teljesítményű hálózati infrastruktúra az áramellátásra és a megújuló energiák 

integrációjára 
• Energetikai épületszanálás és energia-hatékony építkezés 
• A mobilitás kihívása 
• Innovációkkal és új technológiákkal kapcsolatos energiakutatás 
• Energiaellátás európai és nemzetközi összefüggésben és 
• Elfogadás és átláthatóság 

 
A megújuló energiáknak 2020-ig az áramellátás 35 %-át, a hő-ellátás 14 %-át és a 
közlekedési terület 10 %-át kell biztosítaniuk. 
 
A végső energiafelhasználásban a megújuló energiák részesedése 2020-ig legalább 
18 %-ra, 2030-ig 30 %-ra, 2040-ig 45 %-ra és 2050-ig 60 %-ra növekszik. További 
fontos jellemzők az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának csökkenése (40 % 
2020-ig, 1990-hez viszonyítva) és az energiafogyasztás csökkenése. 
 
 

A bioenergia termelés fejlődése és helyzete  
Az említett célkitűzésekre vonatkozólag  az eddigi fejlődés azok megvalósíthatóságát 
jelzi. 2010-ben az áramellátás 16,8 %-át sikerült elérni, a hő-ellátás területén ez 9,8 % 
volt, míg a közlekedési szektorban a biomassza az üzemanyag-fogyasztás 5,8 %-át tette 
ki. 
 
Az utóbbi 10 év fejlődése az áram és hő területén mintegy kétszeres eredményt mutat. 
Az üzemanyagok területén a növekedés aránya lényegesen magasabb. Az adótörvények 
változásai miatt ez a részesedés 2008 óta kissé visszaesett. 
 
A megújuló energiákból történő áramtermelés fejlődése a Megújuló Energiák Törvénye 
(német rövidítése: EEG) döntő befolyását jelzi. A törvény 2000 évben történt hatályba 
lépése óta ez a részesedés több mint 2,5-szeresére növekedett. Különösen a 
szélenergia és a biomasszából előállított energia növekedett nagyon dinamikusan. A 
hőtermelés területén is megkétszereződött a megújuló energiák teljesítménye. Ebben a 
szilárd biomassza képviseli a legnagyobb hányadot. 
 
A fent említett örvendetes fejlődésből kiindulva érdemes a 2010 évet részletesebben is 
megvizsgálni. 
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A megújuló energiák részesedése a német végső energiafogyasztásban 11 % volt. 
Összehasonlításul: 2001 évben ez 4,1 % volt. A különböző megújuló energiák 
részesedését figyelembe véve érzékelhetjük a bioenergia hatalmas jelentőségét. 
Jelenleg 71 % származik ebből a szegmensből, amelyen belül a biomasszából előállított 
hő dominál. Azonban a biomasszából előállított áram és bio üzemanyagok is komoly 
mértékben részesednek a teljes csomagból.  
 
A biomasszából előállított áram forrása túlnyomó részben a biogáz és a szilárd 
biomassza. Kisebb részben jelen vannak még a folyékony bio üzemanyagok (növényi olaj 
blokk-hőerőmű), azonban az áramtermelés ezen formája csökkenőben van. E fejlődés 
szempontjából minden bizonnyal döntő jelentőségű a biogáz szektor. A berendezések 
száma országunkban az utóbbi 10 évben ötszörösére nőtt, és a létrehozott teljesítmény 
ezen túlmenően a 24-szeresére növekedett. Az év végére a biogáz berendezésekben 
annyi áramot állítanak elő, mint négy átlagos, kőszéntüzelésű hőerőműben. 
 
A szilárd biomassza dominanciáját a hőtermelésben a pellet piac fejlődésén keresztül 
mutatjuk be. A berendezések száma az utóbbi tíz évben 8 000-ről 165 000-re nőtt. 
Összességében a magán háztartásokban, valamint az ipar területén egyaránt a 
biomassza alapú tüzelő berendezések számának növekedése tapasztalható. Ez nem 
utolsósorban a nyersanyagok növekvő gazdaságossági előnyeivel függ össze. Miközben 
a fűtőolaj árak az utóbbi 10 évben több mint kétszeresükre nőttek, a fa tüzelőanyagok 
ára szerényebb mértékben növekedett. 
 
A törvényalkotás jelentősége a megújuló energiák fejlődése szempontjából különösen a 
bio üzemanyagok területén jól érzékelhető. Az eddigi legmagasabb éves termelés 2007-
ben volt, 4,5 millió tonnával. A biodízel adójának 2006 óta kezdődött többlépcsős 
emelésével (amellyel kapcsolatban azért a repceolaj világpiaci árának befolyását is meg 
kell említenünk) az értékesítés és a termelés is csökkent, de ez időközben a 3,5 és 
4 millió tonna közötti értékre állt be. Domináns szerepet tölt be a biodízel, az etanol-
termelésnél növekedés tapasztalható, de ezzel szemben a növényi olajból előállított 
tüzelőanyagok termelése csökken. Az üzemanyag fogyasztás Németországban 2010-
ben mintegy 5,2 millió t volt, ebből 2,58 millió t biodízel, 1,16 millió t bioetanol és 
0,05 millió t növényi olaj volt. 
 
Honnan származik az energetikailag hasznosított biomassza? 
 
Egyrészt az erdőkből, szántóföldekről is (korábban ugaron hagyott, vagy az élelmiszer- 
és takarmánytermelésre már nem használt területekről). Ebben az évben mintegy 
2,3 millió ha területen nőnek energia- és ipari növények, ami a németországi 
szántóterület mintegy 19 %-át jelenti. Energianövények termelése 1,96 millió ha területen 
történik. Jóllehet a bio üzemanyagok előállítására használt növények termelése enyhén 
csökkent, a repce továbbra is a legfontosabb energia- és ipari növény Németországban. 
Jelentős mértékben bővültek azok a kultúrák, amelyeket biogáz előállítására használnak 
fel. A kukorica és a gabona jelenti ezen belül az oroszlán-részt, de további, részben még 
kutatás és fejlesztés alatt álló növények, mint például kölesfajták vagy óriás szilfium, iránt 
is egyre növekszik az érdeklődés. 
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Politikai keretfeltételek és a jövővel kapcsolatos előrejelzések  
Az eddigi fejlődéssel, valamint a korábbiakban említett energia koncepció 
megvalósításával kapcsolatban mértékadó szerepet játszanak a rögzített keretfeltételek. 
A német törekvések összekapcsolódnak az EU klíma - és energia politikájával. A sokféle 
intézkedés végrehajtásával kapcsolatban a felsorolt határozatok és akcióprogramok 
nagyon komoly felelősséggel rendelkeznek. Egyébiránt ezek a hatalmas kihívások csak 
össztársadalmi összefogással oldhatók meg. A szövetségi kormány 2011.06.06-i 
határozatával az energia koncepció alapján messzemenően új irányba mutató 
energiapolitikát rögzített. Az atomenergiából történő kivonulást végre kell hajtani, és 
ezzel egyidejűleg be kell lépni a megújuló energiaforrások korszakába. Ezek a 
határozatok fontos mérföldköveket jelentenek Németország gazdasági és társadalmi 
fejlődésében. 
 
Az energiapolitika új irányának lényeges pontjai: 
• kilépés az atomenergia hasznosításából 2022-ig, 
• a megújuló energiaforrások dinamikus kiépítése minden területen, 
• a villamos hálózatok kiépítése és modernizálása, 
• az energia-hatékonyság fokozása, elsősorban épület-szanálások révén és  
• az áramfogyasztás csökkentése modern technológiák segítségével. 
 
A megújuló energiaforrások fejlesztésének egyik fontos mérföldköve a Megújuló-
Energiák-Törvény (német rövidítése: EEG). Az EEG forszírozta a megújuló energiák 
eredményes piaci bevezetését, ez biztosítja az árambetáplálás elsőbbségét, és a 
berendezések üzemeltetői számára fix jóváírást biztosít 20 évre. 2000-ben lépett 
életbe, és 2004-ben és 2009-ben került átdolgozásra. 2012-re újabb átdolgozást 
határoztak el, ezzel igyekeznek a törvényt az aktuális fejlődéshez igazítani. 
 
A Megújuló-Energiák-Hő-Törvény (német rövidítése: EEWärmeG) célja, hogy segítse a 
meglevő potenciálok jobb kihasználását a hőszolgáltatás területén. Jelenleg a német 
összes energiaigény 55 %-a a hőre vonatkozik. Az új törvény a megújuló energiák 
hasznosítását az új épületek hő-ellátása vonatkozásában. 2009.01.01-től szabályozza. 
Ez magában foglalja az épületszigetelést és az erő-hő összekapcsoló berendezések 
alkalmazását is. Az ehhez kapcsolódó anyagi támogatás a piacösztönző program révén 
valósul meg. A piacösztönző programon keresztül beruházási költségtámogatást, 
valamint a kamatköltségeket csökkentő, törlesztési támogatással rendelkező hiteleket 
bocsátanak rendelkezésre. 
 
A bio üzemanyagok területén említsük meg a 2007 évi Bioüzemanyag-kvóta Törvényt. 
Ennek célja a bio üzemanyagok növekvő részesedésének elérése. Ez a részesedés 2010-
ben 5,8 % volt, és a cél ennek 6,25 %-ra növelése a következő években. 
 
A Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium megbízásából az energia koncepcióval 
kapcsolatban hosszú távú forgatókönyvek kerültek kidolgozásra. Az energia-koncepció 
állandó fejlődése miatt a forgatókönyvek nem tartalmazzák a törvényalkotók legújabb 
irányváltásait (mint például a kiszállás az atomenergiából). A különböző forgató-
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könyvek lényegében a lakosság, a gazdaság, az energiaárak differenciált módon 
ábrázolt fejlődésén és további feltételezéseken alapulnak. 
 
Az itt bemutatott alap forgatókönyv szerint a primer energiafelhasználás 2050-ig 56 %-
ra csökken. A megújuló energiaforrások részaránya ekkorra mintegy 55 % lesz (az 
áramellátás területén 85 %, a hőszolgáltatásban 50 % és a közlekedés területén 42 %). 
A biomassza részaránya folyamatosan emelkedik. Például a villamos energia területén 
a biomasszából előállított árammennyiség megkétszereződésére számít 2010 és 2030 
között. A szilárd biomassza területén várható növekedés mellett különösen az erjesztés 
területén várható lényeges növekedés. A biomassza potenciál alkalmas arra, hogy 2050-
ben a teljes német energiaigény mintegy 23 %-át fedezze (60 % összesen megújuló 
energiaforrásokból), ennek kapcsán az energianövények teszik ki majd a legnagyobb 
hányadot. 
 
 
Összefoglalás 
Németországban a megújuló energiaforrások rendkívül dinamikus fejlődésen mentek 
keresztül az utóbbi tíz évben. A biomasszából történő bioenergia előállítása jelenti a 
legnagyobb hányadot a megújuló energiaforrások vonatkozásában, és ez a jövőben is 
fontos szerepet fog játszani. A szövetségi kormány energia koncepciója teljes mértékben 
a megújuló energiaforrásokra alapoz. A jogi keretfeltételek továbbfejlesztése szükséges 
az energia koncepció alapján, és azokat ebben a dinamikus folyamatban az aktuális 
adottságokhoz kell igazítani. A Megújuló-Energiák-Törvény a megújuló energiaforrások 
kiépítésének tartóoszlopa. Az ide kapcsolódó törvényalkotáson kívül számos további 
erőfeszítés szükséges, a fejlesztés és kutatás területén is. A fenntarthatóság és a 
hatékonyság központi jelentőségű a bioenergia előállítása és felhasználása kapcsán, és 
mértékadó szempontot jelentenek a hosszú távú tervezésben is. Össztársadalmi 
konszenzusnak kell az erőfeszítések alapját képeznie. A biomasszából előállított 
bioenergia potenciál a teljes német energiaigény 23 %-át képviseli majd 2050-ben. 
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A Megùjulò energiák helyzete céljai magyarországon, különös 
tekintettela a Bioenergiára 
 

Dr. Magda Sándor, Dr. Gergely Sándor, Dr. Bíró Barbara (Károly Róbert Föiskola, 
Gyöngyös) 

 

A rendszerváltás utáni két évtized a magyar mezőgazdaság, az élelmiszer-termelés és a 
vidékmegtartó képesség leépüléséhez, nagyszámú munkanélküliséghez vezetett. 
Az agrár- és élelmiszer-termelésünk teljesítménye elmarad mind természeti 
erőforrásaink, mind a nemzetközi piac által kínált lehetőségektől. Adottságaink és 
hagyományaink alapján a mezőgazdaság és élelmiszer-termelés a jövőben is fontos 
ágazatunk kell, hogy maradjon. 
Hazánk csatlakozása az Európai Unióhoz politikai, gazdasági, környezeti és társadalmi 
szempontból egyaránt stratégiai fontosságú. A csatlakozás adta lehetőségek, az EU-
tagság által teremtett új követelmények kihasználása napjaink legnagyobb kihívása. 
Ezen tények napjainkban hazánkban, de Közép-Kelet Európában is az alternatív 
energiahordozók fokozott előállítását, felhasználását, a földterületek ilyen irányú 
�művelésbe� vonását, hasznosítását indokolják (Magda R. Földhasználat és 
fenntarthatóság 2010.). 
A világ energiafogyasztása és termelése 
A világ energiaszükséglete száz év alatt megtízszereződött, és közel kétharmadát még 
2010-ben is a fosszilis energiahordozókkal fedezzük, de kiemelkedő arányt képvisel az 
atomenergia is. 
Az előrejelzések (1. ábra) alapján 2030-ra tehető az az időpont, amikor az alternatív 
energiahordozók, így különösen a biomassza és a napenergia biztosítja majd a primer 
energia jelentősebb részét. 
1. ábra 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-án fogadta el a 2009/28/EK 
irányelvet a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről. Ez az intézkedési elképzelés váltotta a fenti két jövőre vonatkozó 
teendőket, és rögzítette az EU új 3x20-as cékitűzéseivel összhangban az új célértékeket. 
Magyarország esetében a megújuló alapú villamosenergia-felhasználás részaránya 
13 %, de ezt a kormány a Megújuló Energiahasznosítási Cselekvési Tervben 14,65 %-
ban állapította meg (2. ábra). 
 
Az Európai Unió 2020-ig megfogalmazott alapelvei a következők: 
• Kutatás-fejlesztés-innováció 
• Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz és a fenntartható fejlődéshez 
• Zöld megoldások preferenciája 
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Az eddigi tapasztalatok alapján eredményt csak akkor várhatunk, ha az alapelveket 
következetesen összehangoljuk. Magyarország jövőbeni sikere nagyban függ a 
mezőgazdasági terület újszerű hasznosításán, a Natura-2000 program újragon-
dolásán. A 2000-es évek (EU belépésünk időszakában) elején ugyanis mind az EU-ban, 
így Magyarországon is az agrár túltermelés volt a jellemző, így a magasabb 
termőképességű szántókon is jellemző a terület-pihentetés, az energiai célokat 
szolgáló növénytermesztés (bioetanol, biodízel) támogatása. 
 
Véleményünk szerint viszont az élelmiszer termelésre alkalmas területeken nem 
indokolt az energia célú többlet támogatás. Ezeket a támogatásokat mi az eddig nem 
hasznosított rét, legelő területek energia célú többlet támogatásához javasoljuk 
rendelni (ezt a későbbiekben írjuk le részletesen). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. àbra 



 

 
 
Bioenergie Symposium 23 2/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország energia fogyasztása, termelése 
1. táblázat: Magyarország energia termelése, fogyasztása és importja 2008 

Megnevezés Fogyasztás (etoe) Hazai 
etoe 

Import 
etoe 

Import/fogyasztás 
% 

Kőolaj 7 353 1 232 6 121 83,2 

Földgáz 10 561 2 006 8 555 81,0 

Szén 3 054 1 694 1 360 44,5 

Nukleáris 3 822 - 3 822 (alapanyag) 100,0 

Megújuló 1 634 1 656 -  

Fa (biomassza és 
hulladék 

- 1 520 (91,78 %) -  

Víz - 18 (1,09 %) -  

Szél - 18 (1,09 %) -  

Nap - 4 (0,24 %) -  

Geotermális - 96 (5,80 %) -  
 
A fosszilis energiahordozók közül mind napjainkban, mind a jövőben csak a 
szénféleségek (ezek közül is az alacsonyabb minőségűek) hazai előállítású aránya 
prognosztizálható (1 táblázat). A megújulók közül pedig a biomassza források 
növelhetők. Ez csökkentheti, ha csak alacsony arányban is, energiafüggőségünket. 

 

2. àbra 
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3. àbra 

A 3. ábra tanulságából első számú feladatunk a melléktermékek hasznosítása. Ennek 
eredményessége döntően támogatás függvénye, ugyanis a betakarításhoz, égetéshez, 
energia célra való alkalmassá tételhez eltérő feldolgozási eljárások szükségesek. A 
potenciális felhasználók (önkormányzatok stb.) viszont nem rendelkeznek azzal az anyagi 
és szakmai háttérrel, amelyet a betakarításhoz és a hasznosításhoz szükséges eszközök 
megvásárlása jelent. Mivel ez is közös igénye lehetne Európánk, így ezt is csak közösségi 
támogatások tehetik sikeressé. A célültetvényekkel a tanulmány második részében 
foglalkozunk részletesebben. 
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Kísérleti eredményeink 
A hat kísérleti területen 2010-ben mért eredményeink szerint a legnagyobb hozamokat 
a kompolti, sárvári és hajdúbagosi kísérleti területeken produkálták a vizsgált 15 fafajta, 
illetve klón, a legkisebbeket pedig az alatkai és tarnaszentmiklósi kísérleti területen. 
Ennek okai: a kompolti és hajdúbagosi területeket jobb talajokon jelöltük ki, míg az 
alatkai a legszárazabb termőhelyünk, a tarnaszentmiklósi pedig belviztől súlytott, és így 
rendkívül agyagos, tömődött, rossz levegő gazdálkodású talaj, az utóbbi két termőhely 
extrém határ termőhely. 
 
A vizsgált 15 fafajta, illetve klón közül a legjobb növekedést a nyarak mutatták, de mivel 
még csak az első két év hozamát vizsgáltuk, a füzek és az akácok is hasonló 
hozamokat mutattak, így a különbség nem szembetűnő. eddigi kísérleti tapasztalataink 
szerint arra számítunk, hogy a harmadik évtől a hektáronkénti fahozamban az akác 
megközelíti, vagyeg is előzi a nyárakat. A fajták közül  az AF-2 és a Monviso klón 
kiemelkedő eredményt produkált, a szélsőséges tarnaszentmiklósi termőhelyen is. 
 
Az alatkai termőhely szélsőségesen száraz vízgazdálkodású. A talaj fizikai talajfélesége 
homok, így a vízmegtartó képessége gyenge. A vizsgált 13 fafaj, fafajta és klón közül 
ezen a  termőhelyen a legjobb energetikai fafaj az akác, amint az a kutatási 
eredményeinkből egyértelműen látszik. Szóba jöhet még a fűz is, de csak a 
szárazságtűrő fajták. A laza talajszerkezet ugyan kedvez a nyaraknak, de a vízhiány 
miatt a növekedésük nem megfelelő mértékű, ezért ilyen száraz körülmények között a 
nyarak a füzekkel csak közel azonos hozamokat képesek produkálni, holott a nyarak 
genetikailag nagyobb növedékre képesek a bokorfüzeknél. 

Az ábrából kiolvasható az is, hogy a japánfűz (energetikai fűzként forgalomba hozott 
fajta) a mi általunk szelektált F1 és F2 bokorfüzeknél nem mutatott jobb hozamokat, 
ezért magyarországi telepítése az aszályos vidékekre nagy kockázatot hordoz. 2007 
aszályos nyarán a japánfűz a leveleit már júliusban elkezdte hullatni, míg az F1 és F2 
fűz növekedése nem ált le. Összességében az F1 fűz megfelelőbb energetikai célokra a 
száraz termőhelyeken, mint a japánfűz, mert az aszálytűrő képessége nagyobb. 
 
A megújuló energiaforrások energiatermelésben történő felhasználását ösztönző hazai 
szabályozási környezetről, kiemelve a fásszárú energiaültetvények támogatását 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Schriftenreihe der TLL 26 2/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
4. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra 

Fásszárúak hozamvizsgálata - Alatka 2006-2008.
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Az Európai Unió releváns jogszabályai 

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/77/EK irányelve a belső villamosenergia-piacon 
a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról. Ez az irányelv 
határozta meg valamennyi tagállam számára azt az arányt, amelyet a megújuló 
energiaforrásból termelt villamos energiának a teljes energiafogyasztáson belül el 
kellett érnie 2010-re. Magyarország EU-hoz történt csatlakozásakor ez az elvárt arány 
3,6 % volt. 
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről. Ez az irányelv váltotta a fenti 
két irányelvet, rögzítette az EU új 3x20-as cékitűzéseivel összhangban az új 
célértékeket. Magyarország esetében a megújuló alapú villamosenergia-felhasználás 
részaránya 13 %, de ezt a kormány a Megújuló Energiahasznosítási Cselekvési Tervben 
14,65 %-ban állapította meg. 
 
 
Releváns hazai jogszabályok 

• a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 
• az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 
• 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet az egyszerűsített területalapú támogatások 
• és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő ,,Helyes Mezőgazdasági 

és Környezeti Állapot'', illetve a ,,Helyes Gazdálkodási Gyakorlat''  
feltételrendszerének meghatározásáról 

• 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását  
ellenőrző szervekről (Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a megyei 
kormányhivatal) 

• 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes 
vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő �Helyes Mezőgazdasági és 
Környezeti Állapot� fenntartásához szükséges feltételrendszer� meghatározásáról 

• 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről 
• 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének  

engedélyezése, telepítése, művelése és megszüntetése részletes szabályairól,  
valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról 

• 33/2007. (IV. 26.) FVM rendelet az energetikai növények kiegészítő támogatása. E  
szerint az energetikai növénytermesztés kiegészítő területalapú támogatásának  
mértéke az 1782/2003/EK rendelet 89. cikkében foglaltak szerinti eljárás alapján  
kerül meghatározásra, mely legfeljebb 45 �/ha lehet. 

• 78/2007 (VII. 30) FVM rendelet mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló 
energiaforrásokból történő előállításához nyújtandó támogatások feltételiről 

• 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelete a fás szárú energetikai ültetvények telepítéséhez  
nyújtandó támogatások feltételei. 

 
A 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján mezőgazdasági területeken energiaültetvény 
telepítéséhez, termőre fordulásáig történ� ápolásához vissza nem térítend� támogatás 
vehet� igénybe. 
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A támogatás igénybevételének feltételei: 
• Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban:  

ügyfél), ha a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 
európai méretegységet (EUME). Ez a feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásra.  
Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával  
egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő 
első lezárt teljes naptári évben megfelel az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételnek. 

• Az ügyfél köteles a támogatási kérelemben megjelölt összes ültetvény 
vonatkozásában: 

• a támogatási határozat kézhezvételétől számított 12 hónapon belül az  
ültetvénytelepítést befejezni; 

• az ültetvényt kultúrállapotban tartani, annak termőképességét megőrizni; 
• az ültetvény hozamát a telepítéstől, illetve az előző letermeléstől számított öt  

naptári éven belül maradéktalanul betakarítani; 
• a faapríték értékesítésére vonatkozó, a beruházás befejezésétől számított legalább öt  

évre szóló előszerződéssel, szerződéssel rendelkezni, saját célú felhasználás esetén  
a felhasználásról nyilatkozni; 

• az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában  
szervezett kötelező képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása  
előtt. 

• A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen az 
engedélyezési rendelet alapján saját nevére kiállított, a támogatási kérelemben  
megjelölt területekre vonatkozó, jogerős telepítési engedélyekkel. 

• E rendelet alapján a legkisebb támogatható parcella nagysága minimum 1 hektár. 
• Nem vehető igénybe támogatás a támogatási kérelem befogadásakor már 

megkezdett beruházáshoz. 
 
A támogatás mértéke: 
• A támogatás összege évente és ügyfelenként legfeljebb 200 millió forint lehet. A 

támogatás mértéke: 
• a beruházás összes elszámolható kiadásának 40 %-a, 
• fiatal mezőgazdasági termelő esetében vagy kedvezőtlen adottságú területen történő  

telepítéskor a beruházás összes elszámolható kiadásának 50 %-a, 
• fiatal mezőgazdasági termelő és kedvezőtlen adottságú területen történő  

telepítéskor a beruházás összes elszámolható kiadásának 60 %-a, 
• de a hektáronként maximum 250 000 forint. 
 

A támogatási kérelmet évente október 1-jétől november 2-ig a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) lehet benyújtani. A támogatási 
kérelmet az MVH a Tv. 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával 
bírálja el a melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével. 

 



 

 
 
Bioenergie Symposium 29 2/2012 

Nemzeti energiastratégia 2030 és Magyarország megújuló energia-
hasznosítási cselekvési terve 
2011. október 3-án hétfőn az Országgyűlés elfogadta a 77/2011. (X. 14.) OGY 
határozatot a Nemzeti Energiastratégiáról. A határozat a közzétételt követő napon, 
tehát október 15-én lépett hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a 2008-ban 
született 2008 - 2020 közötti időszakra szóló energiapolitikai határozat. 
 
Bencsik János az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára szerint a korábbi 
energiapolitika mögött egy rövid szakmai anyag állt és csak a villamosenergia szektorra 
vonatkozóan rendelkezett alternatívával, a gáz- és hőpiacra vonatkozóan nem voltak 
benne különböző forgatókönyvek. 
 
A határozat elfogadásával cél, hogy a stratégiához illeszkedő egyéb koncepciókkal, 
cselekvési tervekkel (éghajlat-, megújuló energia, energiahatékonysági, épület-
energetikai) és ágazati (közlekedési, vidék-, felsőoktatási) stratégiákkal kiegészülve 
egységes stratégiai rendszer alakuljon ki. Az energiastratégia két részre bontható: 2030-
ig részletes javaslatokat tartalmaz a magyar energiaszektor szereplői és a Kormány 
számára, 2050-ig egy globális, hosszabb távú perspektívába helyezi a 2030-ig javasolt 
intézkedéseket. 
 
A stratégia megerősíti, hogy Magyarország teljesíti az Európai Unió �20-as céljait", 
azaz 2020-ra az üvegházhatású gázok kibocsátását 20 százalékkal kellene 
csökkentenünk az 1990-es szinthez képest, miközben 20 százalékra emelkedik a 
megújuló energiaforrások részaránya (hazánk részére a Európai Parlament és a Tanács 
2009/28/EK irányelve szerint 13 százalék az elvárás, a vállalás a Megújuló 
Energiahasznosítási Cselekvési Tervben 14,65), illetve 20 százalékkal javul az 
energiahatékonyság az unión belül. 
 
 
Az új stratégia legfontosabb elemei: 
• A legfontosabb a hatékonyság, takarékosság növelése, ez alapvetően csökkenteni 

tudja az importhányadot. 
• A második a megújuló energiák minél nagyobb arányú használata, főleg az ország 

hőellátása területén (ez a villamosenergia területén jelentős változásokat követel -  
• A hazai atomenergia-kapacitás szintjének megőrzése. 
• A nemzetközi kapcsolódási pontok megépítése, megerősítése. Létrejött a Románia-

Magyarország (2010. október), a Magyarorország-Horvátország gázvezeték (2010. 
december), ez utóbbinál a villamosenergia kapcsolat is megvan. A szlovák-magyar 
gázvezetéki kapcsolat várhatóan jövő év elejére elkészül. 

• A hazai szén és lignitvagyon hazai hasznosítása. 
• A hatodik fontos elem, az állami szerepvállalás erősítése, összhangban az EU  

energiapolitkájával, figyelembe véve a nemzeti érdekeket. 
• A nagy ellátórendszerek átalakítása: távhőszolgáltatás, az áram és a gáz. 
• Ösztönözni kell a kapcsolódó iparágak hazai fejlesztését. 
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• Az európai szabályozással összhangban lévő, átlátható, elszámoltatható és a 
fogyasztói érdekeket is figyelembe vevő új kormányzati energetikai intézmény- és 
eszközrendszer kialakítása. 

• Az energiahasználatot támogató szociális jellegű juttatások energetikai céloktól 
független kezelésének megteremtése, azaz a szociális támogatás és az energiaárak 
szétválasztásának. 

• Sarokpont a kétpólusú mezőgazdaság létrehozása, amely a fenntarthatósági és piaci 
szempontok érvényesülésére tekintettel kellő rugalmassággal képes váltani az 
élelmiszertermelés és az energetikai célú biomassza-előállítás között. 

 
Az NFM párhuzamosan kezdi meg cselekvési tervek kidolgozását. A cselekvési tervek 
első változata a tervek szerint 2012 tavaszára készülhet el. 
 
 

A mezőgazdasági terület újszerű hasznosítása 

500 ezer ha termőföld bevonása a bioenergia termelésbe 
Az 1970-es olajválság időszakában azok az országok voltak versenyképesek, így a 
szocialista országok közül Magyarország, akik képesek voltak olyan termék 
előállításában jelentős hozamnövekedésre, amelyek ellensúlyozták az akkori 
olajárrobbanást. Ezek a termékek a statisztikai adatok alapján a gabonafélék és a hús 
voltak. Az 1970-es években bevezetett termelési rendszerek lehetőséget teremtettek 
arra, hogy a termelési méretek növekedjenek és a rendelkezésre álló, jól képzett humán 
erőforrások integrálásával világviszonylatban is jelentős fejlesztéseket, hozam-
növekedést érjünk el. Mindezek eredményeként az 1 ha-on előállítható gabona-
mennyiség 5 - 8 év alatt megduplázódott, és jelentősen növeltük az 1 ha-ra jutó 
húskészítményeket is. A versenyképes export-törekvéseinket segítette, hogy mind a 
kertészet, mind az állattenyésztés termékei egyre magasabb feldolgozottsági szintet 
értek el. 
 
A vizsgált időszakban a termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok számára az a 
cél fogalmazódott meg, hogy Magyarországon a gyengébb adottságú területeken, még 
az indokoltnál magasabb állami támogatás árán is olyan termékeket állítson elő, 
amelyek a KGST piacán, de főként az akkori Szovjetunió részére olaj ellenértékeként 
exportálható. Ezért minden megművelhető, addig rét-legelő területet is szántónak 
�fogtak� be. Ezt azzal is ösztönözték, hogy növelték a kedvezőtlen adottságú 
gazdálkodók támogatását (35 %), így azok a szövetkezetek, amelyek 19 - 20 
aranykorona átlaggal rendelkeztek és megfelelő nagyságrendű, alacsony aranykoronájú 
(3 - 5 aranykorona) rét-legelő területet birtokoltak, a rét-legelők szántóként való 
hasznosítását követően 17 aranykorona alá kerültek, és igényelhették a 35 %-os 
támogatást. Ezt a lehetőséget nagyon sok bodrogközi, Heves megyei, Szabolcs-
Szatmár megyei - és még sorolhatnám - szövetkezet kihasználta a magasabb 
támogatás elérése céljából (ezek a területek most többségében víz alatt vannak és az 
elmúlt években növénytermesztési céllal kevésbé voltak hasznosíthatók) (Magda 1984). 
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Ezekkel az intézkedésekkel és a mezőgazdasági termelés biztosításához nyújtott 50 %-
os biztosítási díj támogatással, a termelő üzemek arra törekedtek, hogy bármi áron is, 
de növeljék vetésterületüket. Ezért alakultak ki pl. ebben az időszakban új talajművelési 
és vetési formák, mint pl. a szórvavetés különböző módozatai. (MAGDA 1985, 
MAGDA, GÁSPÁR 1985a, MAGDA, GÁSPÁr 1985b) Napjainkra viszont, már az 
előbbiekben említett támogatások hiányában, azokon a területeken célszerű csak 
növénytermesztést folytatni, ahol évről évre kiszámítható eredménnyel végezhető ez a 
tevékenység, a ráfordítások megtérülnek és a befektetések az átlagos 4 - 5 %-os 
eredményt garantálják. 
 
Ma azt látjuk, hogy nem csak az 1970-es évek, hanem a jelen és a következő évtizedek 
globális agrárgazdaságát  is a termelési tényezőkért és bizonyos alapanyagokért (pl. 
élelmiszer, fa rostnövények) fo lyó verseny fogja meghatározni. A viszonylag kedvező 
magyar természeti adottságok gazdaságos hasznosítása távlatilag az egész lakosság 
érdeke. Figyelembe véve azt az elfogadott prognózist, mely szerint a Föld lakossága 
2050-ben meg fogja haladni a 9 milliárd főt, s a fajlagos igények növekedése miatt a 
jelenlegi termelési szintet 70 %-kal kellene emelni (és még így is lennének éhezök!), 
mindent megelözö prioritásként jelölhetjük meg a természeti erőforrások (termöföldek, 
erdők, vizek) fölötti rendelkezési jog megtartását . Az élelem-termelési kapacitások és 
készségek megőrzését , a lokális ellátási és foglalkoztatási lehetőségek minél magasabb 
szinten való megtartását. 
 
A magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetét, de a közép-kelet-európai országok 
gazdálkodását is ismerve az a véleményem, hogy az inputokat (növényvédőszer, 
műtrágya, magas értékű vetőmagok) rosszul hasznosító talajokon az intenzitással csak 
a ráfordításainkat és a veszteségeinket növeljük. 
 
Mind a jövőbeni igények (energiabiztonság!), mind  pedig a hazai lehetőségek 
racionális céllá avatják a bioenergia szektor fejlesztését , a megújuló energia-források 
jelenleginél jóval erőteljesebb kihasználását. Az élelem-piactól függően elsősorban a 
melléktermékek (biogáz, növényi szárak, erdészeti hulladékok stb.) energiacélú 
hasznosítására ajánlatos felkészülni, de - a magyar termelési potenciált figyelembe véve 
- reálisan kell számolni a mezőgazdasági terület egy részének (min. 500 - 800 E ha) 
energetikai hasznosításával is (erdősítés, energianövények, gabona, olajos magvak). 
 
A Károly Róbert Főiskola kutatásai alapján azt javasoljuk, hogy a 17 aranykorona alatti 
területeken (ez  mintegy 200 ezer hektár) , és ott, ahol kiváló minőségű rét, legelők 
állatállomány hiányában nem kerülnek hasznosításra, az  energia célú termelés kerüljön 
előtérbe, amely a gazdálkodás szempontjából mindig előnyös belső piacot 
szolgálhatja. Ez a belső piac pedig a közintézmények és az erőművek import 
fűtőanyagának csökkentésével  valósítható meg. 
 
Mindezek alapján, ha a 17 aranykorona alatti 200 ezer ha-t energia faültetvénnyel 
hasznosítjuk, akkor: 
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1,6 M tonna faapríték/év = 852 M m3 földgáz !86,2 Mrd Ft import kiváltása, 29 ezer új 
munkahely az eredmény . 
 
A gyep 30 %-ának (300 ezer hektár) energetikai faültetvénnyel való hasznosítása 
esetén: 
 
2,4 M tonna faapríték/év = 1278 M m3 földgáz !129,3 Mrd Ft import kiváltása, 43,5 
ezer új munkahely  segíti a vidék és Magyarország fejlődését. 
 
Közvetlen hatásai az importra: 

2 130 M m3 földgáz kiváltása (Ez a 2010-es adatokhoz képest (12.43 Mrd m3*) a teljes 
fogyasztás kb. 17 %-a) 
215,5 Mrd forint import kiváltása 
 
A fás szárú energianövények környezetre gyakorolt hatása és a képzés 

 
Az erdő, a fák szerepe a légköri szén-dioxid-tartalom megkötésében és a tiszta oxigén 
termelésében közismerten fontos. 
 
Egy leegyszerűsített modell alapján 1 ha területre 100 000 tonna levegőtömeg jut. 
Ebből: 78 000 tonna nitrogén, 21 000 tonna oxigén, 36 tonna szén-dioxid. Ha ezen az 
1 ha területen erdő van, akkor 1 vegetációs időszak alatt 15 tonna oxigén termelődik és 
13,5 tonna szén-dioxidot használ fel, ez a �nyelő kapacitás�. 
 
Az Európai Unió a fenti felismerésektől is vezettetve a teljes létesítési és ápolási 
költségek megtérítésével támogatja a mezőgazdasági területek erdősítését, sőt a 
fafajtól függően 5 - 15 éven át jövedelempótló támogatást is ad. Ezt a támogatást a 
(88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet részletesen szabályozza. Kutatásaink szerint minden 
érv a mellett szól, hogy a környezeti előnyök miatt az energetikai faültetvényeket is 
ehhez  hasonló támogatásban kell részesíteni, azzal a különbséggel, hogy a rövid 
vágásforduló miatt 5 - 10 éves ápolási és jövedelempótló támogatás az indokolt. Az 
általunk javasolt energetikai faültetvények (ha) az eróziós és deflációs talajveszteséget 
évente 12 - 15 millió tonnával csökkentenék, a vegetációs periódusban pedig naponta 
15 millió kilogrammal növekedne a tiszta oxigén termelés, és 5 - 6 millió kilogrammal a 
CO2 megkötés, miközben 4 millió tonnával, 10 - 13 millió tonna/évre növekedne a fák 
által megkötött por mennyisége. 
 
Az Európai Unió közép-kelet-európai tagállamaiban az állattenyésztés nagy mértékű 
visszaesése, az agrár népesség elöregedése és az alkalmazkodási problémák, valamint 
az agrár támogatásban meglévő, az új tagállamokat sújtó hátrányok miatt több millió 
(5 - 6) hektár, viszonylag alacsonyabb termőképességű terület vált, válik műveletlen 
parlaggá. Ezek a területek jelenleg, és művelés hiányában a későbbiekben is, allergén 
gyomok termelése mellett az erózió és a defláció, az �elvadult�, az emberek számára 
nem vonzó környezet előidézői. 
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A hazai lehetőségeknél leírtak szerint viszont kiváló megoldást jelentenek környezeti, 
energetikai, foglalkoztatási gondjaink csökkentéséhez, megoldásához. Az energetikai 
faültetvények kedvező környezeti, energetikai és életminőségi hatásait EU 
támogatásokkal kell elismertetni. Mindez komplex energetikai fatermesztési és 
hasznosítási program keretében lehet eredményes, mert csak ebben az esetben 
biztosított a kitűzött gazdasági, környezeti és társadalmi célok elérése. 
A Károly Róbert Főiskola kutatásai úgymond azonnal bevezethetők, és így a 
foglalkoztatásban akár már rövid időn belül jelentkezhet az eredmény, a fásszárúak 
pedig a termőre fordulástól függően 3 - 4 év után válhatnak energia termelőkké. A siker 
csak állami és EU akarat függvénye. Az állami és az EU akarat a pénzügyi források 
átcsoportosításához szükséges. 
 
A fás szárú ültetvények telepítéséhez biztosított támogatás jelenleg nem tesz 
különbséget az eltérő adottságú (termőképességű) területek között, így állami és 
európai akarat híján a gazdálkodók nem az alacsonyabb, hanem a magasabb 
termőképességű területeiken létesítenek ilyen ültetvényt. Ezzel az élelmiszer 
termelésére alkalmas mezőgazdasági területek válnak energia előállítóvá. Kutatásaink 
eredménye alapján már többször közreadtuk, és az irányító hatósághoz is eljuttattuk 
azon javaslatainkat, mely szerint a 17 aranykorona feletti területeken csak az élelmiszeri 
célt szolgáló növények termesztését szabad támogatni (területalapú támogatás stb.). 
 
Az ilyen irányú tevékenység akkor válhat valósággá, ha a gyengébb termőképességű 
területeken már a támogatás értéke is ösztönzőleg hat (hasonlóan az 1970-es évek 
gondolkodásához). Így azt javasoljuk, hogy az unió , a kettős cél - az energiatermelés és 
a foglalkoztatás  (roma foglalkoztatás) - érdekében egyszeri beruházásként duplázza 
meg a jelenlegi 1 ha-ra jutó támogatást. Főiskolánk kutatói arra törekednek, hogy a talaj 
jobb hasznosítása, az alkalmasabb növényfajok nemesítése, valamint az itt 
megengedhető genetikai beavatkozás alkalmazásával megteremtsék annak 
lehetőségét, hogy a gyenge adottságú területek újszerű hasznosításával a 
mezőgazdaság újból vonzó legyen a gazdálkodók számára. Meggyőződéssel valljuk, 
hogy a tudományos alapokon meghatározott talajvizsgálatok, az  új fajták és az  ehhez 
kapcsolódó hasznosítás segítheti mind Magyarország, mind Kelet-Közép-Európa uniós 
országainak sikeresebb energia előállítási és roma foglalkoztatási programját . 
 
A nem hasznosított mezőgazdasági területek újszerű művelésével olyan ágazatot 
indítunk el, amely hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon közel 100 ezer olyan új 
munkahely jöjjön létre, ahol mintegy 80 %-ban képzetlenek (analfabéták) - legyenek 
ezek magyarok, avagy romák - alkalmazhatók, és importot váltunk ki. Az eredményes 
működtetéshez a szükséges munkaerőből 20 %-ban olyan brigádvezető, vezető 
képzendő, akik ezt az erdőnek nem nevezhető, de fák alkotta ültetvényt eredményesen 
gondozzák, az ott foglalkoztatottakat irányítják és az ágazatot vezetik. Erre dolgozott ki 
a Károly Róbert Főiskola olyan FSz és BSc képzést, amelyben az itt tanulók a sikeres 
munkavégzéshez szükséges ismereteket elsajátítják. Céljaink megvalósításához nem 
csak anyagi, hanem szellemi javakba is energiákat kell fektetni. Jelenlegi oktatási, 
kutatási rendszerünk, szaktanácsadói hálózatunk (gyakorlatunk) viszont már a mai 
versenyviszonyokban sem állja meg a helyét. Az új kihívásokra (agrár- és biológiai 



 

 
 
Schriftenreihe der TLL 34 2/2012 

kutatások, klímaváltozással összefüggő témakörök, biomassza hasznosítás, zöld 
iparágak, vízgazdálkodás, környezetgazdálkodás, táplálkozástudomány) pedig nem 
alkalmas (MAGDA, 2003). 
• Az agrárszakképzés (elsősorban középfokon) hiányos. Egyre több szakmában 

megszűnt a szakmunkás- és a technikusképzés. Nem biztosítottak a gyakorlóhelyek. 
Régiónként egy-egy oktatási, kutatási, szaktanácsadási intézmény fenntartása  
indokolt. 

• A felsőoktatásban számos agrárszak megszűnt (bolognai folyamat!) vagy felhígult. 
Egyre inkább a �rokonszakok� vonzóak. A �klasszikus� agrárszakokra jelentkezett 
hallgatók száma a 2001. évi 14 390 főről 2006-ban 8 000 főre apadt, a 2011-re  
biztosított felvételi keretszám 1 850 fő. A végzős hallgatók tudásszintje, ismeret-
struktúrája nem felel meg egy világversenyre ítélt élelmiszergazdaság és 
vidékfejlesztés igényeinek. 

• A kutatói kapacitás (intézetek, a kutatók száma) általában a felsőoktatási,  
kutatóintézeti és vállalati innovációs készség és tevékenység szintén felelős a 
jelenlegi gyenge agrárteljesítményekért! Fejlesztésre, ösztönzésre szorul! Arra kell  
törekednünk, hogy az oktatási-kutatási eredmények az eddigieknél szervesebben 
kötődjenek a gazdálkodás gyakorlatához. Minősítését, anyagi elismerését ne csak a  
tudományos teljesítmények (címek, hivatkozások, konferencia-szereplések), hanem  
a gazdálkodók visszajelzései is befolyásolják. 

 
 
Összegzés 
Tanulmányomban arra igyekeztem ráirányítani a figyelmet, hogy a rendszerváltás utáni 
20 évben a tulajdonviszonyok változása, a gazdálkodók anyagi lehetőségei és az 
európai uniós csatlakozásunk nem az intenzív, hanem a leépülő, extenzív irányú 
változásba vitte a magyar mezőgazdaságot, a magyar vidéket. Ez a kedvezőtlen 
tendencia napjainkig nem tompult, sőt azt tapasztaljuk, hogy az ágazatban és a 
vidéken való foglalkoztatás egyre kisebb igényt fogalmaz meg, így nő az elvándorlás, és 
romlik az ország versenyképessége. 
 
A vidék alapvető gondja a foglalkoztatás , amire jellemző, hogy egyrészt nagy területi 
különbségeket mutat, másrészt tartós munkanélküliséget jelöl, azaz csak jelentéktelen 
elmozdulások mutathatók a különféle központi beavatkozások hatására, legyenek azok 
beruházások támogatása, vagy a szociális programok. Ezért a rendszerváltás utáni 20 
év tapasztalataira, valamint az európai uniós csatlakozás adta lehetőségekre alapozva 
szükségesnek tartom egy új termelési szerkezet kialakítását . Nem engedhető meg, 
hogy a két meghatározó erőforrásunk - a mezőgazdasági terület és a szorgalmas, 
korábban mindig hozzáadott értéket teremtő vidéki lakosság - ne értéket teremtő, 
értéket előállító erőforrása legyen a mai Magyarországnak is. 
 
A Károly Róbert Főiskola elmúlt 10 év kutatásai alapján azt javasoljuk, hogy 
Magyarországon olyan zöld gazdaságot teremtsünk meg, amely a mindig növekvő 
energia-importunkból (mai árakon számolva mintegy 236 milliárd Ft) 5 - 7 %-ot képes 
kiváltani (megtakarítani). A versenyképességet segítő termelésszerkezet pedig, mintegy 
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150 ezer olyan személynek biztosíthat munkalehetőséget, akik alacsonyan képzettek, 
már az elmúlt 4 - 6 évben kiszorultak a munkaerőpiacról, és munkahely hiányában 
életük végéig is �eltartottak�, munkanélküliek lesznek. Kutatásaink azt mutatják, hogy 
Magyarország versenyképességének kiemelkedő lehetősége a zöld gazdaság és a 
hozzá kapcsolható foglalkoztatás. Ennek megvalósítása hozzájárulhat az Európai Unió 
által megjelölt főbb célkitűzések közül a roma felzárkóztatáshoz és az alternatív (zöld)  
energia arányának növeléséhez. 
Ehhez komplex vidékfejlesztési koncepció, a megújuló energiaforrások használatának 
kidolgozása, finanszírozása és működtetése szükséges. 
Ez ma kormányzati felelősség, amely kijelölheti a 3. évezred 2. évtizedének fejlődési 
irányát. 
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Die Lage und die Ziele der erneuerbaren Energien in Ungarn, 
besonders im Hinblick auf die Bioenergie 
 

Dr. Sándor Magda, Dr. Sándor Gergely und Dr. Barbara Bíró (Róbert-Károly-Hochschule, 
Gyöngyös) 

 
Die der Umwälzung des politischen Systems folgenden zwei Jahrzehnte führten zum 
Abbau der ungarischen Landwirtschaft, der Lebensmittelproduktion und der Fähigkeit, 
die ländliche Region zu erhalten, darüber hinaus zu einer bedeutenden Arbeitslosigkeit. 

Die Leistung unserer Agrar- und Lebensmittelproduktion bleibt sowohl hinter unseren 
natürlichen Ressourcen als auch hinter den durch den internationalen Markt 
gebotenen Möglichkeiten zurück. Aufgrund unserer Gegebenheiten, Voraussetzungen 
und Traditionen müssen Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion auch in der 
Zukunft unsere wichtigsten Wirtschaftszweige bleiben. 

Der Beitritt unserer Heimat zur Europäischen Union (EU) besitzt aus der Politik, 
Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft betreffenden Gesichtspunkten gleichermaßen 
strategische Bedeutung. Die Wahrnehmung und Ausnutzung der durch den Beitritt 
gegebenen Möglichkeiten sowie der durch die EU-Mitgliedschaft geschaffenen neuen 
Anforderungen stellen die größte Herausforderung unserer Tage dar. 

Diese Fakten begründen in unserer Heimat, aber auch in Mittel- und Osteuropa die 
erhöhte Produktion und Verwendung von alternativen Energieträgern, die 
Einbeziehung der Bodenflächen in einen darauf ausgerichteten Anbau und die so 
erfolgende Nutzung (MAGDA R., Bodennutzung und Erhaltbarkeit, 2010). 
 
 
Energieverbrauch und Energieproduktion der Welt 
Der Energiebedarf der Welt hat sich innerhalb von 100 Jahren verzehnfacht und nahezu 
Zweidrittel davon decken wir auch noch im Jahre 2010 mit fossilen Energieträgern, aber 
auch die Atomenergie macht einen herausragenden Anteil aus. 
Aufgrund der Prognosen (Abb. 1) kann der Zeitpunkt, zu dem dann die alternativen 
Energieträger, so insbesondere die Biomasse und die Sonnenenergie einen bedeuten-
deren Anteil der primären Energie decken werden, mit 2030 veranschlagt werden. 
Das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben am 23. April 2009 die 
Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG 
und 2003/30/E verabschiedet. Dieses Maßnahmenkonzept löste die obigen beiden, 
sich auf die Zukunft beziehenden Aufgaben ab und legte im Einklang mit den neuen 
3 x 20 Zielstellungen der EU die neuen Zielwerte fest. Im Falle von Ungarn beträgt das 
anteilige Verhältnis des Elektroenergieverbrauches auf erneuerbarer Basis 13 %, dieser 
Wert wurde jedoch von der Regierung im Aktionsplan zur Nutzung von erneuerbarer 
Energie festgelegt und mit 14,65 % beziffert (Abb. 2). 
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Die bis 2020 formulierten Grundprinzipien der Europäischen Union sind folgende: 
• Forschung - Entwicklung - Innovation 
• Anpassung an den Klimawandel und an die erhaltbare Entwicklung 
• Präferenz der grünen Lösungen 
 
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen können wir nur dann Ergebnisse erwarten, wenn 
wir die Grundprinzipien konsequent aufeinander abstimmen. Der zukünftige Erfolg  
Ungarns hängt zum großen Teil von der neuartigen Nutzung der landwirtschaftlichen 
Flächen, vom Neudurchdenken des Programms Natura-2000 ab. Zu Beginn der 
2000er Jahre (im Zeitraum unseres EU-Beitritts) war nämlich für die EU und somit 
auch für Ungarn die Agrar-Überproduktion charakteristisch, auch auf den Ackerflächen 
mit einer höheren Bodenfruchtbarkeit die Förderung des Ruhens der Flächen, der 
energetischen Zwecken dienenden Pflanzenproduktion (Bioethanol, Biodiesel)  
charakteristisch. 
 
Unserer Meinung nach ist jedoch auf Flächen, die auch zur Produktion von 
Lebensmitteln geeignet sind, die energetischen Zwecken dienende Mehrförderung 
nicht begründet. Wir schlagen vor, diese Fördermittel der Mehrförderung von bisher 
nicht genutzten Wiesen- und Weideflächen zu energetischen Zwecken zuzuordnen 
(dies führen wir später im Detail aus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 
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Energieverbrauch und Energieproduktion Ungarns 
Bei den fossilen Energieträgern kann sowohl in unseren Tagen als auch in der Zukunft nur 
das anteilige Verhältnis der Kohlearten (auch unter diesen die von minderer Qualität) in 
einheimischer Produktion prognostiziert werden (Tab. 1). Von den erneuerbaren 
Energiearten hingegen können nur die Biomasse-Ressourcen erhöht werden. Dies kann, 
wenn auch nur in einem geringen Maße, unsere Energieabhängigkeit verringern. 
 
Tabelle 1: Energie-Produktion, -Verbrauch und -Import Ungarns 2008 

Bezeichnung Verbrauch (etoe) Einheimischer (etoe) Import (etoe) Import/Verbrauch (%) 

Erdöl 7 353 1 232 6 121 83,2 

Erdgas 10 561 2 006 8 555 81,0 

Kohle 3 054 1 694 1 360 44,5 

nukleare E. 3 822 - 3 822 (alapanyag) 100,0 

erneuerbare E. 1 634 1 656 -  

Holz (Biomasse 
und Abfall) - 1 520 (91,78 %) -  

Wasser - 18 (1,09 %) -  

Wind - 18 (1,09 %) -  

Sonne - 4 (0,24 %) -  

geothermale E.  - 96 (5,80 %) -  

 

Abbildung 2 
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Abbildung 3 

 
Unsere erste Aufgabe aus den Lehren der Abbildung 3 ist die Nutzung der 
Nebenprodukte. Deren Erfolg hängt in entscheidendem Maße von Fördermitteln ab, 
für die Ernte, das Verbrennen, dafür diese Materialien für die Nutzung zu energe-
tischen Zwecken geeignet zu machen, sind unterschiedliche Verfahren erforderlich. Die 
potenziellen Verwender (Selbstverwaltungen usw.) verfügen jedoch nicht über das 
materielle und fachliche Hinterland, das den Kauf der zur Ernte und zur Nutzung 
notwendigen Mittel bedeutet. Da auch dies eine gemeinsame Anforderung Europas 
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sein könnte, kann auch dies nur mit Fördermitteln der Gemeinschaft zum Erfolg 
geführt werden. Mit den Ziel-Plantagen beschäftigen wir uns intensiver im zweiten Teil 
der Studie. 
 
 
Unsere Versuchsergebnisse 
Laut unseren auf den sechs Versuchsflächen im Jahre 2010 gemessenen Ergebnissen 
haben die untersuchten 15 Gehölzarten bzw. Klone auf den Versuchsflächen in 
Kompolt, Sárvár und Hajdúbagos die größten Erträge gebracht. Die niedrigsten Werte 
hingegen wurden auf den Versuchsflächen in Alatka und in Tarnaszentmiklós erzielt. 
Die Gründe hier sind folgende: Wir haben die Flächen in Kompolt und in Hajdúbagos 
auf besseren Böden markiert, während die Fläche in Alatka unser trockenster Standort 
ist sowie die Fläche in Tarnaszentmiklós die durch einen sehr hohen (an der 
Oberfläche sichtbaren) Grundwasserspiegel geprägt und dadurch ist dies ein außer-
ordentlich tonhaltiger, verdichteter, schlecht belüfteter Boden. Die beiden letztge-
nannten Anbaustandorte stellen extreme Grenzwerte für Anbaustandorte dar. 
 
Von den untersuchten 15 Gehölzarten bzw. Klonen haben die Pappeln die besten 
Wachstumsergebnisse gezeigt. Da wir aber nur den Ertrag der ersten zwei Jahren 
untersucht haben, wiesen auch die Weiden und die Robinien ähnliche Erträge auf. 
Somit ist der Unterschied nicht auffällig. Laut unseren bisherigen Versuchserfahrungen 
rechnen wir damit, dass die Robinie die Pappeln ab dem dritten Jahr im Holzertrag je 
Hektar erreicht, das heißt überholt. Unter den Sorten haben die Klone AF-2 und 
Monviso ein herausragendes Ergebnis produziert, auch am extremen Anbaustandort 
Tarnaszentmiklós. 
 
Der Anbaustandort Alatka verfügt über einen extremen trocknen Wasserhaushalt. Die 
physikalische Beschaffenheit des Bodens ist Sand, somit ist seine Fähigkeit, Wasser zu 
binden, gering. Unter den untersuchten 13 Gehölzarten, Gehölzsorten und Klonen ist 
an diesem Anbaustandort die Robinie die beste energetische Gehölzart, wie es an 
Hand unserer Forschungsergebnisse eindeutig ersichtlich ist. Auch die Weide kann 
noch eine Rolle spielen, aber nur die trockenheitsbeständigen Arten bzw. Sorten. Die 
lockere Bodenstruktur begünstigt zwar die Pappeln, jedoch bringt ihr Wachstum wegen 
des Wassermangels nicht die entsprechenden Werte, deshalb sind die Pappeln unter 
derart trockenen Verhältnissen nur zu annähernd ähnlichen Erträgen wie die der 
Weiden fähig, obgleich die Pappeln genetisch gesehen mehr Wuchsmasse bringen 
können wie die Strauchweiden. 
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 Abbildung 5 

Abbildung 4 
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Aus den Abbildungen 4 und 5 ist auch ersichtlich, dass die japanische Weide (eine als 
energetische Weide in den Vertrieb gebrachte Sorte)  keine besseren Erträge aufwies 
wie die von uns selektierten Strauchweiden F1 und F2, daher birgt die Anpflanzung 
dieser Sorte in Ungarn in den trockenheitsgefährdeten Regionen große Risiken. Im 
Dürresommer 2007 begann die japanische Weide bereits im Juli mit dem Blätterfall, 
während das Wachstum der Weiden F1 und F2 nicht zum Stillstand kam. 
Zusammengefasst entspricht die Weide F1 an den trockenen Anbaustandorten zu 
energetischen Zwecken besser als die japanische Weide, weil ihre Fähigkeit, Dürren zu 
ertragen, größer ist. 
 
Über das die Verwendung der erneuerbaren Energiequellen in der Energieproduktion 
anregende einheimische rechtliche und regulierende Umfeld, wobei die Förderung der 
Gehölzarten betreffenden Energie-Plantagen hervorgehoben wird. 
 
 
Die relevanten Rechtsvorschriften der Europäischen Union 
Die Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
September 2001 zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen 
im Elektrizitätsbinnenmarkt, hat für alle Mitgliedstaaten das proportionale Verhältnis 
vorgegeben, das die aus erneuerbaren Energiequellen produzierte Elektroenergie 
innerhalb des gesamten Energieverbrauches bis 2010 erreichen musste. Zum 
Zeitpunkt des Beitritts Ungarns zur EU betrug dieser erwartete Anteil 3,6 %. 
Die Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG löste die obigen beiden Richtlinien ab, legte im Einklang mit den neuen 3 x 
20 Zielstellungen der EU die neuen Werte fest. Im Falle von Ungarn beträgt das 
anteilige Verhältnis des Elektroenergie-Verbrauchs auf erneuerbarer Basis 13 %, dieser 
Wert wurde jedoch von der Regierung im Aktionsplan zur Nutzung von erneuerbarer 
Energie festgelegt und mit 14,65 % beziffert.  
 
 
Relevante einheimische Rechtsvorschriften 
• Gesetz Nr. LV aus dem Jahre 1994 über den fruchtbaren Boden 
• Gesetz Nr. CXLI aus dem Jahre 1997 über die Liegenschafts- bzw. Immobilien-

register 
• Verordnung Nr. 4/2004 (I.13.) FVM des Ministers für ländliche Entwicklung vom 

13.01.2004 über die Festlegung des Anforderungssystems des/der zur Bean-
spruchung der vereinfachten, flächenbezogenen Fördermittel und der Fördermittel  
zur ländlichen Entwicklung zu erfüllenden �Richtigen Zustandes von Landwirtschaft 
und Umwelt� bzw. der �Richtigen Praxis der Wirtschaftsführung� 

• Regierungsverordnung Nr. 322/2007 (XII. 5.) Korm. vom 05.12.2007 über die  
Einhaltung der gegenseitigen Entsprechungsregeln kontrollierenden Organe (Amt 
für Fachverwaltung der Landwirtschaft und das Regierungsamt des Komitates) 

• Verordnung Nr. 50/2008 (IV. 24.) FVM des Ministers für ländliche Entwicklung vom 
24.04.2008 über die Festlegung des zur Aufrechterhaltung des zur Beanspruchung 
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der einheitlichen, flächenbezogenen und einzelner Fördermittel zur ländlichen  
Entwicklung zu erfüllenden �Richtigen Zustandes von Landwirtschaft und Umwelt� 
erforderlichen Anforderungssystems 

• Regierungsverordnung Nr. 71/2007 (IV. 14.) Korm. über die Gehölzarten  
beinhaltenden energetischen Plantagen 

• Verordnung Nr. 45/2007 (VI. 11.) FVM des Ministers für ländliche Entwicklung vom 
11.06.2007 über die detaillierten Regelungen der Genehmigung der Anpflanzung von 
Gehölzarten beinhaltenden energetischen Plantagen, ihre Anpflanzung, Bestellung 
und Auflösung sowie über die Verwaltungsdienstleistungsgebühren dieser Verfahren 

• Verordnung Nr. 33/2007 (IV. 26.) FVM des Ministers für ländliche Entwicklung vom 
26.04.2007 über die ergänzende Förderung der energetischen Pflanzen. Demnach 
wird das Maß der ergänzenden flächenbezogenen Fördermittel der energetischen 
Pflanzenproduktion aufgrund des Verfahrens gemäß dem Inhalt in Artikel 89 der 
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 vom 29.09.2003 festgelegt, das höchstens 45 �/ha  
betragen kann. 

• Verordnung Nr. 72/2007 (VII. 27.) FVM des Ministers für ländliche Entwicklung vom 
27.07.2007 über die Voraussetzungen der zur Anpflanzung von Gehölzarten  
beinhaltenden energetischen Plantagen zu gewährenden Fördermittel. 

 
Der Fördermittelantrag kann in jedem Jahr vom 01.10. bis zum 02.11. beim Amt für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (im Weiteren: MVH genannt) eingereicht 
werden. Der Fördermittelantrag wird vom MVH unter Aufstellung einer Rangfolge 
gemäß § 32 Absatz 1 lit. c des Gesetzes mit der Zugrundelegung des Punktesystems 
laut Anlage beurteilt. 
 
 
Nationale Energiestrategie 2030 und der Aktionsplan Ungarns zur Nutzung 
von erneuerbarer Energie 
Am Montag, dem 03.10.2011 hat das ungarische Parlament den Beschluss Nr. 77/2011 
(X. 14.) OGY über die Nationale Energiestrategie verabschiedet. Der Beschluss ist am 
Tag nach der Veröffentlichung, also am 15.10.2011 in Kraft getreten, zugleich damit trat 
der im Jahre 2008 erbrachte, sich auf den Zeitraum 2008 bis 2020 beziehende 
Beschluss über die Energiepolitik außer Kraft. 
Laut der Meinung von János Bencsik, Staatsminister für Klima und Energie beim 
Ministerium für Nationale Entwicklung, stand hinter der früheren Energiepolitik ein 
kurz gefasstes fachliches Material, das nur in Bezug auf den Elektroenergiesektor über 
Alternativen verfügte, hinsichtlich des Gas- und Wärmemarktes beinhaltete es keine 
verschiedenen Drehbücher. 
Mit der Annahme des Beschlusses besteht das Ziel, ein einheitliches strategisches 
System zu schaffen, das durch sich an die Strategie anpassenden sonstigen Konzepten 
und Aktionsplänen (zu Klima, erneuerbarer Energie, Energieeffizienz, Gebäude-
energetik) sowie durch Wirtschaftszweigstrategien (zu Verkehr, ländlichen Regionen, 
Hochschulbildung) ergänzt wird. Die Energiestrategie kann in zwei Teile aufgeteilt 
werden: bis 2030 beinhaltet diese ausführliche Empfehlungen für die Teilnehmer des 
Energiesektors und für die Regierung, bis 2050 setzt sie die bis 2030 vorgeschlagenen 
Maßnahmen in eine globale, langfristigere Perspektive. 
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Die Strategie bekräftigt, dass Ungarn die �20-er Ziele� der Europäischen Union erfüllt, 
das heißt dass wir die Treibhausgasemission im Vergleich zum Niveau von 1990 um 
20 % senken müssten, während der proportionale Anteil der erneuerbaren Energie-
quellen auf 20 % erhöht (von unserer Heimat werden der Richtlinie Nr. 2009/28/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 13 % erwartet, im Aktionsplan zur 
Nutzung von erneuerbarer Energie werden 14,65 % übernommen) bzw. innerhalb der 
Europäischen Union die Energieeffizienz um 20 % verbessert wird. 

Die wichtigsten Elemente der neuen Strategie: 
• Die Effizienz und die Sparsamkeit sind am wichtigsten, dies kann den Importanteil  

grundlegend verringern. 
• Das Zweitwichtigste ist die Nutzung der erneuerbaren Energien in einem möglichst 

großen Anteil, vor allem auf dem Gebiet der Wärmeversorgung des Landes (das 
erfordert auf dem Gebiet der Elektroenergie bedeutende Veränderungen). Die  
Bewahrung des Niveaus der einheimischen Atomenergie-Kapazität. 

• Der Aufbau und die Stärkung der internationalen Verbindungspunkte. Es wurde die  
Rumänien-Ungarn (Oktober 2010), die Ungarn-Kroatien-Gasleitung (Dezember  
2010) geschaffen, bei der letztgenannten ist auch die Elektroenergiekapazität 
vorhanden. Die Gasleitungsverbindung Slowakei-Ungarn wird voraussichtlich zu 
Anfang des nächsten Jahres fertig gestellt. 

• Die Nutzung einheimischer Kohle- und Lignitvorräte hier im Land. 
• Das sechste wichtige Element: die Stärkung der Übernahme der Rolle durch den 

Staat, in Einklang mit der Energiepolitik der EU, wobei die nationalen Interessen 
berücksichtigt werden. 

• Umgestaltung der großen Versorgungssysteme: Fernwärme-Dienstleistung, Strom 
und Gas. 

• Die einheimische Entwicklung der verbundenen Industriezweige muss stimuliert 
werden. 

• Gestaltung eines mit der europäischen Regelung in Einklang stehenden, überschau-
baren, abrechenbaren und auch die Interessen der Verbraucher berücksichtigenden 
neuen Systems der Regierung an energetischen Institutionen und Mitteln bzw. 
Ressourcen. 

• Schaffung der von energetischen Zielen unabhängigen Handhabung der die  
Energienutzung fördernden Zuwendungen sozialer Art, das heißt der Trennung von 
sozialer Unterstützung und Energiepreisen. 

• Ein Eckpunkt ist die Schaffung einer zweipoligen Landwirtschaft, die im Hinblick auf 
die Geltendmachung der Gesichtspunkte der Erhaltbarkeit und des Marktes mit der  
erforderlichen Flexibilität zum Wechsel zwischen der Lebensmittelproduktion und 
energetischen Zwecken dienenden Biomasse-Herstellung zu wechseln. 

 
Das Ministerium für Nationale Entwicklung (NFM) beginnt parallel mit der 
Ausarbeitung von Aktionsplänen. Die erste Version kann zufolge bis Frühjahr 2012 
erstellt werden. 
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Neuartige Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen 
Einbeziehung von 500 000 ha fruchtbarer Bodenfläche in die Bioenergieproduktion 

Im Zeitraum der 1970er Ölkrise waren die Länder wettbewerbsfähig, so unter den 
sozialistischen Ländern Ungarn, die in der Lage gewesen sind, bei der Herstellung 
solcher Produkte einen bedeutenden Ertragsanstieg zu erzielen, die ein Gegengewicht 
für das damalige Hochschnellen der Ölpreise darstellten. Diese Produkte waren 
aufgrund der statistischen Angaben die Getreidearten und Tierproduktion. Die in den 
1970er Jahren eingeführten Produktionssysteme schufen die Möglichkeiten dafür, dass 
die Produktionsausmaße anstiegen und wir mit der Integration der zur Verfügung 
stehenden, gut ausgebildeten humanen Kraftquellen (Arbeitskräften) auch in Weltrela-
tion gesehen bedeutende Entwicklungen und Ertragsanstiege erreichen. Als Ergebnis 
all dessen verdoppelte sich die auf 1 ha produzierbare Getreidemenge innerhalb von 5 
bis 8 Jahren und wir haben auch die auf 1 ha entfallende tierische Produktion 
bedeutend erhöht. Unsere wettbewerbsfähigen Exportbestrebungen wurden dadurch 
gefördert, dass sowohl die Produkte des Gartenbaus als auch die Produkte der 
Tierproduktion eine immer höhere Verarbeitungsstufe erzielten. 
Im untersuchten Zeitraum hatte sich für die Produktionsgenossenschaften und für die 
Staatsgüter das Ziel gebildet, dass in Ungarn auf den Flächen mit einer minderen 
Bodenbeschaffenheit, auch für den Preis von höheren staatlichen Fördermitteln als 
begründet solche Produkte hergestellt werden sollen, die auf dem Markt der RGW-
Länder, aber vor allem in die Sowjetunion als Gegenwert von Öl exportiert werden 
können. Deshalb wurden alle bestellbaren, bis dahin als Wiese und Weide genutzten 
Flächen auch als Ackerbaufläche �einbezogen�. Damit wurde auch dazu angeregt, dass 
die Fördermittel der über ungünstige Gegebenheiten verfügenden Wirtschaftenden 
erhöht wurden (35 %), somit haben die Genossenschaften, die über einen 
Durchschnittswert von 19 bis 20 Goldkronen verfügten und Wiesen- und Weideflächen 
in entsprechender Größenordnung und mit einem niedrigen Durchschnittswert (3 bis 5 
Goldkronen) besaßen, nach der Nutzung der Wiesen und Weiden unter 17 Goldkronen 
gelangten und somit die 35 %igen Fördermittel beantragen konnten. Diese Möglichkeit 
wurde von vielen Genossenschaften in der Bodrogköz, im Komitat Heves und im 
Komitat Szabolcs-Szatmár - und ich könnte die Aufzählung noch fortsetzen - zwecks 
Erreichen von mehr Fördermitteln ausgenutzt (diese Flächen stehen jetzt in der 
Mehrheit unter Wasser und konnten in den vergangenen Jahren weniger zu Zwecken 
der Pflanzenproduktion genutzt werden) (MAGDA, 1984). 
Mit diesen Maßnahmen und mit einer für die Sicherung der landwirtschaftlichen 
Produktion gewährten 50 %igen Versicherungsprämien-Unterstützung waren die 
Produktionsbetriebe bestrebt, ihre Saatflächen, egal um welchen Preis, zu vergrößern. 
Deshalb entstanden z. B. in diesem Zeitraum neue Formen der Bodenbearbeitung und 
der Fruchtfolge, wie z. B. die Varianten der Streusaat (MAGDA 1985; MAGDA, GÁSPÁr 
1985 a; MAGDA, GÁSPÁR 1985 b). In unseren Tagen jedoch ist es auf diesen Flächen - 
auch schon mangels der im Obigen erwähnten Fördermittel - zweckmäßig, nur 
Pflanzenproduktion auszuführen, wo diese Tätigkeit mit einem von Jahr zu Jahr 
berechenbaren Ergebnis ausgeführt werden kann, die Aufwendungen umgeschlagen 
werden und die Investitionen ein durchschnittliches Ergebnis von 4 bis 5 % 
garantieren. 
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Heute sehen wir bereits, dass die globale Agrarwirtschaft nicht nur der 70er Jahre, 
sondern auch der Gegenwart und der folgenden Jahrzehnte ein Wettbewerb um die 
Produktionsfaktoren und um gewisse Grundmaterialien (z. B. Lebensmittel, Holzfaser-
pflanzen) bestimmen wird. Die effiziente Ausnutzung der relativ günstigen 
ungarischen natürlichen Gegebenheiten und Voraussetzungen steht in ferner 
Perspektive im Interesse der gesamten Bevölkerung. Unter Berücksichtigung der 
akzeptierten Prognose, wonach die Bevölkerung der Erde im Jahre 2050 9 Mrd. 
Menschen überschreiten wird und wegen des Anstiegs der spezifischen Faktoren das 
gegenwärtige Produktionsniveau um 70 % erhöht werden müsste (und auch dann 
werden noch Menschen hungern!), können wir als allem zuvorkommende Priorität das 
Beibehalten des Verfügungsrechtes über die natürlichen Ressourcen (fruchtbare 
Böden, Wälder, Gewässer), das Beibehalten der lokalen, d. h. örtlichen Versorgungs- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten auf einem so hohen Niveau als möglich benennen. 
 
In Kenntnis der gegenwärtigen Lage der ungarischen Landwirtschaft, aber auch der 
Wirtschaftsführung der mittel- und osteuropäischen Länder vertrete ich die Meinung, 
dass wir auf Böden, die die Inputs (Pflanzenschutzmittel, Kunstdünger, hochwertiges 
Saatgut) schlecht nutzen, mit der Intensität nur unsere Aufwendungen und Verluste 
erhöhen. 
 
Sowohl die zukünftigen Bedürfnisse (Energiesicherheit!) als auch die einheimischen 
Möglichkeiten erheben die Entwicklung des Bioenergiesektors , die bedeutend stärkere 
Ausnutzung der erneuerbaren Energiequellen wie bisher zu einem Ziel. In Abhängigkeit 
vom Nahrungs- und Lebensmittelmarkt ist es empfehlenswert, sich in erster Linie auf  
die Nutzung der Nebenprodukte (Biogas, Pflanzenstängel, Abfälle der Forstwirtschaft 
usw.) zu Energiezwecken vorzubereiten, es muss aber auch - das ungarische 
Produktionspotenzial berücksichtigend - real mit der energetischen Nutzung eines 
Teils der landwirtschaftlichen Flächen (min. 500 bis 800 000 ha) gerechnet werden 
(Aufforstung, Energiepflanzen, Getreide, Ölkerne). 
 
Aufgrund der Forschungen der Róbert-Károly-Hochschule schlagen wir vor, dass auf 
den Flächen unterhalb von 17 Goldkronen (das sind ungefähr 200 000 ha) und dort, 
wo Wiesen und Weiden von ausgezeichneter Qualität mangels Tierbestand nicht 
genutzt werden, die Produktion zu Energiezwecken in den Vordergrund gerückt werden 
soll, die aus dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit immer mit einem vorteilhaften 
landesinternen Binnenmarkt dienen kann. Dieser landesinterne Markt  hingegen kann 
mit der Senkung des Import-Heizmaterials der öffentlichen Einrichtungen und der 
Kraftwerke realisiert werden. 
 
Aufgrund all dessen ist, wenn wir die 200 000 ha unterhalb von 17 Goldkronen mit 
Energieholzplantagen nutzen: 
1,6 Mio. t Holzschnitzel/Jahr = 852 Mio. m3 Erdgas "#Ablösung von HUF 86,2 Mrd. 
Import, das Ergebnis sind 29 000 neue Arbeitsplätze. 
 
Im Falle der Nutzung von 30 % (300 000 ha) der Rasenflächen durch energetische 
Holzplantagen: 
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2,4 Mio. t Holzschnitzel/Jahr = 1 278 Mio. m3 Erdgas "#Ablösung von HUF 129,3 Mrd. 
Import, 43 500 neue Arbeitsplätze  unterstützen die Entwicklung der ländlichen Region 
und Ungarns. 
 
Deren direkte Auswirkungen auf den Import 
Ablösung von 2 130 M m3 Erdgas [Das bedeutet im Vergleich zu den Angaben von 2010 
(12.43 Mrd. m3*) ca. 17 % des Gesamtverbrauchs]. 
Ablösung von HUF 215,5 Mrd. Import 
 
Die Auswirkung der Gehölz-Energiepflanzen auf die Umwelt und die Fachausbildung 

Die Rolle des Waldes, der Bäume bei der Bindung des Kohlendioxidgehaltes der 
Atmosphäre und bei der Produktion von reinem Sauerstoff ist allgemein bekannt. 
Aufgrund eines vereinfachten Modells entfallen auf eine Fläche von 1 ha 100 000 t 
Luftmasse. Davon sind 78 000 t Stickstoff, 21 000 t Sauerstoff, 36 t Kohlendioxid. 
Wenn sich auf diesem 1 ha ein Wald befindet, werden während einer (1)  
Vegetationsperiode 15 t Sauerstoff produziert und 13,5 t Kohlendioxid verwendet, das 
ist die �Schluckkapazität�. 
Die Europäische Union unterstützt, auch von den obigen erkannten Tatsachen geleitet, 
die Aufforstung der landwirtschaftlichen Flächen mit der Erstattung der kompletten 
Errichtungs- und Pflegekosten, sie vergibt sogar in Abhängigkeit von der Gehölzart 5 bis 
15 Jahre hindurch einkommensersetzende Fördermittel. Diese Unterstützung wird durch 
die Verordnung Nr. 88/2007 (VIII. 17.) FVM des Ministers für ländliche Entwicklung vom 
17.08.2007 ausführlich geregelt. Laut unseren Forschungen sprechen alle Argumente 
dafür, dass wegen der Umwelt-Vorteile auch die energetischen Holzplantagen eine 
dieser ähnliche Unterstützung erhalten muss, mit dem Unterschied, dass wegen der 
zeitlich kurzen Schnittfolge eine Pflege- und einkommensersetzende Unterstützung für 5 
bis 10 Jahre begründet ist. Die von uns empfohlenen energetischen Holzplantagen (ha) 
würden den durch Erosion und Deflation eintretenden Bodenverlust jährlich um 12 bis 
15 Mio. senken, in der Vegetationsperiode hingegen würde die Produktion von reinem 
Sauerstoff täglich um 15 Mio. kg und um 5 bis 6 Mio. kg die Bindung von CO2 ansteigen, 
während die Menge des von den Bäumen gebundenen Staubs um 4 Mio. t auf 10 bis 
13 t/Jahr ansteigen würde. 
In den mittel- und osteuropäischen Ländern der Europäischen Union wurden und 
werden wegen des bedeutenden Rückfalls der Tierproduktion, wegen der Veralterung 
der Agrar-Bevölkerung und wegen der Anpassungsprobleme sowie wegen der bei den 
Agrar-Fördermitteln bestehenden, die neuen Mitgliedstaaten belastenden Nachteilen 
jährlich mehrere Mio. (5 bis 6) Mio. ha Flächen mit einer relativ geringeren Boden-
fruchtbarkeit zu brachliegenden Flächen. Diese Flächen sind gegenwärtig und mangels 
einer Bestellung auch im späteren Verlauf neben der Produktion von allergenen 
Unkrautpflanzen die �Herbeiführer� der Erosion und der Deflation, der �verwilderten�, 
für die Menschen keine Anziehungskraft besitzenden Umwelt. 
 
Die einheimischen Möglichkeiten bedeuten jedoch gemäß dem Niedergeschriebenen 
eine ausgezeichnete Lösung für die Milderung und Lösung unserer energetischen 
sowie Beschäftigungsprobleme. Die günstigen Auswirkungen der energetischen 
Holzplantagen auf die Umwelt, die Energetik und die Lebensqualität muss mit EU-
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Fördermitteln anerkannt werden. All das kann im Rahmen eines komplexen 
Programms zur Produktion und Nutzung von energetischem Holz erfolgreich sein, 
weil nur in diesem Fall das Erreichen der in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und 
Gesellschaft gesteckten Ziele gesichert werden kann. 
 
Die Forschungen der Róbert-Károly-Hochschule können wie gesagt sofort eingeführt 
werden und somit kann sich in der Beschäftigung gar innerhalb von kurzer Zeit ein 
Ergebnis zeigen, die Gehölze hingegen können je nach Ertragsbeginn nach 3 bis 4 
Jahren zu Energieproduzenten werden. Der Erfolg hängt nur vom Willen des Staates 
und der EU ab. Der Wille des Staates und der EU ist für die Umgruppierung der 
finanziellen Quellen erforderlich. 
 
Die für die Anpflanzung von Holzplantagen gesicherte Unterstützung macht 
gegenwärtig zwischen den Flächen mit abweichender Bodenbeschaffenheit 
(Bodenfruchtbarkeit) keinen Unterschied, somit legen die Wirtschaftenden solche 
Plantagen nicht auf ihren Flächen mit einer geringwertigeren Bodenfruchtbarkeit, 
sondern auf denen mit einer höheren Bodenfruchtbarkeit ab. Damit werden die zur 
Produktion von Lebensmitteln geeigneten landwirtschaftlichen Flächen zu Energie-
produzenten. Aufgrund unserer Forschungsergebnisse haben wir unsere Vorschlage 
und Empfehlungen bereits mehrfach bekannt gegeben und auch der leitenden Behörde 
zukommen lassen, wonach auf den Flächen oberhalb von 17 Goldkronen nur der 
Anbau von der Produktion von Lebensmitteln dienenden Pflanzen gefördert werden 
darf (flächenbezogene Fördermittel usw.). 
 
Eine darauf ausgerichtete Tätigkeit kann dann zur Realität werden, wenn auf den 
Flächen mit einer geringeren Bodenfruchtbarkeit sich bereits der Wert der 
Unterstützung stimulierend auswirkt (ähnlich wie die Denkweise in den 70er Jahren). 
Somit schlagen wir vor, dass die Europäische Union, im Interesse des zweifachen Ziels 
- Energieproduktion und Beschäftigung (Beschäftigung von Roma) - als einmalige 
Investition die auf  1 ha entfallenden gegenwärtigen Fördermittel verdoppeln soll . Die 
Forscher unserer Hochschule streben an, mit der Anwendung der besseren Nutzung 
der Böden, mit der Züchtung und Veredlung geeigneterer Pflanzenarten sowie der hier 
statthaften genetischen Eingriffe die Möglichkeit dafür zu schaffen, dass die Landwirt-
schaft mit der neuartigen Nutzung der Flächen mit einer geringwertigen Bodenbe-
schaffenheit für die Wirtschaftenden erneut Anziehungskraft besitzt. Wir sind davon 
überzeugt, dass die auf  wissenschaftlichen Grundlagen bestimmten Bodenunter-
suchungen, die neuen Arten und Sorten sowie die damit verbundene Nutzung ein 
erfolgreicheres Programm für Energieproduktion und Beschäftigung der Roma sowie in 
Ungarn als auch in den EU-Mitgliedstaaten von Mittel-  und Osteuropa voranbringen 
können. 
 
Mit der neuartigen Bestellung der nicht genutzten landwirtschaftlichen Flächen starten 
wir einen solchen Wirtschaftszweig, der dazu beiträgt, dass in Ungarn annähernd 
100 000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, wo zu 80 % ungelernte (Analphabeten) 
- ob diese nun Ungarn oder Roma sind - angestellt werden können, und wir Importe 
ablösen. Für die erfolgreiche Betreibung sind aus den erforderlichen Arbeitskräften zu 
20 % solche Brigadeleiter, Leiter auszubilden, die diese nicht Wald nennbaren, aber 



 

 
 
Bioenergie Symposium 49 2/2012 

von Bäumen gebildete Plantage erfolgreich betreuen und pflegen, die dort Beschäf-
tigten anleiten und den Wirtschaftszweig leiten. Dafür hat die Róbert-Károly-
Hochschule eine solche FSz- und BSc-Ausbildung ausgearbeitet, in deren Rahmen die 
hier lernenden Studenten sich für die erfolgreiche Arbeitsausführung erforderlichen 
Kenntnisse aneignen können. Zur Verwirklichung unserer Ziele muss nicht nur in 
materielle, sondern auch in geistige Güter investiert werden. Unser gegenwärtiges 
Bildungs- und Forschungssystem und unser Fachberaternetz (unsere Praxis) jedoch 
besteht nicht einmal mehr unter den heutigen Wettbewerbsverhältnissen. Für die 
neuen Herausforderungen hingegen (Agrar- und biologische Forschungen, mit dem 
Klimawandel zusammenhängende Themenbereiche, Biomasse-Nutzung, grüne 
Industriezweige, Wasserwirtschaft, Umweltwirtschaft, Ernährungswissenschaft) 
(MAGDA, 2003). 

• Die Agrarberufsbildung (in erster Linie auf der Mittelstufe) ist mangelhaft. In immer 
mehr Berufen wurde die Ausbildung von Facharbeitern und Technikern eingestellt. 
Die Orte für die Praktika sind nicht gewährleistet. Je Region ist die Aufrechterhaltung 
von jeweils einer Einrichtung für Bildung, Forschung und Fachberatung begründet. 

• In der Hochschulbildung sind zahlreiche Agrarfächer vom Lehrplan genommen 
worden (Bologna-Prozess!) oder ausgedünnt. Die �verwandten Fächer� werden 
immer anziehender. Die Anzahl der Studenten, die sich für die �klassischen� 
Agrarfächer eingeschrieben haben, ist von 14 390 im Jahre 2011 auf 8 000 im Jahre  
2006 zurückgegangen, die für 2011 gesicherte Anzahl an Immatrikulationen beträgt 
1 850. Der Wissensstand, die Wissensstruktur der Absolventen entspricht nicht den  
Bedürfnissen einer zum Weltwettbewerb verurteilten Lebensmittelwirtschaft und 
Entwicklung der ländlichen Region. 

• Die Forscherkapazität (Einrichtungen, die Anzahl der Forscher) im Allgemeinen, die  
Innovationsbereitschaft und Innovationstätigkeit der Hochschulbildung, 
Forschungsinstitute und Unternehmen ist ebenfalls verantwortlich für die schwache 
Leistung der Agrarleistungen! Es ist auf Entwicklung und Stimulation angewiesen!  
Wir müssen bestrebt sein, dass die Ergebnisse in Forschung und Bildung enger als 
bisher mit der Praxis der Wirtschaftsführung verkoppelt werden. Ihre Einstufung und 
Qualifikation, ihre materielle Anerkennung sollte nicht nur durch die wissen-
schaftlichen Leistungen (Titel, Bezugnahmen, Rolle auf Konferenzen), sondern auch 
durch die Rückkopplung der Wirtschaftenden beeinflusst werden. 

 
 
Zusammenfassung 
Ich war in meiner Studie bestrebt, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass in den 20 
Jahren nach der Umwälzung des politischen Systems das Wechseln der Eigentums-
verhältnisse, die materiellen Möglichkeiten der Wirtschaftenden und unserer Beitritt zur 
Europäischen Union die ungarische Landwirtschaft, die ungarische ländliche Region nicht 
in die Richtung einer intensiven, sondern einer abbauenden, extensiven Entwicklung 
geführt haben. Diese ungünstige Tendenz hat bis in unsere Tage nicht innegehalten, ja wir 
verzeichnen sogar die Erfahrung, dass die Beschäftigung im Wirtschaftszweig und in der 
ländlichen Region einen immer geringeren Bedarf formuliert, somit wächst die 
Abwanderung und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes verschlechtert sich. 
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Das grundlegende Problem der ländlichen Region ist die Beschäftigung , wofür es 
charakteristisch ist, dass dies einerseits große territoriale Unterschiede aufweist, 
andererseits eine dauerhafte Arbeitslosigkeit benennt, das heißt auf die Wirkung der 
verschiedenen zentralen Eingriffe und Maßnahmen nur eine unbedeutende Bewegung 
ausgewiesen werden kann, seien diese die Förderung von Investitionen oder die 
sozialen Programme. Deshalb halte ich, auf die Erfahrungen der 20 Jahre nach der 
Umwälzung des politischen Systems sowie auf die durch den Beitritt zur Europäischen 
Union begründet, die Gestaltung einer neuen Produktionsstruktur für erforderlich. Es 
kann nicht zugelassen werden, dass unsere beiden bestimmenden Ressourcen - die 
landwirtschaftlichen Flächen und die fleißige, früher alle Mehrwerte schaffende 
Bevölkerung der ländlichen Region - nicht auch eine Werte schaffende, Werte 
herstellende Kraftquelle des heutigen Ungarn ist. 
Aufgrund der Forschungen der Róbert-Károly-Hochschule in den vergangenen 10 
Jahren schlagen wir vor, dass wir in Ungarn einen solchen grünen Wirtschaftszweig 
schaffen, der in der Lage ist, von unserem noch immer ansteigenden Energieimport 
(zu den heutigen Preisen berechnet ungefähr 236 Mrd. HUF) 5 bis 7 % abzulösen 
(einzusparen). Die die Wettbewerbsfähigkeit unterstützende Produktionsstruktur 
hingegen kann ungefähr 150 000 Menschen eine Arbeitsmöglichkeit sichern, die über 
einen niedrigen Bildungsgrad verfügen, die bereits in den vergangenen 4 bis 6 Jahren 
vom Arbeitsmarkt gedrängt wurden und mangels eines Arbeitsplatzes auch bis zum 
Ende ihres Lebens �Unterhaltene�, Arbeitslose werden. Unsere Forschungen zeigen, 
dass eine herausragende Möglichkeit der Wettbewerbsfähigkeit Ungarns die grüne 
Wirtschaft und die damit verkoppelbare Beschäftigung darstellen. Deren 
Verwirklichung kann unter den wichtigeren Zielstellungen der Europäischen Union zur 
Aufschließung der Roma und zur Erhöhung des Anteils alternativer (grüner) Energie 
beitragen. 
Dafür ist eine komplexe Konzeption der Entwicklung der ländlichen Region, die 
Ausarbeitung, Finanzierung und Betreibung der erneuerbaren Energiequellen 
erforderlich. 
Dies ist heute ein Verantwortungsbereich der Regierung, die die Richtung der 
Entwicklung im 2. Jahrzehnt des 3. Jahrtausends abstecken kann. 
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Die Rolle der Bioenergie im Thüringer Bioenergiekonzept 
 

Dr. Armin Vetter 

 

Vor dem Hintergrund des Atomausstieges in Deutschland stehen eine sichere und 
bezahlbare Energieversorgung bei Beibehaltung der Klimaschutzziele im Fokus der 
Öffentlichkeit. Der Steigerung der Energieeffizienz und dem Ausbau der Erneuerbaren 
Energien (EE) kommt dabei die tragende Rolle zu. Im Kontext mit der Landwirtschaft sind 
folgende Herausforderungen bzw. zentrale Zukunftsaufgaben zu bewältigen (BMVEL 
2011): 
• Steigerung der Weltagrarproduktion bis 2050 um ca. 70 % 
• Erhöhung der Energieproduktion bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung und Ausbau 

der erneuerbaren Energieträger 
• Mittelfristiger Ausstieg aus der Kernenergie (zumindest in Deutschland) 
• THG-Emissionen reduzieren und damit Klimawandel stoppen 
• Biodiversität und schützenswerte Naturflächen erhalten 
• Nachhaltige Rohstoffversorgung anstreben 
• Nutzungskonkurrenzen, insbesondere zur Nahrungs- und Futtermittelproduktion,  

aber auch zum Naturschutz vermeiden 
• Versiegelung von Agrar- und Naturflächen verlangsamen 
 
Für die Landwirtschaft hat die Sicherung der Nahrungs- und Futtermittelbereitstellung 
weiterhin oberste Priorität. Gleichzeitig ergeben sich jedoch über die Bereitstellung von 
Bioenergie Chancen für neue Einkommensquellen und eine Diversifizierung der 
landwirtschaftlichen Produktion. Die Größenordnung des Marktes machen folgende 
Zahlen deutlich: 
Der Endenergieverbrauch der privaten Haushalte betrug 2009 für Heizung und Strom 
ca. 30 GJ/Kopf/a und für den Individualverkehr ca. 15 GJ/Kopf/a. Für die Nahrung 
wurden dahingegen umgerechnet als �Endenergie� nur 5 GJ/Kopf/a in Deutschland 
benötigt. Des Weiteren ist es möglich, aufgrund der Verzehrsgewohnheiten, d. h. des 
Konsums an Brot, Fleisch, Bier, Obst und Gemüse (incl. Importe) die benötigte Fläche 
für die Nahrungsmittelbereitstellung pro Einwohner zu ermitteln. 
Sie beträgt ca. 1 370 m2, d. h. in Thüringen würden bei einer �autarken Versorgung� nur 
50 bis 55 % der Ackerfläche benötigt. Diese Berechnung ist natürlich rein theoretisch 
und sieht zum Beispiel bei einer deutschlandweiten Betrachtung ganz anders aus. 
Die Bereitstellung von 20 bis 25 % der Flächen für die Erzeugung von Energiepflanzen 
ist allerdings über den aufgezeigten Weg darstellbar. Bereits in dem im Jahre 2006 
verabschiedeten �Thüringer Bioenergieprogramm� wurden die Zielstellungen für die 
Bioenergie festgelegt. Diese wurden im Eckpunktepapier der Landesregierung zur 
Entwicklung der EE 2011 nochmals präzisiert. So hat sich Thüringen das Ziel gestellt, 
30 % des Endenergieverbrauchs und 45 % des Nettostromverbrauchs bis 2020 über 
Erneuerbare Energien bereitzustellen. Im Gegensatz zur bisherigen Vorgehensweise 
sollen die Ausbauziele technologieoffen, d. h. ohne detaillierte Vorgaben für die 
einzelnen regenerativen Energien, wie Sonne, Wind, Biomasse, Wasser und 
Geothermie realisiert werden (Abb. 1). 
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Abbildung 1: Erneuerbare Energien in Thüringen - Entwicklung und Zielstellungen 

Abbildung 2: Aufteilung des Primärenergieverbrauches an Biomasse: 46 244 TJ, Stand 2009 
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Es ist allerdings unstrittig, dass die Bioenergie zur Erreichung der Ziele auch 2020 den 
größten Beitrag leisten muss. 
Die Analyse des biogenen Anteils von 46 244 TJ/a (2009) am Primärenergieverbrauch 
zeigt, dass mit knapp 34 000 TJ die festen Brennstoffe, dabei wiederum die 
Wärmenutzung, die am besten erschlossene Bioenergiequelle ist (Abb. 2). 
Dies ist vor allem auf die starke Nutzung der Rest- und Nebenprodukte aus der 
Forstwirtschaft und der Sägeindustrie in Thüringen zurückzuführen (Tab 1). 
Die Nutzung der flüssigen Energieträger, in Thüringen vor allem Rapsöl- bzw. 
Rapsölmethylester im Verkehrssektor, aber auch Palmöl in Blockheizkraftwerken, 
stagniert bei ca. 5 000 TJ. Dies ist auf die veränderten Rahmenbedingungen, d. h. die 
Besteuerung von Biokraftstoffen und die Begrenzung der Förderung im EEG 
zurückzuführen. 
Auffallend ist der niedrige Nutzungsgrad der Wärme bei der Verwertung gasförmiger 
Energieträger. Biogas wird zurzeit vorrangig in Blockheizkraftwerken verstromt. Im EEG 
2009 war aus ökonomischer Sicht eine verstärkte Nutzung nicht notwendig. Mit der 
Novellierung des EEG, gültig ab Januar 2012, wird aus betriebswirtschaftlichen 
Gesichtpunkten die Nutzung der Wärme einen Aufschwung erfahren. Gleichzeitig wird 
aufgrund der höheren Gesamtwirkungsgrade sicher der Ausbau von Anlagen zur 
Einspeisung in das Erdgasnetz forciert werden. 
Grundlage für die Biogaserzeugung sind und bleiben die organischen Reststoffe der 
Tierproduktion. Diese sind in Thüringen aufgrund des relativ niedrigen Tierbesatzes 
von < 0,5 GV/ha begrenzt und bereits zu knapp 50 % ausgeschöpft (Tab. 1). 
 
Tabelle 1: Gesamtpotenziale der technisch verfügbaren land- und forstwirtschaftlichen Reststoffe und 

Nebenprodukte sowie deren gegenwärtige Ausschöpfung 

Herkunft Energieträger Potenzial (TJ) Ausschöpfung 
% 

Wirtschaftsdünger Gülle, Stallmist, Hühnertrockenkot 5 100 45 

Industriereststoffe Sägenebenprodukte 3 600 80 - 100 

Zellstoffherstellung1) Black liquid/Rinde 6 400 100 

Holzabfälle aus Industrie 
und Gewerbe 

Bau- und Abbruchholz, Holzabfälle 1 850 90 - 100 

Biogener Abfall Biotonne, Grünabfälle, organischer 
Anteil des Hausmülls 

700 ? 

Wald Selektionsmaterial (Rest- und 
Durchforstungsholz) 

3 600 100 

Nebenprodukte 
Pflanzenproduktion 

Stroh: Humusbilanz, untere Werte 
 Humusbilanz, obere Werte 

12 700 

10 700 
0,1 

Summe 14 % am PEV 2007 max.  33 950 - 

 
Um das Potenzial für die Biogaserzeugung zu erhöhen, ist es notwendig den 
Energiepflanzenanbau weiter auszudehnen. Silagen vorrangig auf Maisbasis für 
Biogasanlagen wurden in Thüringen 2010 von ca. 26 000 ha bereitgestellt. 
Das derzeit ausgewiesene Potenzial beläuft sich auf 50 000 ha. Ohne die anfangs 
erwähnten Prämissen (< 25 % der AF Thüringens für den Energiepflanzenanbau) zu 
verletzen, könnte der Anbau auf 70 000 bis 80 000 ha ausgeweitet werden (Tab. 2). 
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Tabelle 2: Gesamtpotenzial landwirtschaftlicher Anbaubiomasse und deren gegenwärtige Ausschöpfung 

Potenzial Ausschöpfung 
Herkunft/Energieträger Verwertung 

ha TJ % 

Grünland-Silage/Heu 
(Herbstaufwuchs) 

Biogas/Verbrennung 20 000 800 18 

Ackerland     

 Futterpflanzen-Silagen Biogas (auch ZR) 50 000 6 600 42 

 Kurzumtriebsplantagenholz Verbrennung - Wärme 10 000  1 400  1 

 Raps-Öl Kraftstoff (Öl, RME) 50 000 4 100 100 

 Getreide-Korn Kraftstoff (Bioethanol) 20 000 1 900 100 

 Getreide-Verwurfgetreide Verbrennung-Wärme 5 000 500 5 

LN (6,1 % am PVE 2007) 155 00 15 300 62 

Summe 
AF (5,8 % am PVE 2007) 135 000 14 400 65 

 

Eine tragende Fruchtart für die Biogaserzeugung ist aufgrund seiner relativen 
Vorzüglichkeit der Mais. Dies trifft nicht nur auf Thüringens Standortverhältnisse 
sondern auch auf ganz Deutschland zu (Tab. 3). 
 

Tabelle 3:  Deckungsbeiträge unterschiedlicher Energiepflanzen für die Biogaserzeugung frei Siloplatte 
in Euro/ha für EVA-Regionen (ohne Pacht- und Direktzahlung) 

  MV 
Gülzow

BB 
Güterfelde

BY 
Ascha 

NI 
Werlte 

TH 
Dornburg

BW 
 Ettlingen

SN 
Trossin 

ST 
Bernburg

Mais HF 190 110 520 390 310 430 280 380 

Sorghum (b.) HF -110 -160 30 -140 -60 90 -20 -90 

Wintertriticale 90 20 250 280 310 320 -10 290 

Winterroggen -60 -30 180 170 160 160 -70 140 

Ackerfutter (HNJ) 30 -70 290 -100 90 -90 110 110 

FuRo + Mais -40 -60 250 50 0 160 -50 270 

FuRo + Sorghum -90 -200 100 -220 -150 20 -200 -100 

 

Allerdings haben in Thüringen weitere Fruchtarten wie die Durchwachsene Silphie, 
Ganzpflanzengetreide, Winterzwischenfrüchte (Futterroggen, Landsberger Gemenge) 
und Zuckerrüben eine Anbauberechtigung. Um den Einsatz von Hirsen (Sorghum 
bicolor x bicolor)  weiter zu forcieren, sind noch erhebliche Anstrengungen in Bezug auf  
die Züchtung und zur Optimierung des Anbauverfahrens notwendig. 
Das größte ungenutzte Potenzial liegt in Thüringen bei der Nutzung von Stroh für die 
thermische Verwertung. Als Prämisse gilt allerdings, Stroh nur bei ausgeglichener 
Humusbilanz aus dem Kohlenstoffkreislauf zu entnehmen. Um eine wissenschaftlich 
fundierte Grundlage für die Potenzialabschätzung zu erstellen, wurden Humusbilanzen 
kreisweise nach verschiedenen Methoden für ganz Deutschland durch die TLL ermittelt 
(Abb. 3). 
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 Abbildung 4: Darstellung der Strohpotenziale, bestehender Wärmenetze und mögliche  
Einzugsbereiche für eine energetische Strohnutzung in der Planungsregion Nord 

Abbildung 3: Ergebnisse Humusbilanzierung VDLUFA und HE dynamisch 
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Fazit  
Der Freistaat Thüringen nimmt bei der Nutzung von Bioenergie in Deutschland eine 
führende Stellung ein. Um die ambitionierten Ziele der Landesregierung bei den 
Erneuerbaren Energien zu realisieren, ist ein weiterer Ausbau der Bioenergienutzung 
erforderlich. Die Biogaserzeugung aus organischen Reststoffen sowie von silierfähigen 
Energiepflanzen und die Erschließung von Wärmesenken für die energetische 
Verwertung von Stroh stellen dabei für den Freistaat die günstigsten Optionen dar. 
Generell gilt, dass neben der Erzeugung von biogenem Strom der Erzeugung und 
Nutzung von biogener Wärme erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen ist.  
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A bioenergia szerepe a  Türingiai Bioenergia Koncepcióban 
 

Dr. Armin Vetter 

 

Azzal a héttérrel, hogy Németország kiszáll az atomenergia termelésből, a klímavédelmi célok 
fenntartása melletti biztos és megfizethető energiaellátás a nyilvánosság érdeklődésének 
középpontjába került. Az energia-hatékonyság fokozása és a megújuló energiák kiépítése 
ebben főszerepet kap. A mezőgazdasággal összefüggésben a következő kihívásoknak, illetve 
jövőbeni központi feladatoknak kell megfelelni (BMVEL 2011): 
• A világ mezőgazdasági termelésének mintegy. 70 %-os növelése 2050 -ig  
• Az energiatermelés fokozása, egyidejűleg a hatékonyság növelése és a megújuló 

energiahordozók kiépítése  
• Középtávon kiszállás az atomenergiából (legalábbis Németországban) 
• THG-emissziók csökkentése és ezzel a klímaváltozás megállítása  
• A biodiverzitás és a megőrzésre érdemes természetes területek fenntartása 
• Fenntartható nyersanyagellátásra törekvés 
• A kihasználási verseny elkerülése, különösen az élelmiszer- és a takarmányter-

melésben, de a természetvédelemben is  
• A mezőgazdasági és a természetes területek eltömítődésének lassítása 
 
A mezőgazdaság számára az élelmiszerek és a takarmányok rendelkezésre tartásának 
biztosítása továbbra is elsőrendű fontosságú. Egyidejűleg azonban a bioenergia 
rendelkezésre bocsátásán keresztül esély van újabb bevételi forrásokra és a 
mezőgazdasági termelés diverzifikálására. A piac nagyságrendjét a következő számok 
érzékeltetik: 
A magán háztartások energiafogyasztása 2009-ben fűtésre és áramra kb. 30 GJ/fő/év, 
és az egyéni közlekedésre kb. 15 GJ/fő/év volt. A táplálkozás azonban �végső 
energiába� átszámolva mindössze 5 GJ/fő/év mennyiséget igényelt Németországban. 
Lehetőség van továbbá arra is hogy az étkezési szokások, vagyis a kenyér-, hús-, sör-, 
gyümölcs- és zöldségfogyasztás (importot is beleértve) alapján kiszámíthassuk az 
élelmiszer rendelkezésre állásához lakosonként igényelt területet. 
Ennek mérete kb. 1 370 m2, vagyis Türingiában �autark ellátás� esetén csupán a 
mezőgazdasági terület 50 - 55 %-ára lenne szükség. Ez a számítás természetesen 
tisztán elméleti, ami például egész Németországot figyelembe véve egészen másképp 
néz ki. 
A területek 20 - 25 %-ának energianövények termelése céljából történő rendelkezésre 
bocsátása egyébként a jelzett úton ábrázolható. A már 2006 évben elfogadott �Türingia 
Bioenergia Program� rögzítette a bioenergiai célkitűzéseket. Ezeket sarokpontokban a 
tartományi kormány 2011-ben a megújuló energiaforrások fejlesztése céljából 
ismételten pontosította. Ily módon Türingia célul tűzte ki, hogy 2020-ig a végső 
energiafelhasználás 30 %-át, valamint a nettó áramfogyasztás 45 %-át megújuló 
energiák útján állítja elő. Az eddigi eljárásmóddal szemben a fejlesztési célokat 
technológiailag nyitott módon, vagyis az egyes regeneratív energiák, mint nap, szél, 
biomassza, víz és geotermikus energia, pontos el�írása nélkül valósítjuk meg (1. ábra). 
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1. ábra: Megújuló energiák Türingiában - Fejlődés és célkitűzések 

2. ábra: A biomassza alapú, 46.244 TJ mennyiségű primer energiafogyasztás összetétele, 2009. évi 
állapot 
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Egyébiránt vitathatatlan, hogy a bioenergiának 2020-ban is a legnagyobb mértékben 
kell hozzájárulnia a célok eléréséhez. 
A primer energiafogyasztás 46 244 TJ/év (2009) mértékű biogén részének elemzése 
azt jelzi, hogy szűk 34 000 TJ értékkel a szilárd tüzelőanyagok, és emellett ismételten a 
hő felhasználás a legrészletesebben feltárt bioenergia forrás (2. ábra). 
Ez mindenekelőtt az erdőgazdaság és a fűrészipar maradvány és melléktermékeinek  
erőteljes felhasználására vezethető vissza Türingiában (3. ábra). 
A folyékony energiahordozók felhasználása, ami Türingiában elsősorban repceolaj, ill. 
repceolaj-metilészter a közlekedés területén, valamint pálmaolaj blokk hőerőművek 
vonatkozásában, kb. 5 000 TJ értéken stagnál. Ez a megváltozott keretviszonyokra, azaz 
a bio üzemanyagok megadóztatására és a megújuló energiák területén a támogatás 
korlátozására vezethető vissza. 
Feltűnő a hő-felhasználás alacsony szintje a gáz halmazállapotú energiahordozók 
hasznosításánál. A biogázt jelenleg elsősorban blokk hőerőművekben használják áram 
előállítására. A Megújuló-Energia-Törvényben 2009-ben gazdasági szempontból 
nagyobb felhasználásra nem volt szükség. A Megújuló-Energia-Törvény 2012. januártól 
érvényes módosításával a hő-felhasználás üzemgazdasági szempontok alapján 
megnövekszik. Ezzel egyidejűleg a magasabb teljes hatásfok alapján bizonyára ösztönzik 
majd a földgázhálózatba betápláló létesítmények kiépítését. 
A biogáz termelés alapját jelenleg és a jövőben is az állattenyésztés szerves 
maradványanyagai képezik. Türingiában ezek az anyagok a viszonylag alacsony, < 0,5 
GV/ha értékű állatállomány miatt korlátozottak, és már most is majdnem 50 % -ban 
felhasználásra kerülnek (1. ábra). 
 

1. táblázat: A technikailag rendelkezésre álló mező- és erdőgazdasági maradvány anyagok és 
melléktermékek összes potenciálja, valamint azok jelenlegi kihasználtsága 
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A biogáz termelés potenciáljának növeléséhez szükség van az energianövények 
termesztésének további bővítésére. A biogáz létesítmények számára silóanyagokat, 
elsősorban kukorica alapon, Türingiában 2010-ben kb. 26 000 ha területről szállítottak. 
A jelenleg kimutatott potenciál mintegy 50 000 ha. A kezdetben említett előfeltételek 
(Türingia agrár területének < 25 %-a energianövények termesztésére) megsértése 
nélkül a telepítés 70 000 - 80 000 ha értékre bővíthető (2. ábra). 
 
2.  táblázat:  A mezőgazdasági művelésből származó biomassza teljes potenciálja, és annak jelenlegi 
kihasználása  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A biogáz termelés egyik legfontosabb terményfajtája viszonylag kedvező tulajdonságai 
alapján a kukorica. Ez nemcsak a türingiai helyi viszonyokra, hanem egész Németországra 
is érvényes (3. táblázat). 
 
3. táblázat:  A biogáz termeléshez használt különféle növények fedezeti összegei, silótáblára szállítva, 

Euro/ha, EVA-régiókbann (bérlet - költségek és készpénzes fizetés nélkül) 

  MV 
Gülzow

BB 
Güterfelde

BY 
Ascha 

NI 
Werlte 

TH 
Dornburg

BW 
 Ettlingen

SN 
Trossin 

ST 
Bernburg

Kukorica HF 190 110 520 390 310 430 280 380 

Cirok (b.) HF -110 -160 30 -140 -60 90 -20 -90 

Téli tritikálé 90 20 250 280 310 320 -10 290 

Téli rozs -60 -30 180 170 160 160 -70 140 

Takarmány  (HNJ) 30 -70 290 -100 90 -90 110 110 

FuRo + kukorica -40 -60 250 50 0 160 -50 270 

FuRo + cirok -90 -200 100 -220 -150 20 -200 -100 
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Egyébiránt Türingiában további terménytípusokat is érdemes lenne telepíteni, mint pl. 
óriás szilfium, teljes gabona, téli közbenső termények (takarmányrozs, Landsberger 
Keverék) és cukorrépa. A kölesfélék (cirok bicolor x bicolor) használatának további 
fokozásához azonban még jelentős erőfeszítések szükségesek a termesztés, valamint a 
telepítési eljárások optimalizálása vonatkozásában is. 
 
Türingiában a legnagyobb kihasználatlan potenciál a szalma termikus felhasználásában 
van. Előfeltételként érvényes egyébiránt, hogy szalmát csak kiegyensúlyozott 
humuszmérleg esetén szabad a szén körforgásból kivenni. A tudományosan 
megalapozott potenciál-becslés alapjainak elkészítéséhez a TLL egész Németországra 
vonatkozóan járásonkénti humusz-mérleget készített, különböző módszerekkel (5. 
ábra). 
 
A kiszámított mennyiségekből kiindulva forgatókönyvek készültek és készülnek a szalma 
hosszú távú energetikai felhasználására a Türingiai tervezési régiókban.  A 6. ábrán 
példaképpen az Északi tervezési régió látható. Kimutatásra került, hogy mely 
községekben találhatók hő-hálózatok, amelyeket elsősorban gáz fűtő- és erőművek 
látnak el. A jövőben ezek hálózatok hő-ellátása tisztán szalmaerőművekből, vagy 
kombinált erőművekből történhet. Utóbbiak a fosszilis energiahordozók mellett erdőkből 
származó fával, vagy rövid termésidejű ültetvényekről is üzemeltethetők, amelyek óvatos 
becslés szerinti potenciáljaként Türingiában kb. 10000 ha területet mutattak ki. 
 
 
Összefoglalás 
Türingia tartomány a bioenergia felhasználása területén vezető szerepet játszik 
Németországban. A megújuló energiaforrások vonatkozásában a tartományi kormány 
ambiciózus célkitűzéseinek megvalósításához a bioenergia felhasználás további 
kiépítése szükséges. A szerves maradékanyagokból, valamint silózható energia-
növényekből történő biogáz termelés, valamint a hő-mélyedések feltárása a szalma 
energetikai felhasználására jelenthetik a legelőnyösebb opciókat a tartomány számára. 
Általánosan érvényes, hogy a biogén áram előállítása mellett a biogén hő előállítására 
és felhasználására is fokozott figyelmet kell fordítani. 
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6.  ábra:  Szalmapotenciálok ábrázolása, meglevő hő-hálózatok és a szalma energetikai célú
felhasználására alkalmas területek az Északi Tervezési Régióban 

5. ábra: VDLUFA és HE dinamikus humuszmérlegek eredményei  
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A biomassza kutatás és oktatás súlypontjai - a fókuszban Gyöngyös 

Dr. Bíró Tibor, Pallás Edith (Károly Róbert Főiskola, gyöngyös) 

 

2009 szeptemberében új struktúrájú kar kezdte meg működését a Károly Róbert 
Főiskolán. Az új elnevezésű Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar 
egyik fő profilja a biomassza alapú energiák oktatása és kutatása. 
Főiskolánkon több szak alapfilozófiája is a zöldenergia-hasznosításra épül. A 
környezetgazdálkodási agrármérnök alapszak differenciált ismeretei felölelik 
valamennyi biomassza alapú energiaforrás termesztési és technológiai kérdéseit. A 
hulladékgazdálkodási technológus és az energetikai mérnökasszisztensi felsőfokú 
szakképzési szakok hallgatói többek között a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
hulladékok energetikai hasznosításával és környezetkímélő kezelésével foglalkoznak 
behatóan. 
Főiskolánkon a megújuló energiákhoz kapcsolódó képzések a munakerőpiaci igények 
kielégítéséhez igazodva több szinten valósulnak meg. A felsőfokú szakképzések célja 
olyan technológusok kibocsátása, akik készségszinten sajátítják el a munkafázisok 
elemeit. Az alapképzések gyakorlatorientált mérnököket biztosítanak a biomassza 
energetikai hasznosításának teljes vertikumához. Felnőtt képzéseink keretében 
speciális, egy-egy szakterületre (pl. energetika, biogáz, stb.) fókuszáló szakirányú 
továbbképzéseket szervezünk a legalább alapképzési diplomával rendelkezők számára.  
 
Magas színvonalú oktatás csak kiváló kutatói műhely hátérrel biztosítható. Ennek 
szellemében alapította meg a Főiskola a Zöldenergia és Környezettechnológiai Kutatóin-
tézetet, mely a professzionális kutatási tevékenységen túl kitűnően szolgálja a tehetség-
gondozást és a szaktanácsadást is. 
A biomassza kutatást Főiskolánk széleskörűen értelmezi. A növényi zöld tömeg levegőből 
történő felmérésén keresztül, a termesztéstechnológián át egészen az energetikai telepek 
üzemletetéséig terjednek kutatási témáink.  
 
 
Biomasszabecslés távérzékeléssel 
A Károly Róbert Főiskola olyan távérzékelési eljárásokat fejlesztett ki, melyek komoly 
szakmai elismeréseket váltottak ki mind a hazai, mind a nemzetközi körökben. 
Az elsősorban mezőgazdasági alkalmazásokra létrehozott Távérzékelési Kutatóintézet 
a biomasszafelmérés mellett olyan területeken is megállta a helyét, mint a Mexikói-
öbölben történt olajszennyezés felmérése vagy éppen az ajkai vörösiszap katasztrófa 
környezeti hatásainak térképezése, de sarkkörön végzett vizsgálataikkal részt vállalnak 
a klímakutatásban is.  
A Főiskola által alkalmazott technológiák három csoportba sorolhatók: 
lézerszkennelés, hiperspektrális és termális felvételezések. A lézerszkenneres 
mérésekkel a növényállomány felmérésénél nemcsak pontos domborzatmodell 
állítható elő, hanem a fák magassága, lombkoronájuk nagysága is mérhető, továbbá a 
korona sűrűségére is lehet következtetni. Rendszeres méréssel a növényzet növekedése 
követhető, előrebecsülhető.  
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A hiperspektrális technológia alkalmas a fotoszintetikus aktivitás mérésére, a zöld 
növényi tömeg előrejelzésére, a növényzet egészségi állapotának kimutatására. A 
lézerszkennelt adatbázissal egyesítve komplex információt nyújt a döntéshozók 
számára egy térség biomassza-potenciáljáról (1. ábra). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ábra: Integrált biomassza térkép 
 

 
2. ábra: A távérzékelés helye Károly Róbert Főiskola zöldenergia programjában 
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Biogáz-előállítással kapcsolatos kutatások 
Hazánkban jelenleg a biogázüzemek gázhozam-növelésének elsősorban nem műszaki 
korlátai vannak. Számos technológia létezik biogáz termelésére, azonban a legtöbb 
rendszer mögött nem áll rendelkezésre olyan kutatói szolgáltatói bázis, mely a fizikai-
kémiai paramétereken túl a rendszer biológiai, mikrobiológiai összetételét, jellemzőit is  
folyamatosan tudná monitorozni. A biológiai folyamatok nyomon követése 
mindazonáltal elengedhetetlen, hiszen a gáztermelésért speciális mikroorganizmusok, 
illetve az organizmusok dinamikusan változó, bármely időpillanatban pontosan 
meghatározható arányú konzorciumai felelnek. Egy jól működő biogáz üzem 
létrehozásához alapvető a gáz-metabolizmus jelenségek megértése, mely közvetlenül 
hozzájárul az üzem kontrollált és biztonságos működéséhez, így számszerűsíthető 
hasznot, költségcsökkenést jelent. 
 
A csúcstechnológiát képviselő genomikai, metabolomikai módszerek lehetővé teszik 
számunkra a mikrobiális populációk, és azok dinamikájának pontos kvalitatív és 
kvantitatív elemzését, beleértve a hagyományos mikrobiológiai eljárásokkal nem 
követhető baktériumokat, egyéb mikroorganizmusokat is. 
 
A környezeti genomika (metagenomika) lényege, hogy a természetes környezetből vett 
mintákban található örökítőanyagot (DNS illetve RNS) vizsgálja. Így lehetővé válik 
olyan mikroorganizmusok és más élőlények genetikai kutatása, amelyeket egyáltalán 
nem, vagy csak nagyon nehezen lehetne tanulmányozni a laboratóriumokban. Új, de 
extrém ütemben fejlődő tudományágnak tekinthető, hiszen a háttértechnológia 
(szekvenálási kapacitások, technológiák, egységárak) az utóbbi években érték el azt a 
szintet, amely mellett már gazdaságosan alkalmazható ez a módszer alkalmazott és 
ipari kutatások során is. A környezeti genomikában az a rendkívüli, hogy lehetővé teszi 
egy sokkal összetettebb kép kialakítását a Földön mindenütt jelenlévő mikroszkopikus 
életről, mivel nem korlátozódik a laboratóriumokban tenyészthető mikroorganizmusok 
rendkívül kis hányadára. Szinte minden organizmus olyan közösségekben él, amelynek 
jól körülhatárolt szerepe van az ökoszisztémájában (ilyen komplex mikrobiális 
ökoszisztéma maga a biogáz fermentor is). A környezeti mintákból származó DNS 
kivonásával meghatározhatók a mikrobiális közösségek különböző résztvevői, a 
résztvevők pontos arányai, mennyiségi megoszlása egy adott mintában, és a 
közösségek domináns tagjainak tulajdonságai még akkor is, ha többségükből 
lehetetlen teljes genomokat elkülöníteni. Vizsgálható egy adott mikroorganizmus-
konzorcium időbeli változása, változásának dinamikája is, mely alapvető jelentőséggel 
bír a biogázképződés részletes megismerésekor. Fő célunk, olyan stressztűrő 
konzorciumok felállítása, melyek jól tolerálják a változó receptúrákat, az ingadozó 
kémhatást és a toxicitást okozó inhibitorok előfordulását. 
 
A nyersanyagok összeállítása során az optimális C %, N %, C/N arány és szárazanyag-
tartalom megállapítása, beállítása, majd folyamatos fenntartása fontos, hiszen az 
erjesztés során a mikroorganizmusok helyes tápanyagellátásával a veszteséget 
csökkenthetjük, illetve növelhetjük a biogáz-hozamot.  
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3. abra: A szentarlalmak valtozasa az alap anyag keverekben es kierjedt fermentleben 

 
A minőségi paraméterek szabályozása nehéz, hiszen a növényi és állati eredetű 
hulladékok mennyisége és minősége szezonálisan és évszakosan eltérő. Kialakítható 
viszont több, az évszakokhoz, és meghatározott időszakokhoz igazodó receptura-
variáns, melyek alkalmazásával fenntarthatóak az adott szerves anyag összetételre 
meghatározott biogáz mennyiségi adatok. A jó alapanyag összeállítással nem csak a 
biogáz metán tartalmát lehet szabályozni, hanem a kénhidrogén és egyéb inhibitorok 
mennyiségét is. A kéntelenítésnek a költsége a kéntartalom növekedésével aránytalanul 
növekszik. A gáz kéntartalmát így legolcsóbban a felhasználásra kerülő alapanyag jó 
összeállításával lehet csökkenteni. Amennyiben az alapanyag nem változtatható a gáz 
kéntartalmához kell megválasztani a kéntisztítási technológiát. 
A nagy kénhidrogén-tartalom elsősorban a villamos energiatermeléssel kombinált 
biogáz előállítás során jelent problémát, mivel az a gázmotorok meghibásodását 
okozza. 
Kéntelenítés terén olyan olcsó és robosztus biogáz kéntelenítési eljáráson dolgozunk, 
mely a biogáz üzemeknek csak a saját anyagforgalmát érinti, és kielégíti az IPPC 
előírások (Integrált Szennyezés megelőzés és Ellenőrzés) szigorú követelményeit is. A 
gázkezelési technológiát input módszerekkel kombináljuk, azaz olyan biomassza 
receptúra variánsok állítunk össze, melyek lehetővé teszik a minél kisebb mérvű 
kénhidrogén-keletkezést. 
 
 
Mikoralgaolaj 
A trigliceridek monohidrikus alkoholokkal történő transzészterezésével előállított 
biodízel, egyike a legígéretesebb alternatív energiahordozóknak. 
A fotoszintetizáló szervezetek közül az algák (makro és mikro algák) általában 
magasabb hatékonysággal kötik meg a légköri széndioxidot, mint más szervezetek. Az 
algák a biodízel egyik legjelentősebb forrásai, a legmagasabb biodízelhozamot biztosító 
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termelők. Fajaik 250-szer több olajat képesek előállítani, mint a szója, és 7 - 31-szer 
többet, mint a pálmaolaj. Egyedül talán az algák képesek a mai gázolajigényünk 
kiváltására elegendő mennyiségben biodízelt termelni. Az olaj kinyerése az algákból 
rendkívül egyszerű. Biodízel előállítására a legalkalmasabbak a mikroalgák. Átmérőjük 
kevesebb, mint 2 mm, és fotoszinzézisre képesek. A makroalgákat, mint amilyenek a 
tengeri moszatok, nem alkalmazzák széles körben biodízel előállítására, mivel a 
mikroalgák olajhozama lényegesen magasabb, valamint könnyebben és gyorsabban 
növekednek, mint a makroalgák. A mikroalgák bioremediációs képességüknek 
köszönhetően a széndioxid megkötés mellett többek között szennyvíztisztításra is 
felhasználható. 
Az �algaüzemanyagoknak� több vonzó jellemzője is van: nincsenek hatással az 
édesvízkészletekre, mind tengervízben, mind szennyvízben előállíthatók, biológiailag  
lebomlók, és kiömlés esetén viszonylag veszélytelenek. Az algatermesztés 
tömegegységre vonatkoztatott költségei a beruházási és fenntartási költségek miatt 
viszonylag magasak, ugyanakkor 10 - 100-szor több energiahozamot biztosítanak, mint 
más, másodgenerációs biomassza-termények.  
A mikroalgák növekedési üteme jóval nagyobb, mint a szárazföldi terményeké. 
Becslések szerint a területegységre vonatkoztatott algaolajhozam 4 700 és 18 000 
m3/km2/év között van.  
Bár a gyakorlatban az algából történő biodízel előállítás még nem terjedt el széles 
körben, az algák nagytömegű termesztése rövidtávon (4 - 5 év) várható. 
A biodízel algákból történő nagytömegű előállításához az alábbi feltételeknek kell 
teljesülnie. 
 olajtermelő algatörzsek fenntartható, nagytömegű termesztésére való képesség, 
 az algaolaj ipari mennyiségben történő kinyerésének képessége, 
 az algaolaj biodízellé történő átalakításához szüksége kapacitás megléte. 
Az első két szempont az algákra nézve specifikusnak tekinthető, míg a harmadik 
általánosan jellemző a növényi olajból történő biodízel előállítására.  
 

A KRF kompetenciái az algaolaj termelésének területén: 

• Megbízható elméleti számítások: 
− a speciális körülmények között, napsugárzás segítségével előállított 

algaolajtermelésre vonatkozó hatékonysági számítások 
− részletes költséghatékonysági számítások 
− laboratóriumi és ipari méretű rendszerekre vonatkozó költségszámítások 
− matematikai modellek kifejlesztése és bioreaktorszimulációk elvégzése a lényegi 

paraméterek programozott változtatásai révén 
• Erős mikro- és molekuláris biológusi háttér: 

− jól felszerelt mikrobiológiai laboratórium 
− hozzáférés a különleges algakatalógusokhoz (több mint 1 000 törzs) 
− képesek vagyunk meghatározni és monitorozni az olajtermelő törzsek lényeges 

anyagcsere-folyamatait 
− alkalmazzuk a legújabb genomikai és információtechnológiai eredményeket a 

hatékonyság növelése érdekében 



 

 
 
Schriftenreihe der TLL 68 2/2012 

− átprogramozzuk a zsírsavtermelésben és -lebontásban szerepet játszó anyagcsere-
utakat 

• Technológiafejlesztés, bioreaktortervezés 
− automatizált fotobioreaktor-tervezés 
− biodízeltermelésre optimalizált bioreaktorok érzékelő rendszereinek, kommuniká-

ciós protokolljainak és szabályozó folyamatainak fejlesztése 
 
 
Összefoglalás 

A Károly Róbert Főiskola küldetésfilozófiáját a szorosan összekapcsolódó oktatás és 
kutatás határozza meg. A szervezeti egységek éppen ezért kettős felépítésűek, oktatási 
egységeik mellett a kutatóintézetek tudományos hátterével is rendelkeznek. 
 
A Főiskolán biomassza alapú energiák kutatása terén olyan irányvonalak kijelölésére 
került sor, melyek egyrészt az elmúlt egy évtized tradícióiból táplálkoznak, másrészt 
világszínvonalú és egyben unikális területnek számítanak. 
 
A Károly Róbert Főiskola a gyakorlatban jól hasznosítható szaktudás átadása mellett a 
morális szemléletformálás nehéz feladatát is felvállalja. Ez utóbbi nélkül aligha 
képezhető el a természeti erőforrásokkal felelősségteljesen gazdálkodó szakember, aki 
megérti a �mindennapi innováció� lényegét és szükségességét, aki képes magának 
megteremti helyét a munkaerő piacon. 
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Schwerpunkte der Biomasseforschung und Ausbildung - Gyöngyös 
steht im Fokus 
 

Dr. Tibor Biró, Edith Pallás (Károly Róbert Hochschule, Gyöngyös) 

 

An der Róbert-Károly-Hochschule hat im September 2009 eine neu strukturierte 
Fakultät ihre Tätigkeit aufgenommen. Eines der Hauptprofile der neu benannten 
Fakultät für Wirtschaftung mit Natürlichen Ressourcen und Ländliche Entwicklung ist 
die Ausbildung und Forschung von Energien auf Biomassebasis. 
An unserer Hochschule baut auch die Grundphilosophie mehrerer Studienfächer auf  
die Nutzung der grünen Energie. Die differenzierten Kenntnisse des Grundfaches 
�Agraringenieur für Umweltwirtschaft� umfasst die Anbau und Technologie 
betreffenden Fragen aller auf Biomasse basierenden Energiequellen. Die Studenten der 
Hochschulfachrichtungen Technologe für Abfallwirtschaft und Ingenieurassistent für 
Energetik beschäftigen sich unter anderem tiefgehend mit der energetischen Nutzung 
und umweltschonenden Behandlung von Abfällen aus der Landwirtschaft und der 
Lebensmittelindustrie. 
An unserer Hochschule werden die mit den erneuerbaren Energien zusammen-
hängenden Ausbildungen in Angleichung an die Befriedigung der Anforderungen des 
Arbeitskräftemarktes verwirklicht. Das Ziel der Hochschul-Fachausbildungen besteht 
darin, dass solche Technologen den Abschluss erwerben, die sich die Elemente der 
Arbeitsphasen auf Fertigkeitsniveau aneignen. Die Grundausbildungen sichern praxis-
orientierte Ingenieure für das vollständige Vertikum der energetischen Nutzung von 
Biomasse. Im Rahmen unserer Erwachsenenqualifizierungen organisieren wir für 
diejenigen, die zumindest ein Grundausbildungsdiplom besitzen, solche Weiter-
bildungen, die auf spezielle, jeweils einen Bereich umfassende Fachgebiete (z. B. 
Energetik, Biogas usw.) fokussierende Fachrichtungen beinhalten. 
Eine Ausbildung auf hohem Niveau kann nur mit einer ausgezeichneten 
Forscherwerkstatt als Hinterland gewährleistet werden. In diesem Sinne gründete die 
Hochschule das Forschungsinstitut für Grüne Energie und Umwelttechnologie, das 
über die professionelle Forschungstätigkeit hinaus auch den Zwecken der Betreuung 
von Talenten und der Fachberatung dient. 
Die Biomasseforschung wird von unserer Hochschule breit gefächert interpretiert. 
Unsere Forschungsthemen erstrecken sich von der Erhebung der Grünmasse aus der 
Luft über die Anbautechnologie ganz bis zur Betriebserrichtung von energetischen 
Anlagen. 
 
 
Abschätzen der Biomasse durch Fernfühlung 
Die Róbert-Károly-Hochschule hat solche Verfahren zur Fernfühlung entwickelt, die 
sowohl in ungarischen als auch in internationalen Kreisen ernsthafte fachliche 
Anerkennung ausgelöst haben. 
Das in erster Linie für Anwendungen in der Landwirtschaft geschaffene Forschungs-
institut für Fernfühlung hat über die Erhebung der Biomasse hinaus auch auf solchen 
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Gebieten bestanden wie die Datenerhebung der Ölverschmutzung im Golf von Mexiko 
oder gerade eben die Ermessung der Auswirkungen der Rotschlammkatastrophe bei 
Ajka auf die Umwelt. Sie nehmen mit ihren am nördlichen Polarkreis durchgeführten 
Untersuchungen auch an der Klimaforschung teil. 
Die von der Hochschule angewendeten Technologien können in drei Gruppen 
gegliedert werden: Laserscannen, hyperspektrale und thermale Aufnahmen. Mit den 
Messungen per Laserscan kann bei der Erhebung des Pflanzenbestandes nicht nur ein 
genaues Bodenrelief-Modell angefertigt werden, sondern man kann auch die Höhe der 
Bäume, die Größe ihrer Laubkrone messen, weiterhin können Schlussfolgerungen zur 
Dichte der Laubkrone gezogen werden. Mit regelmäßigen Messungen kann das 
Wachstum des Pflanzenbestands, verfolgt und prognostiziert werden. 
Die hyperspektrale Technologie eignet sich zum Messen der Photosynthese-Aktivität, 
zur Prognose der Grünmasse und zum Nachweis des Gesundheitszustandes des 
Pflanzenbestands. Mit der durch Laserscannen gewonnenen Datenbasis zusammen-
gelegt bietet es den Entscheidungsträgern komplexe Informationen über das 
Biomasse-Potenzial einer Region (Abb. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit den im Wärme-Infrastrahlenbereich (thermaler Bereich) durchgeführten Unter-
suchungen können Daten über pflanzlichen Stress, Wassermangel und Wasserüber-
schuss sowie über Pflanzenkrankheiten erhoben werden. Die Eigenheit des thermalen 
Sensors besteht darin, dass die Datenfühlung nicht über einen einzigen thermalen 
Kanal, sondern über annähernd 80 Kanäle erfolgt, es handelt sich also um ein 
thermales hyperspektrales System. 
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Abbildung 1: Integrierte Biomasse-Karte 
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Forschungen im Zusammenhang mit der Biogas-Herstellung 
In unserer Heimat stehen der Gas-Ertragssteigerung der Biogasbetriebe in erster Linie 
keine technischen Schranken im Wege. Für die Produktion von Biogas gibt es 
zahlreiche Technologien. Hinter den meisten Systemen steht jedoch keine derartige 
Forschungs- und Dienstleistungsbasis zur Verfügung, die über die physikalisch-
chemischen Parameter hinaus auch die biologische, mikrobiologische Zusammen-
setzung, die Parameter des Systems ständig durch Monitoring verfolgen könnte. Die 
Verfolgung der biologischen Prozesse mit Aufmerksamkeit ist allerdings unerlässlich, 
schließlich sind für die Gasproduktion spezielle Mikroorganismen bzw. die sich 
dynamisch verändernden, in jedem beliebigem Augenblick in einem genau bestimm-
baren Verhältnis vorhandenen Konsortien der Organismen verantwortlich. 
Das Verstehen der Gas-Metabolismus-Erscheinungen ist für die Errichtung eines gut 
funktionierenden Biogasbetriebes eine grundlegende Bedingung, die zur kontrollierten 
und sicheren Betriebsführung des Biogasbetriebes auf direktem Wege beiträgt, somit 
in Zahlen darstellbaren Ertrag und Kostensenkung bedeutet. 
Die die Spitzentechnologie vertretenden genomischen, metabolomischen Methoden 
ermöglichen uns eine genaue qualitative und quantitative Analyse der mikrobialen 
Populationen und deren Dynamik, wobei auch die mit den traditionellen mikrobiolo-
gischen Verfahren nicht verfolgbaren Bakterien sowie sonstige Mikroorganismen 
inbegriffen sind. 
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Abbildung 2: Stelle der Fernfühlung im Grüne-Energie-Programm der Róbert-Károly-Hochschule 
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Das Wesentliche der Umweltgenomik (Metagenomik) besteht darin, dass sie das in 
den der natürlichen Umwelt entnommenen Proben befindliche Erbmaterial (DNA bzw. 
RNA) untersucht. Somit wird die genetische Forschung solcher Mikroorganismen und 
anderer Lebewesen möglich, die in Laboratorien überhaupt nicht oder nur sehr schwer 
studiert werden könnte. Diese kann als ein neuer, sich aber in extremen Tempo 
entwickelnder Wissenschaftszweig betrachtet werden, schließlich hat die 
Hintergrundtechnologie (Sequenationskapazitäten, Technologien, einheitliche Preise) in 
den letzten Jahren das Niveau erreicht, auf dem diese Methode bereits auch bei 
angewandten und industriellen Forschungen rentabel angewendet werden kann. In der 
Umweltgenomik besteht das Außerordentliche, dass es die Gestaltung eines viel 
komplexeren Bildes über das überall auf der Erde existierenden mikroskopischen Leben 
ermöglicht, da es sich nicht auf den außerordentlich kleinen Anteil an Mikroorganismen 
handelt, die in Laboratorien gezüchtet werden können. Fast alle Organismen leben in 
solchen Gemeinschaften, die eine gut umrissene Rolle in ihrem Ökosystem spielt (ein 
solches komplexes mikrobiales Ökosystem ist auch der Biogas-Fermentor selbst). Mit 
dem Entnehmen der aus den Umweltproben stammenden DNA können die 
verschiedenen Teilnehmer der mikrobialen Gemeinschaften, die genauen Anteilsver-
hältnisse, die mengenmäßige Verteilung der Teilnehmer in einem gegebenen Muster 
bestimmt werden, und die Eigenschaften der dominanten Mitglieder der Gemein-
schaften auch dann, wenn es unmöglich ist, aus der Mehrheit von ihnen vollständige 
Genome zu separieren. Es kann auch die zeitliche Veränderung eines gegebenen 
Mikroorganismus-Konsortiums, die Dynamik seiner Veränderung untersucht werden, die 
beim detaillierten Kennenlernen der Biogasbildung von grundlegender Bedeutung sind. 
Es ist unser hauptsächliches Ziel, solche stresstoleranten Konsortien aufzustellen, die 
auch die sich verändernden Rezepturen, den schwankenden pH-Wert und das 
Vorkommen von Toxizität verursachenden Inhibitoren gut vertragen. 
Bei der Zusammenstellung der Rohstoffe ist es wichtig, das optimale C %, N %, C/N 
Verhältnis und den optimalen Trockenstoffgehalt zu bestimmen, einzustellen, dann 
ständig aufrecht zu erhalten und schließlich können wir im Laufe der Gärung mit der 
richtigen Nährstoffversorgung der Mikroorganismen die Verluste senken bzw. den 
Biogasertrag steigern. 
 
Die Regulierung der qualitativen Parameter ist kompliziert, schließlich weichen Menge 
und Qualität des Abfalls pflanzlicher und tierischer Herkunft je nach Saison und Jahreszeit 
ab. Es können jedoch mehrere, sich den Jahreszeiten und bestimmten Perioden 
anpassende Rezepturvarianten zusammengestellt werden, mit deren Anwendung die für 
die gegebene Zusammensetzung an organischem Material festgelegten quantitativen 
Biogasdaten beibehalten werden können. Mit einer guten Grundmaterialzusammen-
stellung kann nicht der Methangehalt des Biogases, sondern auch die Menge des 
Schwefelwasserstoffs und der sonstigen Inhibitoren reguliert werden. Die Kosten der 
Entschwefelung steigt mit zunehmendem Schwefelgehalt unverhältnismäßig an. Der 
Schwefelgehalt des Gases kann somit am billigsten mit der guten Zusammenstellung der 
zur Verwendung gelangenden Grundmaterialien verringert werden. Falls das 
Grundmaterial nicht verändert werden kann, muss die Schwefelreinigungstechnologie 
zum Schwefelgehalt des Gases gewählt werden. 
Der hohe Schwefelwasserstoffgehalt bedeutet in erster Linie bei der mit der 
Elektroenergieproduktion kombinierten Biogasherstellung ein Problem, da dies zum 
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Defekt der Gasmotoren führt. 
Auf dem Gebiet der Entschwefelung arbeiten wir an einem solchen billigen und 
robusten Verfahren zur Entschwefelung von Biogas, das nur den eigenen Material-
umsatz der Biogasbetriebe berührt und auch die strengen Anforderungen der IPPC-
Vorschriften (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) 
befriedigt. Wir kombinieren die Gasbehandlungstechnologie mit Input-Methoden, das 
heißt wir stellen solche Biomasse-Rezepturvarianten zusammen, die es ermöglichen, 
dass eine möglichst geringe Menge an Schwefelwasserstoff entsteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mikroalgenöl 
Mit der Umesterung von Triglyceriden mittels monohydrischen Alkoholen hergestellter 
Biodiesel, einer der versprechendsten alternativen Energieträger. 
Von den Photosynthese betreibenden Organismen binden die Algen (Makro- und 
Mikroalgen) das Kohlendioxid der Atmosphäre im Allgemeinen mit einer höheren 
Effektivität als andere Organismen. Die Algen sind eine der bedeutendsten Quellen von 
Biodiesel, sie sind die den höchsten Biodieselertrag sichernden Produzenten. Ihre Arten 
sind in der Lage, 250-mal mehr Öl herzustellen als Soja, und 7- bis 31-mal mehr als das 
Palmöl. Vielleicht sind allein die Algen dazu in der Lage, zur Ablösung unseres heutigen 
Dieselbedarfs in ausreichender Menge Biodiesel zu produzieren. Das gewinnen des Öls 
aus den Algen ist außerordentlich einfach. Die Mikroalgen eignen sich am besten für die 
Herstellung von Biodiesel. Ihr Durchmesser ist geringer als 2 mm und sie sind zur 
Photosynthese fähig. Die Makroalgen wie zum Beispiel die Meeresalgen werden im 
Allgemeinen in breiten Kreisen nicht zur Herstellung von Biodiesel angewendet, da der 
Ölertrag der Mikroalgen bedeutend höher liegt, weiterhin wachsen sie leichter und 
schneller als die Makroalgen. Sie können dank ihrer Bioremediationsfähigkeit über das 
Binden von Kohlendioxid hinaus unter anderem auch zur Abwasserreinigung verwendet 
werden.  
Die �Algentreibstoffe� besitzen auch noch mehrere anziehende Eigenschaften: sie wirken 

Abbildung 3: Die Veränderung der Kohlenstoffgehalte im Grundmaterial-Gemisch und in der 
ausgegärten Fermentbrühe 
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sich nicht auf die Süßwasservorräte aus, sie können sowohl in Meereswasser als auch in 
Abwasser produziert werden, sind biologisch abbaubar und bei Ausfließen relativ unge-
fährlich. Die auf eine Masseneinheit bezogenen Kosten der Algenproduktion sind wegen 
der Investitions- und Erhaltungskosten relativ hoch, zugleich aber sichern sie einen 10- bis 
100-mal höheren Energieertrag als anderes Biomasse-Erntegut der zweiten Generation. 
Das Wachstumstempo der Mikroalgen ist bedeutend rascher als das des Erntegutes zu 
Lande. Laut Schätzungen liegt der auf Flächeneinheiten bezogene Algenölertrag zwischen 
4 700 und 18 000 m3/km2/Jahr. 
Obwohl in der Praxis die Herstellung von Biodiesel aus Algen noch nicht weit verbreitet ist, 
kann die Produktion von Algen in großer Menge kurzfristig (4 - 5 Jahren) erwartet werden. 
Zur in großer Menge erfolgenden Herstellung von Biodiesel aus Algen müssen die 
nachstehenden Anforderungen erfüllt werden: 
• die Fähigkeit, ölproduzierende Algenstämme in erhaltbarer Form und in großer 

Masse zu produzieren, 
• die Fähigkeit, das Algenöl in industrieller Menge aus den Algen zu gewinnen, 
• das Vorhandensein der zur Umgestaltung von Algenöl zu Biodiesel erforderlichen  

Kapazität. 
Die ersten beiden Gesichtspunkte können im Hinblick auf die Algen als spezifisch 
betrachtet werden, während der dritte im Allgemeinen charakteristisch für die 
Herstellung von Biodiesel aus pflanzlichem Öl ist. 
 
Die Kompetenzen der KRF/RKH auf dem Gebiet der Produktion von Algenöl: 

• Zuverlässige theoretische Berechnungen: 
− Effizienzberechnungen, die sich auf die unter speziellen Umständen, mit Hilfe von 

Sonnenstrahlung hergestellte Algenölproduktion beziehen 
− detaillierte Berechnungen zur Kosteneffizienz 
− Kostenberechnungen in Bezug auf Laborsysteme und Systeme industriellen 

Ausmaßes 
− Entwicklung von mathematischen Methoden und Durchführung von Bioreaktor-

simulationen entlang der programmierten Veränderungen der wesentlichen 
Parameter 

• Starkes Hinterland an Mikro- und Molekularbiologen: 
− ein gut ausgestattetes mikrobiologisches Laboratorium 
− Zugang zu den verschiedenen Algenkatalogen (mehr als 1 000 Stämme) 
− wir sind in der Lage, die wesentlichen Stoffwechselprozesse der ölproduzierenden 

Stämme zu bestimmen und mit Monitoring zu verfolgen 
− wir wenden im Interesse der Steigerung der Effektivität die neuesten genomischen 

und informationstechnologischen Ergebnisse an 
− wir programmieren die bei der Produktion und beim Abbau der Fettsäure/n eine 

Rolle spiegelnden Stoffwechselwege um 
• Technologieentwicklung, Bioreaktorplanung: 

− Planung von automatisierten Photobioreaktoren 
− Entwicklung von Fühlungssystemen der zur Biodieselproduktion optimalisierten 

Bioreaktoren, ihrer Kommunikationsprotokolle und Regelungsprozesse 



 

 
 
Bioenergie Symposium 75 2/2012 

Zusammenfassung 
Die Philosophie der Róbert-Károly-Hochschule über ihre Aufgabe wird durch die eng 
zusammenhängende Ausbildung und Forschung festgelegt. Die organisatorischen 
Einheiten sind gerade deshalb zweifach aufgebaut, über ihre Bildungseinrichtungen 
hinaus verfügen die Forschungsinstitute auch über ein wissenschaftliches Hinterland. 
An der Hochschule wurden auf dem Gebiet der Forschung von Energien auf 
Biomassebasis solche Richtlinien vorgegeben, die einerseits aus den Traditionen des 
vergangenen Jahrzehnts schöpfen, andererseits als ein Gebiet von Weltniveau und 
zugleich unikales Gebiet gelten. 
Die Róbert-Károly-Hochschule übernimmt die Übergabe des in der Praxis gut nutz-
baren Fachwissens hinaus auch die schwere Aufgabe des Formens der moralischen 
Anschauungen. Ohne Letzteres kann man sich den mit den natürlichen Ressourcen 
verantwortungsbewusst wirtschaftenden Fachmann kaum vorstellen, der das 
Wesentliche und die Notwendigkeit der �tagtäglichen� Innovation versteht, der dazu 
fähig ist, den Platz für sich auf dem Arbeitskräftemarkt zu schaffen. 
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Schwerpunkte bei Forschung und Lehre zu Bioenergie in Thüringen 
 

Torsten Graf (Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft), Prof. Dr. Bernd Fritz 
(Fachhochschule Jena) und Prof. Dr. Gerd-Rainer Vollmer (Fachhochschule Nordhausen) 

 

Forschung an der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft 
Zentrum der angewandten Forschung zu Nachwachsenden Rohstoffen und deren 
Verwendung im Bioenergiebereich im Freistaat Thüringen ist die Thüringer 
Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL). 1991 wurde in der TLL (damals noch Landwirt-
schaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt) zunächst das Referat Nach-
wachsende Rohstoffe in der Abteilung Pflanzenproduktion gegründet. 1998 erfolgte auf 
Beschluss der Landesregierung die Gründung des Thüringer Zentrums Nachwachsende 
Rohstoffe (TZNR), als zentrale Anlaufstelle für Investoren, Landwirte, Unternehmen und 
Kommunen, aber auch für interessierte Bürger und zur Gewährleistung einer verstärkten 
Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Politik, Wissenschaft, Industrie und Handel 
beim Anbau, der Verarbeitung und der Vermarktung nachwachsender Rohstoffe in 
Thüringen. 
 
Zunächst lag der Schwerpunkt der Forschungstätigkeit auf der stofflichen Nutzung der 
Nachwachsenden Rohstoffe (NaWaRo). Außerdem war die Forschung und Entwicklung 
zu Arznei- und Gewürzpflanzen in das Referat integriert. Es entstand ein 
Extraktionstechnikum zur Extraktion sekundärer Pflanzeninhaltsstoffe. Unter Bereit-
stellung von Bundes- und EU-Mitteln im Rahmen von so genannten Drittmittel-
projekten wurden Fragestellungen des Anbaus und der Verwertung von Färberpflanzen, 
Gerbstoffpflanzen und Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen zur Gewinnung ätherischer 
Öle bearbeitet. Der Anbau und die Verwendung von Faserpflanzen, wie Hanf, 
Fasernesseln oder Faserlein bildeten einen weiteren Schwerpunkt.  
Allerdings wurde von Beginn an, also ab 1991, auch die energetische Nutzung als 
Option für den weiteren Einsatz der NaWaRo betrachtet. So wurden und werden seit 
1993 Versuche zum Anbau von Energieholz, insbesondere Pappeln und Weiden im 
Kurzumtrieb durchgeführt. Aber auch Anbauversuche zu Miscanthus, Topinambur, 
Knötericharten oder Durchwachsener Silphie mit dem Ziel der Nutzung im 
Wärmebereich waren Themen verschiedener Projekte. Daneben wurden verschiedene 
Getreidearten, wie Triticale, Weizen, perennierender Roggen und deren Kreuzungen auf  
ihren Einsatz als Energiepflanzen züchterisch bearbeitet. 
Die Prüfungen zu Miscanthus, Pappeln und Weiden haben bis heute Bestand und 
liefern wertvolle Ergebnisse, vor allem in Hinblick auf die Ertragsentwicklung bei 
langjähriger Nutzung und die mögliche Nutzungsdauer. Da Studien nachweisen, dass 
das Potenzial an preiswertem Waldrestholz in Thüringen für die thermische Nutzung 
nahezu ausgeschöpft ist, haben die Untersuchungen zum Anbau von Energieholz in 
den letzten Jahren wieder an Intensität gewonnen. Hier ist die theoretisch mögliche 
Anbaufläche in Thüringen auf Grenzstandorten sowie Rest- und Splitterflächen mit 
einem Anbauumfang von derzeit < 100 ha noch nicht einmal ansatzweise erschlossen. 
Der Energieholzanbau könnte aber auch außerhalb dieser Flächen auf besseren Böden, 
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insbesondere in ausgeräumten Kulturlandschaften, in so genannten Agroforstsystemen 
interessant werden. Die Produktion von Food und Non-Food auf einer Fläche, die 
Minderung von Wind- und Wassererosion, die Schaffung eines Biotopverbundes und 
die Aufwertung des Landschaftsbildes sind Vorteile, die derartige Systeme bieten. Dem 
stehen auch Nachteile, wie technologische Beeinträchtigung der Produktion, 
Beschattung, etc. gegenüber. Die Wirkung von Agroforstsystemen wird seit 2007 von 
den Mitarbeitern des Referates Nachwachsende Rohstoffe auf einem ca. 50 ha großen 
Praxisschlag geprüft. Dazu erfolgte auf dem Schlag die Anlage von sieben Energieholz-
streifen von je 12 m Breite mit unterschiedlichen Pflanzabständen rechtwinklig zur 
Hauptwindrichtung. Insgesamt wurden ca. 27 000 Pappeln auf knapp 5 ha gepflanzt. 
Weitere Gehölze, wie Weide, Birke, Esche, Aspe und Hainbuche, ergänzen die 
Pflanzung und erhöhen die Biodiversität. Die Untersuchungen zu den ökonomischen 
und ökologischen Wirkungen dieser Anlagemethode sind seit Ende 2007 im 
Drittmittel-Verbundvorhaben �AgroForstEnergie� verankert, dass das TZNR auch 
koordiniert. 
 
Durch die sich in Deutschland positiv entwickelnden politischen Rahmenbedingungen, 
wie der Mineralölsteuerbefreiung bzw. -ermäßigung beim Einsatz von biogenen 
Kraftstoffen, insbesondere Pflanzenöl und Biodiesel als Ersatz für fossilen Diesel und 
Bioethanol als Ersatz für fossiles Benzin, nahm die Forschung und Entwicklung zum 
Ölpflanzenanbau und zur Entwicklung dezentraler Verarbeitungsanlagen für Pflanzenöl 
und Biodiesel einen immer breiteren Raum in der Arbeit des Referates ein. 
Der Schwerpunkt im Bereich der Ölpflanzen lag und liegt bereits seit Mitte der 90er 
Jahre auf dem Winterraps, der sich zu einer der Hauptkulturen und der dominierenden 
Ölfrucht im Freistaat entwickelte und in Deutschland in der Hauptsache als Rohstoff 
für die Kraftstoffherstellung eingesetzt wird. Durch die Anbauversuche zu Raps, durch 
Versuche in einer Kaltölpressanlage und durch Entwicklung eines Qualitäts-
management in der dezentralen Verarbeitung, durch intensive Beratungstätigkeit und 
durch Bereitstellung von Fördermitteln durch den Freistaat entstanden bis 2007 in 
Thüringen ca. 20 dezentrale Ölsaatenverarbeitungsanlagen, teilweise mit nachgela-
gerten Kapazitäten zur Veresterung des Rapsöls zu Biodiesel. Die geschaffene 
Verarbeitungskapazität würde theoretisch ausreichen, um etwa 50 % des in Thüringen 
angebauten Winterrapses zu verarbeiten und den in der Thüringer Landwirtschaft 
benötigten Diesel vollständig aus eigenem Aufkommen zu substituieren. 
Das Referat Pflanzenbau der TLL bearbeitete in Mehrländerprojekten Fragestellungen 
zum Anbau und zur Eignung von Getreide zur Bioethanolherstellung, nachdem in den 
neuen Bundesländern drei große Anlagen zur Herstellung von Bioethanol auf der Basis 
von Getreide entstanden waren. 
Seit Mitte der 2000er Jahre werden die Forschungen zum Energiepflanzenanbau 
insbesondere für die Biogasproduktion im TZNR vorangetrieben. Diese hat seit dem 
Inkrafttreten des Gesetzes für den Vorrang der Erneuerbaren Energien im Strombereich 
(EEG), nach dem den Erzeugern von Strom aus erneuerbarer Energien eine 
Mindestvergütung bei Einspeisung in das Stromnetz garantiert wird, im Jahre 2000 
einen enormen Aufschwung erfahren und neben dem Einsatz von Wirtschaftsdüngern 
zum verstärkten Einsatz von NaWaRo wie Mais und Getreide in Biogasanlagen geführt. 
Im Rahmen dieser Forschungstätigkeit geht es neben der Eruierung von geeigneten 
Kulturen für die Biogasproduktion als Alternative zu Mais, wie Hirsearten, 
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Ganzpflanzengetreide oder Durchwachsene Silphie, auch um die Gestaltung geeigneter 
Energiefruchtfolgen. So läuft seit 2005 das Drittmittelverbundvorhaben �Entwicklung 
und Vergleich von optimierten Anbausystemen für die landwirtschaftliche Produktion 
von Energiepflanzen unter den verschiedenen Standortbedingungen Deutschlands�, an 
dem bundesweit 12 Forschungseinrichtungen beteiligt sind. Das durch die TLL 
koordinierte Projekt liefert wertvolle Grundlagen für eine nachhaltige Energiepflanzen-
produktion. Dabei wird mit den Partnern die gesamte Prozesskette anbautechnisch, 
ökologisch und ökonomisch bewertet. 
Als bundesweit führend sind die Arbeiten des Referates zur Durchwachsenen Silphie, 
einem ausdauernden Korbblütler, als landwirtschaftliches Koferment in Biogasanlagen 
einzuschätzen. Für diese in Deutschland noch weitgehend unbekannte Pflanze ist in 
den letzten vier Jahren ein Anbauverfahren entwickelt worden, auf dessen Grundlage 
bis 2011 etwa 120 ha deutschlandweit angebaut wurden. Gegenwärtig liegt der 
Schwerpunkt auf der Optimierung des Anbauverfahrens, insbesondere hinsichtlich der 
Bestandesetablierung. 
Alle im Bereich der Biogaspflanzen durchgeführten Untersuchungen finden im 
Landesforschungsthema �Optimierung des Anbaus von Energiepflanzen für die 
Biogaserzeugung unter Thüringer Standortbedingungen� Eingang und gewährleisten 
eine effiziente Nutzung und Umsetzung der Ergebnisse. 
So wie im Bereich der Biokraftstoffe bestand und besteht eine Besonderheit des 
Referats Nachwachsende Rohstoffe der TLL auch in anderen Bereichen darin, die 
Erstverarbeitung in die Bearbeitung und Bewertung der einzelnen Produktlinien 
einzubeziehen. Hintergrund war und ist die Überlegung, dass die beste Anbaueignung 
und die höchste Qualität dem Landwirt keinen Nutzen bringen, wenn er das Produkt 
nicht vermarkten bzw. bei der Verwertung die geltenden Normen und Grenzwerte nicht 
einhalten kann. Diese ganzheitliche Betrachtung zeigte sich beispielsweise im Hinblick 
auf die thermische Nutzung von Biomasse bei den �Untersuchungen zur Brennstoffart 
und -qualität auf die Zusammensetzung der Reststoffe und deren Verwertung am 
Strohheizwerk Schkölen zur Sicherung der Umweltverträglichkeit�, einem von der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt finanzierten Drittmittelprojektes. Die Emissions-
untersuchungen führte dabei die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie in 
einem eigenständigen Projekt durch. Die gute Zusammenarbeit zwischen beiden 
Einrichtungen konnte bis heute erfolgreich weitergeführt werden. 
Um potenziellen Interessenten und Nutzern Alternativen im Bereich der Wärme-
erzeugung aufzuzeigen, wurde Mitte der 90er Jahre am Zentralstandort der TLL in Jena 
eine Strohheizanlage und in Dornburg eine Holzhackschnitzelheizung errichtet und 
sowohl hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit als auch ihrer Umweltverträglichkeit über 
mehrere Jahre untersucht und bewertet. Die feierliche Übergabe der Dornburger 
Heizung durch den damaligen Landwirtschaftsminister Thüringens erfolgte zum ersten 
Thüringer Bioenergietag 1995. Damit wurde gleichzeitig der Grundstein für diese sehr 
erfolgreiche Veranstaltungsreihe gelegt, die im Februar 2012 bereits zum 18. Mal 
stattfand. 
 
Es folgten weitere Drittmittelprojekte, z. B. zur �Standardisierung biogener Festbrenn-
stoffe� und zum �Emissionsverhalten von getreide- und halmguttauglichen Feuerungs-
anlagen in der Praxis�, bei denen u. a. Verbrennungsversuche und Emissions-
messungen an der Dornburger Heizung wertvolle Daten lieferten. In 2010 ist das 
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Drittmittelprojekt �Eignung und Optimierung von Halmgutpresslingen für kleine und 
mittlere Feuerungsanlagen� angelaufen. Ziel des Vorhabens ist es, den in der Praxis 
angewandten aktuellen Stand der Technik der Kompaktierverfahren (Ballen, Briketts, 
Pellets) für Halmgüter (Stroh, Landschaftspflegematerial, Nebenprodukte des 
Agrargewerbes) zu erfassen und hinsichtlich ihrer Eignung in Kleinfeuerungsanlagen 
zu untersuchen. Verbrennungsversuche, Literaturrecherchen und Analysen sollen dazu 
dienen, Vorschläge für praxistaugliche Produktnormen zu erarbeiten. 
Neben der Bereitstellung von beratungsfähigem Wissen durch die angewandte 
Forschung und Entwicklung zum Anbau und zur Erstverarbeitung NaWaRo hat sich die 
Tätigkeit des TZNR in den letzten Jahren verstärkt auf die Koordinierung aller 
Aktivitäten im Bereich der Bioenergie im Freistaat konzentriert. Dazu gehört neben der 
Intensivierung der eigenen Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit die Zusammenführung 
und Vernetzung möglichst aller auf diesem Gebiet tätigen Einrichtungen, wie 
Forschungs- und Bildungseinrichtungen, auf dem Gebiet der Bioenergie tätigen und 
forschenden Unternehmen, Kommunen, Ingenieurbüros, Vereine, Verbände u. a. Ziel 
dieser Bemühungen ist der weitere Ausbau der Bioenergie durch gezielte 
Forschungstätigkeit im Anlagenbereich einschließlich peripherer Einrichtungen, 
Erschließung bisher ungenutzter Biomassepotenziale und Konzipierung effektiver 
Biomasseverwertungsschienen. Als Beispiele seien hier die Verwendung der Kraft-
Wärme-Kopplung statt einer reinen Wärmebereitstellung, die sinnvolle Nutzung der 
Abwärme von Biogasanlagen oder die Entwicklung und Erprobung von Anlagen und 
peripheren Einrichtungen zur Nutzung landwirtschaftlicher Reststoffe wie zum Beispiel 
Stroh oder Landschaftspflegematerial im Strom- und Wärmebereich. 
Bereits 1991 wurde im TZNR mit der �Erarbeitung eines Bioenergieausbauprogramms 
für Thüringen� begonnen, eine Arbeit, die kontinuierlich über �Studien zu den 
Biomassepotenzialen in Thüringen� und �Vorschläge für ein Thüringer Bioenergie-
programm� fortgesetzt wurde und schließlich im Jahr 2006 in dem von der 
Landesregierung verabschiedeten �Thüringer Bioenergieprogramm� Eingang fand. 
Hierin sind wesentliche Meilensteine und Ziele zur Forcierung der Bioenergie im 
Freistaat festgeschrieben. In Umsetzung dieser Ziele ist im Jahr 2008 die BIOenergie 
BEratung THüringen (BIOBETH), gegründet worden, die in einem eingetragenen 
Verein integriert ist und in enger fachlicher Zusammenarbeit mit dem TZNR agiert. 
 
BIOBETH hat die Aufgabe insbesondere an der Schnittstelle Forst- und Landwirt-
schaft/Kommunen durch eine neutrale vorwettbewerbliche Beratung Bioenergie-
konzepte zu etablieren, Bioenergieregionen und Bioenergiedörfer zu initiieren und zu 
begleiten, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit zu leisten und Netzwerke einzurichten. 
 
 
Forschung und Lehre an Thüringer Hochschulen 
An fünf Bildungseinrichtungen in Thüringen, nämlich der Fachhochschule Nord-
hausen, der Fachhochschule Erfurt, der Fachhochschule Jena, der Fachhochschule 
Schmalkalden und der Bauhausuniversität Weimar werden Studiengänge angeboten, 
die die regenerativen Energiesysteme einschließlich der Bioenergiesysteme zum 
Lehrinhalt haben und an denen auch intensive Forschungstätigkeit betrieben wird. 
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Beispielhaft sollen hier die Studiengänge der Fachhochschule Nordhausen und der 
Fachhochschule Jena beschrieben werden. 
 
Fachhochschule Nordhausen: 

Seit 2003 wird an der Fachhochschule Nordhausen der Studiengang Regenerative 
Energietechnik angeboten. Mit gegenwärtig über 400 eingeschriebenen Studierenden ist 
dies ein echter �Renner�. Dieser Studiengang verfolgt eine grundlegende system-
technische Ausbildung im Bereich der Entwicklung, der Planung und des Betriebes von 
regenerativen Energieanlagen. 
Nach einer soliden ingenieurwissenschaftlichen Grundausbildung stehen die energie- und 
verfahrenstechnischen Prinzipien von Bioenergieanlagen neben solarthermischen, photo-
voltaischen oder windenergetischen Systemen im Zentrum der Ausbildung. Im fünften 
Semester findet die Biogasvorlesung statt. In dieser Lehrveranstaltung ist ein Praktikum 
involviert. Hier werden u. a. Versuche zur Biogasgewinnung aus unterschiedlichen 
Substraten, zur Bioabfallvergärung, mit getrennter Hydrolyse oder zur Biogaserzeugung 
aus Energiepflanzen von den Studierenden in Dreiergruppen in batch-Anlagen oder 
Laborfermentern durchgeführt. 
Nach dem Bachelorabschluss besteht seit 2009 die Möglichkeit, den Masterstudiengang 
Systems Engineering zu wählen. 
Die Ausbildung umfasst drei theoretische Studiensemester und die Master Thesis. Im 
ersten Semester wird in dieser Profilierungsrichtung die Biogasverfahrenstechnik vertieft, 
im zweiten Semester gibt es die Vorlesung Biogassysteme. Und auch hier wird die Theorie 
mit praktischen Übungen kombiniert, in denen die Studierenden aber dann Aufgaben-
stellungen selbständig abarbeiten, z. B. eine vergleichende Bewertung der Biogasge-
winnung aus Mais und Durchwachsener Silphie oder von Trocken- und Nassfermentation 
in kontinuierlichen mehrwöchigen Untersuchungen. 
Die Master Thesis wird dann mit dem potenziellen zukünftigen Arbeitgeber formuliert 
oder in eines der an der Fachhochschule zahlreichen Forschungsvorhaben zur Biogas-
thematik integriert. So möchte die Fachhochschule Nordhausen der Biogasbranche 
qualifizierte Hochschulabsolventen zur Verfügung stellen. 
 
Modulbeschreibung Studiengang Regenerative Energietechnik (Bachelor of Engineering) 

Modulbezeichnung Bioenergiesysteme 

Modulverantwortlicher Prof. Vollmer 
Titel der Lehrveranstaltung(en) Biogasvorlesung 
Prüfungsbezeichnung Bioenergiesysteme 
Fachsemester 5 
Art der Lehrveranstaltung Sprache Vorlesung und Praktikum deutsch 
SWS/ ECTS/ Workload 4 6 180 
Formale Teilnahmebedingungen Grundlagen der regenerativen Energietechnik 
1. Inhalte und Qualifikationsziele 
Einführung - Überblick über Bioenergiesysteme: Prozessbiologische Grundlagen der Biogaserzeugung, 
Prozessgrößen eines Biogasfermenters 
Rechtliche Rahmenbedingungen: EEG, BImSchG 
Anlagentechnik:  Fermentertypen, Aufbereitungs- und Fördereinrichtungen, Durchmischen, 

Heizsysteme 
Gasaufbereitung  und Gasverwertung: Entschwefelung, Kraft-Wärme-Kopplung, Thermische 
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Nutzung, Treibstoff 
Landwirtschaftliche Biogasanlagen: Substrate aus der Landwirtschaft, Kofermentationsanlagen, 
nachwachsende Rohstoffe 
Bioabfallvergärungsanlagen: Kommunale Bioabfälle, Substrate aus der Agroindustrie, 
Verfahrenstechnik 
Energetische Verwertung von Klärschlamm: Schlammanfall und Eigenschaften, Verfahrenstechnik 
Deponie als Bioreaktor: Deponiegasfassung, Gaszusammensetzung und Reinigung, Gasverwertung 
Lernziele: Verfahrenstechnik der Biogaserzeugung 

2. Lehrformen 
- Vorlesung, Praktikum 
3. Voraussetzung für die Teilnahme 
- Grundlagen der regenerativen Energietechnik 
4. Verwendbarkeit des Moduls 

- Biogastechnologie 

5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 
- Prüfungsvorleistung: erfolgreiche Teilnahme am Praktikum  
- Klausur 
6. Leistungspunkte und Noten 
In dem Modul werden Leistungspunkte und Noten getrennt ausgewiesen. 
7. Häufigkeit des Angebots des Moduls 
- im 5. Fachsemester URT 
8. Arbeitsaufwand (work load) 
- Kontaktstunden 60 
- Protokollanfertigung 30 
- Selbststudium 90 
9. Dauer des Moduls  
Das Modul wird zeitlich unbegrenzt angeboten. 

 
Modulbeschreibung - Master Studiengang Systems Engineering  

Studiengang / Abschluss Systems Engineering / Master 
Code M-17 

Modulbezeichnung Biogassysteme 

Modulverantwortlichkeit/Autor Fachgebiet Bioverfahrenstechnik / Vollmer 
Sprache Deutsch 

Semester und Studienjahr Wintersemester 2 

Fachsemester 2 
Einordnung Wahlpflicht 

Profilierung �Bioenergiesysteme� (BES) 

SWS und ECTS / Workload 2 SWS (2V/-/-) 2 / 60 

Vorkenntnisse / 
Voraussetzungen 

Erfolgreich absolviertes ingenieurtechnisches Bachelorstudium 
(Bachelor of Engineering) oder einschlägiges Diplomstudium 
(Dipl.-Ing.) 

Prüfungsvorleistung  

Prüfungsart Klausur 
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1. Lernziele 
Entwicklung und Planung von Biogassystemen 

2. Lehrinhalte / Lehrmethoden 
 2.1 Vorlesung mit integrierten Exkursionen 

• Einführung: Überblick über Biogassysteme, Auslegungsparameter für eine 
Biogasanlage 

• Rechtliche Rahmenbedingungen: EEG, KWK-Gesetz, BlmschG 
• Wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Erstellen der Wirtschaftlichkeitsrechnung, 

Einflussfaktoren 
• Planung von Biogassystemen: Substratverfügbarkeit, Substratvorbehandlung, 

Auswahl der Verfahrenstechnik 
• Energetische Verwertung von Biogas: Standortbedingungen, Auslegung der 

Verwertungstechnik 
• Gärreststoffbehandlung: Bewertung als Wirtschaftsdünger, weitergehende 

Aufbereitung 
3. Bewertung 
 Das Modul wird in Form einer schriftlichen Klausur abgeschlossen. 
4. Arbeitsbelastung (Spezifikation) 
 Die Arbeitsbelastung besteht im Wesentlichen: 

• im Besuch der Vorlesung:      22,5 WL 
• in der Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen:  17,5 WL 
• in der Vorbereitung der Klausur:     20 WL 
• Summe:        60 WL 

5. Schnittstellen zu anderen Modulen 
Die Inhalte der Veranstaltung vermitteln dem Studierenden einen Teil des Spezial-
wissens zur Profilierung Bioenergiesysteme 

6. Literatur 
 Eder, Schulz, Biogas-Praxis, 2006 ökobuch Verlag 
 Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung, FNR e.V. 
 
 
Fachhochschule Jena:  

Der Kompetenzkreis �Regenerative Energien und Ressourceneffizienz� wurde im 
Herbst 2009 an der Fachhochschule Jena gegründet. Ziel ist der nachhaltige sowie 
interdisziplinäre Ausbau von Forschung und Entwicklung in diesem Bereich. Der 
Kompetenzkreis beschäftigt sich mit theoretischen und experimentellen Unter-
suchungen zur effizienteren Nutzung bzw. Ausnutzung von Ressourcen sowie der 
Entwicklung und Analyse von regenerativen Energiequellen. 
 
Der Kompetenzkreis bietet: 
• Beratung, Forschung und Entwicklung im Bereich der "Regenerativen Energien und 

Ressourceneffizienz" 
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
• Kooperation mit regionalen, nationalen und internationalen Partnern (Firmen,  

Behörden, Bildungs- und Forschungseinrichtungen) 
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Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte der FA Jena: 
• Analyse der Geräuschemission und -reduktion bei Maschinen 
• Anlagenautomatisierung 
• Berechnung und Auslegung regenerativer Energiesysteme 
• Berechnung und Entwicklung von Mikrosystemen auf der Basis elektroviskoser 

Fluide 
• Computergestützte Berechnung von Temperaturfeldern (Wärmeleitung, Konvektion,  

Strahlung) und 3-D-Strömungsfeldern 
• Corporate Social Responsibility 
• Experimentelle Untersuchung strömungstechnischer Probleme 
• Gebäudeautomation zur Komfortverbesserung und Energieeinsparung 
• Nachhaltigkeitsstrategien, -instrumente und -entwicklung 
• Optimierung von photovoltaischen Herstellungstechnologien 
• Prozesskommunikation und verteilte Systeme 
• Thermische Auslegung von Komponenten und Systemen 
• Usability Engineering 
 
Beispiel von Forschungsprojekten der Kompetenzkreismitglieder 

Modellbildung, Regelung und Optimierung von Biogasprozessen: 
Größere Anlagen und damit verbundene steigende Anlageninvestitionen erhöhen die 
Anforderungen an Ökonomie und Zuverlässigkeit von Biogasanlagen. Ein wesentlicher 
Bestandteil zur Umsetzung dieser Anforderungen ist die Automatisierungslösung. 
Inhalt des Projektes ist die Verbesserung der Automatisierung von Biogasanlagen. 
Ausgehend von einer Modellbildung des Prozesses werden eine Prozesssicherungs-
komponente, eine Regelung und eine übergeordnete Optimierung entworfen. Ziel der 
Arbeiten ist die Sicherstellung der Stabilität des Prozesses bei gleichzeitiger Erlangung 
einer optimalen Fahrweise. Für die Untersuchungen und den Test stehen vier 120 Liter-
Fermenter und ein 400 Liter-Fermenter incl. umfangreicher Mess- und Analysentechnik 
bei der E.S.C.H. GmbH Saalfeld zur Verfügung. 
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A bioenergia kutatásának és oktatásának súlyponti kérdései 
Türingiában 
 

Torsten Graf (Türingiai Tartományi Mezőgazdasági Intézet), Prof. Dr. Bernd Fritz (Jena-i 
Főiskola) és Prof. Dr. Gerd-Rainer Vollmer (Nordhausen-i Főiskola) 

 

Kutatás a Türingiai Tartományi Mezőgazdasági Intézetben 
Az utánnövő nyersanyagok, valamint azok bioenergia területén történő hasznosításával 
kapcsolatos alkalmazott kutatások központja Türingia Tartományban a Türingiai 
Tartományi Mezőgazdasági Intézet (német rövidítése: TLL). 1991-ben alapították az 
Intézetben (amelynek neve akkor még Mezőgazdasági Vizsgálati és Kutatóintézet volt)  
elsőként az Utánnövő Nyersanyagok Referaturáját, a Növénytermesztési Osztályon 
belül. 1998-ban történt a Tartományi Kormányzat határozata alapján a Türingiai 
Utánnövő Nyersanyagok Központja (német rövidítése alapján: TZNR) alapítása, 
amelynek feladata az volt, hogy kiinduló helyként szolgáljon befektetők, 
mezőgazdászok, vállalkozások és közösségek, valamint az érdeklődő polgárok számára 
is, valamint hogy a mezőgazdaság, a politika, a tudomány, az ipar és a kereskedelem 
közötti szorosabb együttműködést biztosítsa az utánnövő nyersanyagok termesztése, 
feldolgozása és értékesítése területén Türingia tartományban. 
 
A kutatási tevékenység súlypontja kezdetben az utánnövő nyersanyagok anyagként 
történő hasznosítása volt. Ezen kívül a Referaturához tartozott a gyógy- és 
fűszernövények kutatása és fejlesztése is. A szekunder növényi anyagok kivonására 
létrejött egy ún. extrakciós technikum. Szövetségi és EU anyagi források 
felhasználásával ún. külső finanszírozású projektek keretében feldolgozásra kerültek a 
színező növények, cserző növények, valamint a gyógy-, illat- és fűszernövények éteri 
olajok kinyerése céljából történő telepítésével és értékesítésével kapcsolatos kérdések. 
További súlyponti témaként szerepelt a rostnövények, mint kender, nagy csalán vagy 
len termesztése és alkalmazása. 
 
Egyébiránt már a kezdetektől, vagyis 1991-től foglalkoztak az energetikai hasznosítással 
is, mint az utánnövő nyersanyagok kiterjedtebb alkalmazásával kapcsolatos 
lehetőséggel. Ily módon 1993 óta folytak és folynak kísérletek nagy energiatartalmú fás 
szárú növények, különösen nyárfák és fűzek sarjaztatásos üzemmódban történő 
telepítésére. Ezen túlmenően a miscanthus, a csicsóka, keserűfű gyökér fajok, vagy 
óriás szilfium hőtermelés területével kapcsolatos telepítésére vonatkozó kísérletek is 
szerepeltek különféle projektek tárgyaként. Emellett termesztési szempontból 
megvizsgálták különböző gabonafélék, mint tritikálé, búza, évelő rozs, valamint azok 
keresztezéseinek energianövényként történő alkalmazását is. 
 
A miscanthus, a nyárfa és a fűzek vonatkozásában folytatott vizsgálatok a mai napig  
helytállók és hasznos eredményekkel szolgálnak, elsősorban a hozam változására 
tartós hasznosítás esetén, valamint a hasznosítás lehetséges időtartamára 
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vonatkozóan. Mivel különböző tanulmányok igazolják, hogy Türingiában az olcsó erdei 
maradvány fák potenciálja a termikus felhasználás számára gyakorlatilag kimerült, az 
utóbbi években ismét fokozódott az energia fák telepítésére vonatkozó vizsgálatok 
intenzitása. Az elméletileg lehetséges telepítési területek felmérése Türingiában a 
határmenti, valamint maradék és szétforgácsolt területeken, ahol a telepített terület 
mértéke jelenleg < 100 ha, még kezdeti szinten sem történt meg. 
 
Az energia fák telepítése azonban ezeken a területeken kívül kedvezőbb talajokon, 
elsősorban a műveléssel felhagyott kultúrtájakon, az úgynevezett agroerdészeti 
rendszerekben is érdekes lehet. A Food és Non-Food termékek termelése azonos 
felületen, a szél- és vízerózió enyhítése, csúcsminőségű bio keverékanyagok 
létrehozása, valamint a táj képének felértékelődése olyan előnyöket jelent, amelyeket az 
ilyen jellegű rendszerek tudnak biztosítani. Ezzel szemben hátrányok is keletkeznek, 
úgymint a termelés technológiai befolyásolása, árnyékképződés, stb. Az agroerdészeti 
rendszerek hatását az Utánnövő Nyersanyagok Referaturájának munkatársai 2007 óta 
mintegy 50 hektárnyi mintagazdaságban vizsgálják. Ehhez a gazdaságban 7 energia fa 
sávot telepítettek, egyenként 12 m szélességben, különböző növény távolságokkal, a fő 
szélirányhoz képest derékszögben. Összesen mintegy 27 000 nyárfát telepítettek alig  
5 ha területen. További fafélék, mint fűz, nyír, kőris, rezgőnyárfa és gyertyánfa egészítik 
ki a telepítést és növelik a biodiverzitást. Ezen telepítési mód gazdasági és ökológiai 
hatásai 2007 vége óta az �Agro-erdő-energia� harmadik utas projektben rögzítésre 
kerültek, ahol a koordinációt is a TZNR végzi. 
A Németországban pozitívan fejlődő politikai keretfeltételek révén - úgymint 
ásványolajadó-mentesség, illetve az adó csökkentése biogén üzemanyagok, különösen 
növényi olaj és biodízel fosszilis dízel és bioetanol fosszilis benzin helyettesítésére 
történő alkalmazása esetén - az olajtartalmú növények telepítésének, valamint a 
növényi olajok és biodízel decentrális feldolgozó létesítményeinek kutatása és 
fejlesztése egyre szélesebb területet jelent a referatura munkáján belül. 
 
Az olajnövények területének súlypontját az 1990-es évek közepe óta a téli repce jelenti, 
amely az egyik legfőbb kultúrává és domináns olajnövénnyé vált a tartományon belül, 
és amit Németországban elsősorban az üzemanyag előállítás nyersanyagaként 
alkalmaznak. A repce telepítésével kapcsolatos kísérletek, egy hidegsajtoló 
létesítményben folytatott kísérletek, és a decentrális feldolgozás minőségbiztosítási 
feltételeinek fejlesztése, az intenzív tanácsadói tevékenység és a szállítóeszközöknek a 
tartomány általi rendelkezésre bocsátása révén 2007-ig Türingiában mintegy 20 
decentrális, olajos magvakat feldolgozó létesítmény épült, amelyek részben a repceolaj 
biodízellé észteresítésére is megfelelő tartalék kapacitásokkal rendelkeznek. A 
létrehozott feldolgozói kapacitás elméletileg elegendő lenne arra, hogy a Türingiában 
termelt téli repce mintegy 50 %-át feldolgozhassák, és a Türingiai mezőgazdaság által 
igényelt dízelolajat teljes egészében saját termelésből helyettesíthessék. 
A TLL Növénytelepítési Referaturája több országra kiterjedő projektekben kérdéseket 
dolgozott ki gabona bioetanol előállítására történő telepítésével és erre vonatkozó 
alkalmasságával kapcsolatosan, miután az új szövetségi tartományokban három nagy 
létesítmény készült el bioetanol gabona alapú gyártására. 
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A 2000-es évek közepétől az energianövények telepítésével, és különösen a biogáz 
előállításával kapcsolatos kutatások a TZNR intézetben felgyorsították. Amióta 2000-
ben életbe lépett a Megújuló Energiaforrások Elsőbbsége az Áram-előállítás Területén 
(német rövidítése: EEG) elnevezésű törvény, amely szerint a megújuló 
energiaforrásokból történő áramtermelés esetén az áramhálózatba történő 
betápláláskor garantálják a minimális árat, hatalmas mértékben felgyorsultak ezek a 
kutatások. Ezek eredményeként azután a trágyafélék alkalmazása mellett az utánnövő 
nyersanyagokat, mint kukorica és gabona egyre nagyobb mennyiségben használták fel a 
biogáz létesítményekben. 
Ezen kutatási tevékenység keretein belül téma a biogáz termelésre a kukorica 
alternatívájaként alkalmas kultúrák, mint kölesfajták, a teljes gabonanövények, vagy az 
óriás szilfium, vizsgálata mellett az energianövények megfelelő művelési sorrendjének 
kialakítása is. Így 2005 óta folyamatban van az �Optimális telepítési rendszerek 
fejlesztése és összehasonlítása az energianövények termelésére a Németországon 
belüli eltérő helyi adottságok mellett� elnevezésű, külső finanszírozású kapcsolt 
projekt, amelyben országosan 12 kutatóintézet vesz részt. A TLL által koordinált projekt 
fontos alapokat nyújt a tartós energianövény termeléshez. Ennek kapcsán a 
partnerekkel telepítéstechnikai, ökológiai és gazdasági szempontokból is kiértékelésre 
kerül a teljes folyamatlánc. 
Országosan vezető szerepet töltenek be a referatura óriás szilfiummal, egy kitartó 
fészekvirágzatú növénnyel, mint biogáz létesítmények mezőgazdasági 
kofermentumával kapcsolatos munkái. Ehhez a Németországban még alig ismert 
növényhez a legutóbbi négy évben telepítési eljárást dolgoztak ki, amely alapján 2011-ig 
országszerte mintegy 120 ha került már telepítésre. A munka súlypontját jelenleg a 
telepítési eljárás optimalizálása képezi, elsősorban az állomány honosítása 
tekintetében. 
 
Mindenféle, a biogáz növényekkel kapcsolatban végzett vizsgálat bekerül az 
�Energianövények telepítésének optimalizálása a biogáz termeléshez a Türingiai helyi 
körülmények mellett� elnevezésű tartományi kutatási témakörbe, és ezek az 
eredmények hatékony felhasználását és alkalmazását is biztosítják. 
Akárcsak a bio üzemanyagok területén a TLL Utánnövő Nyersanyagok Referaturájának 
egyik sajátossága volt és maradt egyéb területeken is, hogy az első feldolgozást az 
egyes termékvonalak feldolgozásába és kiértékelésébe is bevonták. Ennek háttere volt 
és maradt az a meggyőződés, hogy a legkiválóbb telepíthetőség és a legjobb minőség 
semmilyen hasznot nem jelent a mezőgazdász számára, ha a terméket nem tudja 
értékesíteni, illetve ha az értékesítés során az érvényes normákat és határértékeket nem 
tudja betartani. Ez a teljes körű szemléletmód mutatkozott meg például a biomasszák 
termikus használata vonatkozásában �A tüzelőanyag fajtájának és minőségének 
vizsgálata a maradványanyagok összetétele és értékesíthetősége vonatkozásában 
Schkölen szalmatüzelésű erőműve vonatkozásában, a környezetbarát jelleg biztosítása 
érdekében� elnevezésű, a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány által 
finanszírozott külső finanszírozású projektben is. Ennek kapcsán az emissziós 
vizsgálatokat a Türingiai Környezetvédelmi és Geológiai Tartományi Intézet önálló 
projektben végezte el. A két intézmény közötti jó együttműködés a mai napig  
eredményesen folytatódik. 
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Ahhoz, hogy a potenciális érdeklődők és felhasználók részére alternatívákat 
mutathassunk be a hőtermelés területén, az 1990-es évek közepén a TLL székhelyén, 
Jena városában szalmatüzelésű berendezés, míg Dornburg városában aprított fa fűtés 
létesült, és ezeket úgy gazdaságossági, mint környezetbarát jelleg vonatkozásában 
éveken keresztül ellenőrizték és értékelték. A Dornburgi Fűtés ünnepélyes átadására 
Türingia akkori mezőgazdasági minisztere részéről az első Türingiai Bioenergia Napon 
került sor, 1995-ben. Ezzel történt meg e rendkívül eredményes, 2011 februárjában 
immár 17. alkalommal megrendezett rendezvénysorozat alapkő letétele is. 
További külső finanszírozású projektek következtek, pl. �Biogén szilárd tüzelőanyagok 
szabványosítása� témájában és �Gabona és szalmatüzelésre alkalmas tüzelő 
berendezések emissziós viselkedése a gyakorlatban� témában, amelyek kapcsán többek 
között a Dornburgi Fűtésen végzett égetési kísérletek és emissziós mérések nagyon 
értékes adatokkal szolgáltak. 2010-ben indult a �Sajtolt szalmabálák alkalmassága és 
optimalizálása kis és közepes tüzelő berendezésekhez� elnevezésű külső 
finanszírozású projekt. A projekt célja, hogy felmérje a tömörítési eljárások (bálák, 
brikettek, pelletek) technikájának aktuális helyzetét a lágyszárú növények (szalma, 
tájkezelési anyagok, az agráripar melléktermékei) vonatkozásában, és megvizsgálja 
azok alkalmasságát kis tüzelőberendezésekben történő felhasználás szempontjából. Az 
égetési kísérletek, a szakirodalmi kutatások és az elemzések célja, hogy javaslatokat 
dolgozzanak ki gyakorlatias termékszabványokra. 
Az utánnövő nyersanyagok telepítésével és első feldolgozásával kapcsolatban 
alkalmazott kutatás és fejlesztés nyújtotta vitaképes ismeretanyag biztosítása mellett az 
utóbbi időben a TZNR tevékenysége egyre inkább a bioenergia területével kapcsolatos 
mindenféle aktivitás koordinálására koncentrálódott a tartományban. A saját 
tanácsadói és nyilvánossági munkák intenzívebbé tétele mellett ide tartozik az ezen a 
területen működő, lehetőleg összes létesítmény, úgymint kutatási és oktatási 
létesítmények, a bioenergia területén tevékenykedő és kutatásokat végző vállalatok, 
közösségek, mérnökirodák, egyesületek, szövetségek, stb. összevezetése és hálózatba 
kapcsolása. E törekvések célja a létesítmények területén, a periférikus létesítményeket is 
beleértve, folytatott célzatos kutatási tevékenység alapján a bioenergia további 
kiépítése, eddig kihasználatlan biomassza potenciálok feltárása és hatékony biomassza 
értékesítési csatornák kialakítása. Példaként említsük meg a kombinált (KWK) 
erőművek alkalmazását az egyszerű hő előállítással szemben, a biogáz berendezések 
fáradt hőjének ésszerű felhasználását, vagy a mezőgazdasági maradvány anyagok, mint 
például szalma, vagy tájkezelési anyagok áram- és hő előállítás területén történő 
felhasználását célzó berendezések és periferikus létesítmények fejlesztését és 
kipróbálását. 
A TZNR-ben már 1991-ben megkezdődött a �Bioenergia fejlesztési program 
kidolgozása Türingia vonatkozásában�, ez a munka folyamatosan fejlődött tovább a 
�Tanulmányok a biomassza potenciálokról Türingiában� és a �Javaslatok a Türingiai 
bioenergia programra� révén, míg végezetül a 2006 évben a tartományi kormányzat 
által elfogadott �Türingiai bioenergia program�-ba került be. Ebben a tartományban a 
bioenergia előmozdítására vonatkozó, lényeges mérföldkövek és célkitűzések kerültek 
rögzítésre. Ezen célok megvalósítása érdekében 2008 évben került megalapításra a 
Bioenergia Tanácsadó, Türingia (német rövidítése: BIOBETH), amely bejegyzett 
egyesület, és amely a TZNR - rel szoros szakmai együttműködést folytatva működik. 
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A BIOBETH feladata, hogy elsősorban az erdő- és mezőgazdaság, illetve a közösségek 
találkozási pontjain semleges, piaci versenyt megelőző tanácsadás révén bioenergiai 
koncepciókat alakítson ki, bioenergia régiók és bioenergia falvak létrehozását 
kezdeményezze és segítse, nyilvánossági és továbbképzési tevékenységet folytasson, és 
hálózatokat létesítsen. 
 
 

Kutatás és oktatás türingiai főiskolákon 
Türingia öt felsőoktatási intézményében, nevezetesen a Nordhausen-i Főiskolán, az 
Erfurt-i Főiskolán, a Jena-i Főiskolán, a Schmalkalden-i Főiskolán, valamint a Weimar-i 
Bauhaus-Egyetemen működnek olyan szakok, amelyek tananyaga a regeneratív 
energiarendszereket tartalmazza, a bioenergia rendszereket is beleértve, és amelyeken 
intenzív kutatási tevékenységet is folytatnak. Példaként az alábbiakban bemutatjuk a 
Nordhausen-i Főiskola és a Jena-i Főiskola szakjait. 
 
Nordhausen-i Főiskola: 

A Nordhausen-i Főiskolán 2003 óta létezik a regeneratív energiatechnika szak. A jelenleg 
több mint 400 beiratkozott diákkal ez a szak igazi �sláger�. Ez a szak alapvető 
rendszertechnikai képzést nyújt a regeneratív energiával működő létesítmények fejlesztése, 
tervezése és üzemeltetése területén. A komoly mérnöki alapképzés után a képzés 
legfontosabb részét a bioenergiai berendezések, továbbá napenergiai, fotovoltaikus és 
szélenergiai rendszerek energiai és eljárás-technikai alapelvei képezik. Az 5. szemeszter 
tartalmazza a biogáz előadást. Ez a tárgy gyakorlati képzést is tartalmaz. Ennek során a 
diákok hármas csoportokban minta létesítményekben, vagy laboratóriumi bioreaktorokban 
kísérleteket végeznek többek között biogáz kinyerésére különböző alapanyagokból, 
biohulladék erjesztésére külön hidrolízissel, vagy biogáz előállítására energianövényekből. 
A bachelor vizsga után 2009 óta lehetőség van systems engineering elnevezésű master 
fokozatú képzésre is. Ez a képzés három elméleti szemesztert és a master tézist 
tartalmazza. Az első szemeszter alatt ezen a szakirányon a biogáz eljárástechnikával 
kapcsolatos ismereteket mélyítik el, a második szemeszter a biogáz rendszerek című 
előadást tartalmazza. Az elméletet itt is gyakorlatokkal kombinálják, amelyek során a 
diákok önállóan oldják meg a feladatokat, pl. összehasonlító értékelést adnak biogáz 
nyeréséről kukoricából és óriás szilfiumból, vagy száraz és nedves fermentációból 
folyamatos, többhetes vizsgálatok alapján. A master tézis azután a potenciális jövőbeni 
munkaadóval egyeztetve kerül megfogalmazásra, vagy a főiskola számos kutatási 
projektjének egyikéhez kapcsolódik. 
A Nordhausen-i Főiskola ily módon szeretne a biogáz szakma részére jól képzett, főiskolát 
végzett embereket biztosítani. 
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Modul leírása, Regeneratív energiatechnika szakirány (Bachelor of Engineering) 

Modul megnevezése Bioenergia rendszerek 

Modul felelőse: Prof. Vollmer 

A képzés címe Biogáz előadás  

Vizsga megnevezése Bioenergia rendszerek  

Szakmai szemeszterek száma 5 

Képzés jellege Nyelv Előadás és gyakorlat német 

SWS/ ECTS/ Workload 4 6 180 

Formális részvételi feltételek A regeneratív energiatechnika alapjai 

1. Tartalom és képzési célok 

Bevezetés - A bioenergia rendszerek áttekintése: A biogáz előállításának folyamatbiológiai alapjai,   
a biogáz fermentor folyamat értékei 
Jogi keretfeltételek: EEG, BimSchG 
Berendezés-technika:  Fermentor típusok, előkészítő és szállító berendezések, átkeverés,  
fűtőrendszerek 
Gáz előállítás és gáz értékesítés: Kéntelenítés, erőmű/fűtőmű, termikus alkalmazás, hajtóanyag 
Mezőgazdasági  biogáz  létesítmények:  Mezőgazdasági szubsztrátumok, kofermentációs 
létesítmények, utánnövő nyersanyagok 
Biohulladék erjesztő berendezések: Kommunális bio hulladékok, agráripari szubsztrátumok, 
eljárástechnika 
Derített iszap energetikai hasznosítása: Iszap keletkezése és tulajdonságai, eljárástechnika 

A depónia mint bioreaktor: Depóniagáz nyerése, gáz összetétele és tisztítása, gáz értékesítése 

Tanulmányi célok: A biogáz termelés eljárástechnikája 

2. Oktatási formák 

- Előadás, gyakorlat 

3. A részvétel előfeltételei 

- A regeneratív energiatechnika alapjai 

4. A modul alkalmazhatósága 

- Biogáz technológia 

5. Teljesítménypontok megítélésének feltételei 

- Vizsga előfeltétele: eredményes részvétel a gyakorlaton 
- Zárthelyi 

6. Teljesítménypontok és osztályzatok 

A modulban a teljesítménypontok és az osztályzatok külön kerülnek kimutatásra. 

7. A modul felkínálásának gyakorisága 

- az 5. Szakszemeszterben, URT 

8. Ráfordított munka (work load) 

- Kapcsolati órák száma: 60 
- Jegyzőkönyv elkészítése: 30 
- Önálló tanulás: 90 

9. A modul időtartama  

A modult időbeli korlátozás nélkül kínáljuk fel. 
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Modul leírása - Master tanulmány, rendszertervezés 

Tanulmány / végzettség rendszertervezés / master 
Kód M-17 

Modul megnevezése Biogáz rendszerek 

Modulfelelős/szerző Bio eljárástechnika szakterület / Vollmer 

Nyelv német 

Szemeszter és tanév téli szemeszter 2 

Szakmai szemeszter 2 

Besorolás Kötelezően választható 
Profil �bioenergia rendszerek� (BES) 

SWS és ECTS / Workload 2 SWS (2V/-/-) 2 / 60 

Előzetes ismeretek / 
előfeltételek 

Eredményesen befejezett mérnöktechnikai bachelor 
tanulmányok (Bachelor of Engineering) vagy megfelelő diplomás 
tanulmányok (okl. mérnök) 

Vizsga előfeltétele  

Vizsga jellege írásbeli 
  
1. Tanulmányi célok 

Biogáz rendszerek fejlesztése és tervezése  
2. Tananyag / Oktatási módszerek 
 

2.1 Előadások és azokhoz kapcsolódó kirándulások 
Bevezetés: A biogáz rendszerek áttekintése, biogáz létesítmény tervezési paraméterei 
Jogi keretfeltételek: EEG, KWK-törvény, BImschG 
Gazdasági keretfeltételek: Gazdaságossági számítás készítése, befolyásoló tényezők 
Biogáz rendszerek tervezése: Szubsztrátum elérhetősége, szubsztrátum előkezelése, 

az eljárástechnika kiválasztása  
A biogáz energetikai értékesítése: Helyi feltételek, értékesítési technika kialakítása 
Erjesztéses maradékanyag kezelés: értékesítés trágyaként, további feldolgozás 

3. Értékelés 
A modul lezárása zárthelyi írásával történik. 
4. Munkaterhelés (Specifikáció) 

A munkaterhelés lényegében a következőkből áll: 
Az előadások látogatása: 22,5 WL 
Az előadásokkal kapcsolatos előzetes és utólagos teendők: 17,5 WL 
A zárthelyi előkészítése: 20 WL 
Összesen: 60 WL 

 

5. Találkozási pontok egyéb modulokkal 
A tananyag a hallgatók felé a bioenergia rendszerek kialakításával kapcsolatos speciális ismeretek egy 
részét adja át  
 
6. Irodalom 
Eder, Schulz, Biogáz gyakorlat, 2006 ökobuch Verlag  
Handreichung Biogáz kinyerése és hasznosítása, FNR e.V. 
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Jena-i Főiskola:  

A �Regeneratív energiák és forrás hatékonyság� témaköre 2009 őszén jött létre a Jena-i 
Főiskolán. A cél a kutatás és fejlesztés tartós, valamint összetett kiépítése ezen a 
területen. A témakör elméleti és kísérleti vizsgálatokat tartalmaz a források 
hatékonyabb hasznosítása, ill. kihasználása, valamint a regeneratív energiaforrások 
fejlesztése és elemzése vonatkozásában. 
 
Amit a témakör nyújt 
• tanácsadás, kutatás és fejlesztés a "Regeneratív energiák és a forráshatékonyság� 

területén  
• Interdiszciplináris együttműködés 
• Kooperáció regionális, nemzeti és nemzetközi partnerekkel (cégekkel, hatóságokkal, 

oktató és kutató intézményekkel) 
 
Kutatási és fejlesztési súlypontok a Jena-i Főiskolán 

• A gépek zajkibocsátásának és zajcsökkentésének elemzése 
• Berendezések automatizálása 
• Regeneratív energiarendszerek kiszámítása és méretezése  
• Mikrorendszerek kiszámítása és fejlesztése az elektroviszkózus folyadékok alapján  
• Hőmérsékletmezők (hővezetés, konvekció, sugárzás) számítógéppel támogatott 

kiszámítása és 3D-áramlásmezők 
• Társadalmi felelősségvállalás 
• Áramlástechnikai problémák kísérleti vizsgálata  
• Épületautomatizálás a komfortérzet javítása és energia-megtakarítás céljából  
• Tartóssági stratégiák, műszerek és fejlesztés   
• Fotovoltaikus gyártástechnológiák optimalizálása   
• Folyamatkommunikáció és megosztott rendszerek  
• Alkotóelemek és rendszerek termikus méretezése   
• A felhasználás igényeinek megfelelő termelés 
 
Példa a témakör résztvevőinek kutatási projektjeiből: Modellképzés, szabályozás és 
optimalizálás a biogáz folyamatokban 

A nagyobb létesítmények és az ezekkel együtt járó növekvő beruházási költségek 
növelik a biogáz létesítményekkel szembeni gazdasági és megbízhatósági 
követelményeket is. Ezen követelmények megvalósításával kapcsolatban lényeges 
alkotóelem az automatizálásos megoldás. A projekt tartalma a biogáz berendezések 
automatizálásának javítása. A folyamat modellképzéséből kiindulva megtervezésre 
kerül egy folyamatot biztosító alkotóelem, egy szabályozás és egy magasabb rendű 
optimalizálás is. A munkák célja a folyamat stabilitásának biztosítása, az optimális 
üzemeltetés egyidejű kialakítása mellett. A vizsgálatok és a tesztek végrehajtásához 
négy 120 literes fermentor és egy 400 literes fermentor áll rendelkezésre, az azokhoz 
tartozó mérés- és elemzéstechnikával az E.S.C.H. GmbH Saalfeld cégnél. 
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Energianövények Szántóföldi Termesztése Magyarországon, a KRF 
Kutatóintézeteiben 
 

Dr. Futó Zoltán, Ivády Imréné, Dr. Wachtler István (Károly Róbert Főiskola) 

 

Magyarország energiagazdálkodása, a megújuló energiák szerepe 
hazánkban 

Magyarországon az energianövények kutatásában az utóbbi időben igen felerősödött 
az őszi káposztarepce (Brassica napus var. oleifera), az energianád (Miscanthus) és 
fafélék közül a fűz (Salix sp.) és nyár (Popolus sp.) energetikai kutatása. 
Az energetikai célú termesztésben Magyarországon azonban a fő stratégiai irányok 
még nagyon árnyaltak, a részirányok kevésbé tisztázottak. Az energetikai célú növények 
termesztésének helye és szerepe a szántóföldi növénytermesztésben még nem 
meghatározott. Legfőképp azon kérdések, hogy az energetikai célú növényeket hol és 
milyen körülmények között termesszük (pl. a gyenge adottságú területeken, vagy a 
legnagyobb hozamú területeken legyen a szántóföldi termesztés versenytársa). 
Élelmiszer- és takarmánynövényeink között, azokkal együtt, vagy külön ültetvényeken 
képzelhető el a termesztés? Milyen új termesztési eljárások kidolgozása szükséges, 
milyen mértékű fajtahasználatra, fajta rotációra kell számítani stb.? 
Magyarországon energetikai céllal a jól sarjadzó fa-fajták terjednek leginkább, egyenlőre 
leginkább az import fajták a jellemzőek, de a hazai kutatások eredményeként várható, 
hogy megjelennek majd a hazai viszonyokra nemesített energetikai fajták is. Ezek a 
nemesítési kísérletek Magyarországon leginkább az egyetemi, főiskolai 
kutatóközpontokban és a gazdálkodók bázisgazdaságaiban folynak. Jelenleg a hozamok 
hektáronként 15 - 25 tonna között mozognak. 
 
A fás szárú ültetvények telepítése Magyarországon engedélyhez kötött, és - a 
gazdálkodók számára - vissza nem térítendő állami támogatás is igénybe vehető hozzá. 
Ezzel együtt is rendkívül lassú az új energetikai célú kultúrák elterjedése. Az MGSzH 
adatai szerint összességében  mindössze 1 500 hektár fás szárú energia ültetvény 
valósult meg 2010-ig, de az összes engedélyezett terület sem haladja meg a 2700 
hektárt. A támogatási igények alapján arra lehet következtetni, hogy néhány éven belül 
összesen mintegy 6 - 7 ezer hektár energiaültetvény termelése jelenik meg 
Magyarországon, ennek háromnegyed része fás szárú ültetvény lesz. Ezek az 
ültetvények két aktívan szerződő nagyerőmű (Pécs, Szakoly) közelében jönnek létre. 
 
A földművelési tárca számításai szerint Magyarországon mintegy 100 ezer hektárnyi 
terület vonható be gazdaságosan az energianövények termesztésébe. Lukács Gergely S. 
(2011) szerint a 90 ezer hektár energetikai faültetvényből 54 ezer hektárt létesítenek 
gyepterületen, 36 ezer hektárt pedig gyengébb minőségű parlagon heverő szántón. A 
fásszárú energiaültetvények ökonómiai jellemzőinél különösen figyelemre méltónak 
tartja a stratégia humán foglalkoztatást növelő jelentős hatását (1. táblázat). 
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1. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. táblázat:  Beruházás 

Energiafa 
ültetvény 

Termés 
(ezer 

tonna) 

Termelési 
érték 

(milliárd 
Ft) 

Termelési 
költség 

(milliárd 
Ft) 

Adózás 
előtti 

jövedelem 
(milliárd 

Ft) 

Állandó 
foglalkozta-

tott (fő) 

Termelési 
érték/ 

Foglalkozta-
tott 

(millió Ft) 

Adózás 
előtti 

eredmény/ 
foglalkoztatott 

(millió Ft) 

Összesen: 
63 md Ft 

720 108 94,5 13,5 13500 8 1 

Forrás: Lukács Gergely S. (2011) 
 
Barótfi (1998) szerint a mezőgazdasági melléktermékek minél szélesebb körű 
felhasználása kell hogy legyen az első lépés Magyarország energetikai célú energia 
felhasználásának fejlesztése területén. A melléktermékek felhasználására vonatkozó 
észrevételeit, illetve az ezzel kapcsolatos adatokat a következőképpen lehetne 
összefoglalni. 
Az energetikai célú felhasználás szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír a 
mezőgazdaságban keletkezett főtermék és melléktermék biomassza mennyiségének és 
energetikai viszonyának elemzésére is, amelynek igen nagy szerepe van a 
mezőgazdasági energetikai irányainak meghatározásánál is (2. táblázat). 
 
2. táblázat: A mezőgazdaságban keletkezett biomassza mennyisége Magyarországon 

főtermék 22 114 ezer tonna 

melléktermék 24 329 ezer tonna 
Összesen: 46 443 ezer tonna 
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Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdaságban megtermelt biomasszának 52,38%-a 
melléktermékként jelenik meg az energiamérlegben. A mezőgazdaságban keletkezett 
melléktermékek hasznosítása minimális hazánkban, energetikai célú felhasználás 
mindössze 3,2 % (3. táblázat). 
 
3. táblázat:  A mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása Magyarországon 

Takarmányozásra kerül 5,1 % 
Alomanyag 6,9 % 
Energetikai hasznosítás (hő) 3,2 % 
Gyökér és tarlómaradvány 15 % 
Földeken marad 63,3 % 
Egyéb 5,7 % 

 
Ez a földeken maradó 63,3% hozzávetőleg 15400 ezer tonna biomasszát jelent, ami a 
gazdasági energiaforgalomban igen nagy tényező, és jelentős részben a hasznosítása is 
megoldható lehet különösen nagyobb beruházás nélkül. Magyarországon a felhasznált 
mintegy ~1040 PJ energiából az egyes energiahordozók részaránya igen változó. Az 
1970-es évektől napjainkig a szén az olaj és az elektromos import aránya csökkent, míg  
a földgáz és a nukleáris energia részesedése jelentősen növekedett az említett 
időszakban. Sajnálatos módon a megújuló energia részaránya az összes 
felhasználáson belül is csak 2,7 - 3 %. (2. ábra) 

 

2. ábra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Magyar Energia Hivatal 
 

Az alacsony megújuló energiafelhasználáson belül a döntő hányadot a biomassza 
energetikai felhasználása jelenti, mintegy 91,78 %-os aránnyal. Magyarországon a többi 
megújuló energiaféleség felhasználása csekély, csak a geotermális eredetű 
energiafelhasználás éri el az 5,8 %-ot, amely Magyarország kedvező geotermális 
adottságainak köszönhető (4. táblázat). 

Az energiafe lhasználás összetétele  Magyarországon 
1970-2010. (PJ)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

PJ

szén olaj gáz nukleáris eletktr.imp megújuló



 

 
 
Bioenergie Symposium 95 2/2012 

4. táblázat:  A megújuló energiaféleségek összetétele és aránya Magyarországon 

Megnevezés Hazai (etoe) 

Megújuló összesen 1656 
Biomassza és hulladék 1520 (91,78 %) 

Víz 18 (1,09 %) 

Szél 18 (1,09 %) 

Nap 4 (0,24 %) 

Geotermális 96 (5,80 %) 

100 % 

Quelle: Ungarisches Energieamt 
 
A biomassza hasznosítása Magyarországon egyenlőre szinte kizárólag közvetlen 
hőtechnikai hasznosítást jelent, a villamos energia gyártás aránya igen csekély. A 
hőtechnikai hasznosításhoz Lukács Gergely S. (2010) szerint a központosított 
falufűtőművek jelenthetnek megoldást, a decentralizált elaprózott helyi fűtések helyett. 
Számításai alapján egy ilyen fűtőmű üzemeltetéséhez a rendelkezésre álló 
mezőgazdasági terület és az apríték összetétele alapján eltérő nagyságú ültetvényméret 
szükséges. Egy 0,5 MW-os falufűtőmű ellátásához szükséges energetikai faültetvény 
területe 233 hektártól 465 hektárig növekszik attól függően, hogy a szükséges 1 861 atro 
tonna faapríték évente rendelkezésre álljon. 
1. Amennyiben az energetikai biomassza tüzelőanyag fele faapríték, fele 

gabonaszalma akkor ehhez 116 - 233 hektárig terjedő területen kell energetikai 
faültetvényt létesíteni, művelni és betakarítani, valamint ezen felül még 233 - 465 
hektár területen kell gabonaszalmát, mint mellékterméket előállítani. 

2. Abban az esetben, ha a tüzelőszer 2/3 faapríték és 1/3 gabonaszalma, akkor az 
energetikai faültetvény területe 155 - 310 hektárig terjed a termőhely minőségétől 
függően. A gabona területe pedig szintén 155 - 310 hektárnak kell lennie. 

3. Megváltozik a területi arány akkor, amikor 1/3 faapríték és 2/3 gabonaszalma a 
tüzelőszer, mert ebben az esetben energetikai faültetvényből 78 - 103 vagy 
155 hektárt kell telepíteni. A gabonaterület itt 310, 414 vagy 620 ha. 

 
 

Szántóföldi bioenergia célú növénytermesztés lehetőségei Magyarországon 
A továbbiakban röviden szeretnénk bemutatni a Magyarországi lágy és fásszárú 
növények energetikai termesztésének a lehetőségeit. Magyarország klímaadottságai 
révén igen sok lehetőség kínálkozik, az energetikai céllal termesztett növényfajok nagy 
száma megtalálható, és termeszthető hazánkban. 
 
Energianád (Mischantus x giganteus) 
A biomassza céljából termesztett növények közül, az egyik legnagyobb biomassza 
hozammal a Mischantus x gigantheus, vagyis az energianád estében számíthatunk. A 
növény felhasználható biomassza tüzelésére, bioüzemanyag gyártók alapanyagaként 
vagy biogáz-gyártáshoz is. A Mischantus három-négy méter magasra nő meg, és 
1 hektárról 20 - 25 tonna szárazanyagtartamú biomassza takarítható be. Mezőgaz-
dasági szempontból előnyös, hogy a betakarítása télen történik, amikor a gép és 



 

 
 
Schriftenreihe der TLL 96 2/2012 

humán kapacitás maximális, ilyenkor ugyanis nincs más jellemző mezőgazdasági 
munka. 
 
Energiafü (Elymus elongatus ssp. ponticus (Podp.) Melderis cv. Szarvasi-1) 
Magyarországon a lágyszárú energianövények közt a legismertebb fajta a Szarvasi-1 
energiafű. A fajtaleírások és a termesztési tapasztalatok alapján jó szárazságtűrő 
képességgel rendelkezik, jó a fagytűrő képessége, és hosszú ideig (10 - 15 év)  
vetésváltás nélkül termeszthető. Telepítési költsége az erdőhöz képest, kicsi annak 
mintegy 20 %-a. Újrahasznosítása évenként történik, szemben az erdővel, ahol ez 
legrövidebben is csak 3 - 5 - 8 év lehet. A termesztéstechnológiájához elegendőek a 
hagyományos növénytermesztésben használatos gépeket használni, nem szükségesek 
egyedi célgépek. Hozama 6-25 t/ha. 
 
Olasznád (Arundo donax) 
Hasonlít a közönséges nádhoz (Phragmites communis), de jóval nagyobbra nő. 
Magassága 2 - 5 méter közötti (ritkán eléri a 10 métert); üreges, csomókkal tagolt 
szárának átmérője 2 - 3 cm, anyaga kemény, fás. Az Arundo donax eredetileg minden 
bizonnyal egy ember által elterjesztett, elsősorban dísznövény. Szakemberek többsége 
szerint egy Észak-Indiából származó nádféle egyed steril, dekaploid klón utódja. Az 
Arundo-t jelenleg vegetatív úton szaporítják rizómákról, vízszintesre fektetett 
szárnódusz dugványokról, valamint egyedi mikroszaporítási módszerrel. Élettartama 
10 - 20 év, a hektáronkénti hozama pedig eléri az 5 - 20 t/ha-t. 
 
Kender (Cannabis sativa) 
A kender értékes és fontos rostnövény, Magyarország legfontosabb termesztett rost 
növénye. A kendernek lényegesen durvább rostja van, mint a lennek, ezért 
felhasználása is sokoldalúbb. Finomabb rostjából vásznat, a durvábból zsineget, 
kötelet, zsákot, ponyvát, tömlőt, stb. készítenek, de energetikai hasznosítása is előtérbe 
került (biomassza, etanol). Élettartama rövid, (1 év) hozama 7 - 12 t/ha között alakul. 
Nagy előnye, hogy jól kidolgozott termesztéstechnológiája van, kicsi a termesztés 
kockázata. 
 
Ével� rozs (Secale cereanum L.) 
Az évelő rozs Magyarországon új keletű növény, üzemi termesztésére vonatkozóan 
még kevés tapasztalattal rendelkezünk. A két államilag minősített fajtát is csak 1998-
ban vették fel a nemzeti fajtajegyzékbe. A termesztési és kísérleti tapasztalatok, 
eredmények alapján azonban a gyenge termőképességű talajok egyik perspektivikus 
növénye az évelő rozs, mert igénytelen, kiváló szárazságtűrő, jó alkalmazkodó 
képességű, hosszú élettartamú, kaszálva és legeltetve hasznosítva is igen nagy 
zöldhozama van. Ennél fogva kiváló biomassza alapanyag lehet belőle gyenge 
termőképességű talajokon. Hozama 6 - 12 t/ha. 
 
Energiafűz (Salix sp.) 
Az "energia fűz" mai ismeretek szerint a leggyorsabban növő fafajta, úgy hosszra, 
(naponta 3 - 3,5 cm-t képes a hajtás növekedni) mint tömegre, mivel már az első 
vegetációs év után is vágható állapotba kerül. Hozama az első év után kb. 8 -
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 10 t/hektár/év, míg a 3. év után már 40 - 60t/ha/év. Magas talajvizű vagy árvizes 
területen naponta egy kifejlett növény kb.15 - 20 liter vizet képes naponta elpárologtatni. 
E fűz kedvező tulajdonsága, hogy évente képes hektáronként 20 - 30 tonna ún. 
szennyvíziszapot is feldolgozni, hasznosítani. Betegségekkel szemben ellenálló. A 
vadak nem kedvelik acetil-alkohol tartalma miatt. A kinemesített fűz jó mézelő növény. 
Az ültetvény élettartama 20 - 40 év. További előnye, hogy kidolgozott 
termesztéstechnológiája van, ezért a termesztési kockázat igen kicsi. 
 
Energianyár (Popolus sp.) 

Az energianyár-fajták olyan nemesített nyárfa-fajták, melyek 2-3 éves vágási ciklussal, 
speciális aratógép segítségével arathatók, és tőről újrasarjadnak. A kitermelt 
energianyár, valójában egy max. 2 - 3 cm átmérőjű, 2 - 3 m magas vessző, 5 - 10 db 
vékony ággal. A megfelelő hálózatban létesített és ápolt ültetvényekre öt, indokolt 
esetekben hat betakarítást tervezhetünk. Középkötött- és mély termőréteggel 
rendelkező talajokon lehet a ciklusok száma magasabb. A negyedik, ötödik betakarítást 
követően jelentősen csökken a hozam, az ültetvény fenntartásának idejét a 
gazdaságossága határozza meg. A gazdaságos betakarításhoz szükséges, hogy a 
hektáronkénti várható hozam 40 - 60 tonna nedves állapotú (50 - 55 % 
nedvességtartalmú) apríték legyen. 
 
A felsorolt növények fajgazdagságából jól látható, hogy Magyarország adottságai igen 
kedvezőek a biomassza alapú energetikai ültetvények telepítésére, mind a lágyszárú, 
mind pedig a fásszárú növények tekintetében. 
Magyarország számára ez lehetővé teszi, hogy a jó és a kevésbé jó adottságú 
területeken is versenyképes energetikai növénytermesztés alakulhasson ki, mely 
jövedelmezőképességében és hozamaiban is felveszi a versenyt a hagyományos 
élelmiszer- és takarmány termesztéssel. 
 
 
Kísérleti eredményeink 
A lágyszárú növények vizsgálatait 2006-2008 között két helyszínen, Tass-pusztán és 
Heves-Alatkán végeztük (3. - 4. ábra). A kísérletekben évelő rozs, energiafű és kender 
szerepelt, mint biomassza, energetikai céllal termesztett növény. 
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3. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lágyszárú energetikai célú növények szántóföldi kísérleteiben a legnagyobb 
szárazanyagban mért hozamot mindkét termőhelyen, minden vizsgált évben az 
energiafű érte el. A hozamai Alatkán 6,7 - 11,2 t/ha között alakultak. Ennél kedvezőbb 
volt a Tass-pusztai termőhelyen mért hozam, ott a terméseredmények 13,2 - 15,4 t/ha 
körül alakultak. 

 

Hozamvizsgálat lágyszárúakra - Tass 2006-2008.
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Lágyszárúak hozam vizsgálata - Alatka 2006-2008.
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A fásszárú növények kísérleteinél több paramétert is vizsgáltunk. Megvizsgáltuk a 
különböző fafajok és fajták (klónok) egyedi teljesítményét, a termőhelyek (Kompolt, 
Tass-puszta, Tarnaszentmiklós, Alatka, Sárvár Hajdúbagos) között kialakuló 
különbségeket, valamint a különböző agrotechnikai tényezőkre (tőszám, trágyázás) 
adott növényi válaszreakciókat. 
A vizsgálatok itt is több éven keresztül tartottak, a hozamokat 2006 - 2010 között, 
illetve 2007 - 2010 között mértük, a kísérlet kezdeti évének függvényében. A 
kísérletekben nem minden esetben szerepeltek ugyanazok a fafajok, mert a kísérlet 
beállítása előtt elvégzett talajvizsgálatok sok esetben szűkítették a telepíthető fafajok 
körét. 
A kompolti kísérleti helyen jórészt fűz klónok és fajok szerepeltek, valamint két nyár, 
zöldjuhar és kőris (5. ábra). 
A kísérleti eredményekben szembetűnő a 2010. év kiugróan magas terméseredménye, 
mely az igen csapadékos évjárattal magyarázható, a területen 1 000 mm-t meghaladó 
csapadékmennyiség hullott 2010-ben. 
Ez alkalmat adott arra, hogy megállapítsuk azt, hogy csapadékosabb évbe, vagy jobb 
vízellátási körülmények közt a vizsgált Raspalje nyár és Monviso nyár hozamai jobbak, 
mint a fűzeké, de szárazabb évben, vagy szárazabb termőhelyeken a füzek előnye 
minden esetben jól igazolható. 
 
A Tass-pusztai kísérleti helyen beállított eredmények már eltérőek voltak a Kompolton 
mért eredményektől. A csapadékos év hozamnövelő hatása itt is megjelenik, de a 
maximális hozamok alacsonyabb szinten, mintegy 20 t/ha körüli szinten alakultak ki. 
Ezen a termőhelyen a Raspelje nyár mellett kiemelkedően jó hozamot ért el az 
ültetvény 4. - 5. évében a pusztaszil is. Szárazabb években az akác terméshozama volt a 
legkedvezőbb. Érdekes módon a nedves, csapadékos évben az akác hozama 
alacsonyabb volt az előző évben mért hozamhoz képest, mely rámutat arra, hogy az 
akác gyökérzete nem bírja a túlnedvesedett, levegőtlen talajokat, ilyen termőhelyeken 
hozamai elmaradnak az elvárt szinttől. 
 
Az alatkai kísérleti helyen történő hozamvizsgálatok azt igazolták, hogy a termőhelyhez 
minden esetben jól megválasztott fafaj/fajta kiválasztása a döntő. A kísérleti hozamok 
alapján Heves-Alatkán a legjobb hozamot az akác érte el (7. ábra). Ennek oka 
elsősorban az, hogy a kísérleti hely talaja a laza szerkezetű, homoktalajok közé 
sorolható, melynek gyenge a víz- és tápanyag gazdálkodása, ezért az akác jó 
alkalmazkodóképességével, valamint a gyökér N-fixálásával a legjobb hozamokat (7,5 -
8,4 t/ha) érte el. Jól szerepelt még a termőhelyen a Monviso nyár is, amely 2010-ben 
elérte a 7 t/ha-os hozamot. 
 
A termőhelyek közötti különbség igen jól látható a tőszám kísérletek esetében is. A 
2010-es vizsgálati évben, ahol a hat vizsgált termőhely között igen jelentős 
hozamkülönbségek alakultak ki a vizsgált fafajok között. Az Akác mind a H1 

(13 333 db/ha), mind a H2 (11 428 db/ha) tőszámnál kiemelkedő terméseredményt ért 
el. Az I-214 H2 (11 428 db/ha) valamint az F1 Fűz H2 (11 428 db/ha) tőszámnál a 
kompolti termőterületen érte el maximális hozamát, míg a Drávamenti fűz H1 
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(13 333 db/ha) az F1 Fűz H1 (13 333 db/ha) és a Drávamenti Fűz H2 (11 428 db/ha) a 
sárvári kísérletekben érte el a termésmaximumát. 

5. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozammérések-Kompolt - 2007-2010.
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7. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozammérések-Alatka-2006-2010.
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Természetesen ugyanezen kísérlet lehetőséget ad arra is, hogy a termőhelyre a 
legoptimálisabb fafajt válasszuk, pl. Hajdúbagoson a legjobban az Akác H1 

(13 333 db/ha) tőszámmal teljesített, hozama 3,85 t/ha volt, de jól látható, hogy a már 
említett alatkai kísérleti helyen jól szereplő akác H1 és H2 tőszámok mellett a 
Drávamenti Fűz H1 (13 333 db/ha) tőszámmal is eredményesen termeszthető. 
 
9. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fás szárú energetikai ültetvények tápanyagellátását is vizsgáltuk. A kísérletben a 
következő tápanyagadagok szerepeltek: T1 kontroll tápanyagellátás nélküli parcella, T2 
100 kg/ha nitrogén hatóanyag, T3 200 kg/ha nitrogén hatóanyag, T4 talajbaktérium 
trágyázás 100 kg/ha N hatóanyag-egyenértéknyi mennyiség kihelyezéssel, T5 fahamu 
5 tonna/ha, T6 fahamu 5 tonna/ha + 100 kg N hatóanyag kihelyezéssel. 
A kísérleteket hat termőhelyen végeztük el, három fásszárú növényfajjal (akác, 
drávamenti fűz, I-214) (9. ábra). Az akác és a nyár klónok kiemelkedően jó hozamot 
értek el a kompolti termőhelyen, de a drávamenti fűz eredményei ezektől lényegesen 
elmaradnak. A fűz a legjobb hozamokat Tass-pusztán és Sárváron érte el. 
A trágyázási kísérletek eredményei alapján megállapítható, hogy a nitrogénnel kezelt 
akác és drávamenti fűz parcellák nagyobb hozamot értek el, mint a nitrogén nélküliek. 
A nyár klónok eredményei ez alól a kivételek. Ott a nitrogén trágyázás hatása nem 
mutatkozik, melynek elsősorban élettani okai lehetnek. A nyarak gyökérzete ugyanis 
lassabban fejlődik ki mint a füzeké. További vizsgálatok szükségesek annak a 
megállapítására, hogy az idősebb ültetvények tápanyag hasznosítása a későbbiek során 
változik -e. 
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Következtetések, javaslatok 
Magyarországon a biomassza alapú energiatermelésben leginkább a jól sarjadzó fa-
fajták terjednek leginkább. Termesztésükben egyenlőre leginkább az import fafajták a 
jellemzőek, de a hazai kutatások eredményeként várható, hogy megjelennek majd a 
hazai viszonyokra nemesített energetikai fajták is. 
Kísérleteink során megállapítottuk, hogy minden esetben a termőhelyre adaptált fafaj 
választása indokolt, egyes fafajok/fajták terméshozamai termőhelytől és talajtípustól 
függően erősen változnak. A kísérleti hozamok alapján Heves-Alatkán a legjobb 
hozamot az akác érte el, míg Kompolton és Tass-pusztán a nyár fajták előnye volt 
igazolható. 
Vizsgálataink kiterjedtek a tőszám optimális megállapítására is. Az Akác mind a 13 333 
db/ha, mind pedig a 11 428 db/ha tőszámnál kiemelkedő terméseredményt ért el. Az I-
214 11 428 db/ha valamint az F1 Fűz 11 428 db/ha tőszámnál a kompolti termőterületen 
érte el maximális hozamát, telepítésük során ezeket a tőszámokat javasoljuk a 
hozamok maximalizálása miatt. 
A trágyázási kísérletek eredményei alapján megállapítható, hogy a nitrogénnel kezelt 
akác és drávamenti fűz parcellák nagyobb hozamot értek el, mint a nitrogén nélküliek, 
számukra a nitrogén visszapótlás mindenképp javasolt. 
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Produktion von Energiepflanzen als Ackerbaukulturen, in den 
Forschungsinstituten der KRF/RKH 
 

Dr. Zoltán Futó, Imréné Ivády, Dr. István Wachtler (Róbert-Károly-Hochschule) 

 
Die Energiewirtschaft  von Ungarn, die Rolle der erneuerbaren Energien in 
unserer Heimat 
In Ungarn hat in der Forschung zum Thema Energiepflanzen in der letzten Zeit die 
energetische Forschung von Winterraps (Brassica napus var. oleifera), von 
�Energieschilf�, d. h. Chinaschilf (Miscanthus) und bei den Gehölzen von Weide (Salix 
sp .) und Pappel (Populus sp .) einen enormen Aufschwung verzeichnet. 
In der Produktion zu energetischen Zwecken sind in Ungarn die strategischen 
Hauptrichtungen jedoch noch sehr unübersichtlich, die Teilrichtungen weniger geklärt. 
Der Ort und die Rolle des Anbaus von energetischen Zwecken dienenden Pflanzen sind 
im Ackerbau noch nicht festgelegt. Vor allem die Fragen, wo und unter welchen 
Umständen und Bedingungen wir die energetischen Zwecke dienenden Pflanzen 
anbauen sollen (z. B. in Regionen mit minderwertiger Bodenbeschaffenheit oder soll 
dieser Anbauzweig ein Konkurrent des Ackerbaus auf den Flächen mit dem höchsten 
Ertrag sein). Kann man sich den Anbau zwischen unseren Nahrungs- und 
Futtermittelpflanzen, mit diesen gemeinsam oder auf  separaten Anbauflächen 
vorstellen? Die Ausarbeitung neuer Produktionsverfahren welcher Art ist notwendig, 
mit Sortenanwendung welchen Ausmaßes, mit welcher Artenrotation (Fruchtfolge) 
muss gerechnet werden usw.? 
In Ungarn breiten sich zu energetischen Zwecken am ehesten Gehölzarten aus, die 
viele Seitensprossen entwickeln. Vorerst sind vor allem die Import-Arten 
charakteristisch. Jedoch ist als Ergebnis der einheimischen Forschungen zu erwarten, 
dass bald auch die für die einheimischen Standortbedingungen gezüchteten 
energetischen Arten präsent sind. Diese Züchtungsversuche werden in Ungarn in 
erster Linie in den Forschungszentren der Universitäten und Hochschulen sowie in den 
Basis-Landwirtschaften der Wirtschaft Betreibenden durchgeführt. Gegenwärtig bewegt 
sich der Ertrag je Hektar zwischen 15 und 25 t. 
In Ungarn ist die Pflanzung von Gehölzplantagen genehmigungspflichtig, und dafür 
können auch - für die Wirtschaft Betreibenden - nicht zurück zu erstattende Förder-
mittel in Anspruch genommen werden. Auch mit dieser Unterstützung verbreiten sich 
die neuen, energetischen Zwecken dienenden Kulturen nur außerordentlich langsam. 
Laut den Angaben des ungarischen Fachverwaltungsamtes für Landwirtschaft wurden 
bis 2010 insgesamt nur 1 500 Energie-Plantagen mit Gehölzen realisiert, aber auch die 
gesamte genehmigte Fläche liegt nicht über 2 700 ha. Aufgrund der Beanspruchung 
von Fördermitteln kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass innerhalb von 
einigen Jahren in Ungarn die Produktion von ungefähr 6 000 bis 7 000 ha Energie-
Plantagen erscheinen wird, 3/4 davon werden Gehölzplantagen sein. Diese Plantagen 
werden in der Nähe von zwei als aktive Vertragspartner auftretenden Großkraftwerken 
(Pécs, Szakoly) angelegt. 
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Die bepflanzbaren und die tatsächlich geförderten Flächen in Ungarn * 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laut den Berechnungen des Ministeriums für Landwirtschaft und die Entwicklung des 
ländlichen Raums können in Ungarn Flächen der Größenordnung von ungefähr 
100 000 ha rentabel in den Anbau von Energiepflanzen einbezogen werden. Laut 
GERGELY S. Lukács (2011) werden 54 000 ha der 90 000 ha energetischen Zwecken 
dienenden Gehölzplantagen auf Rasenflächen angelegt, 36 000 ha dagegen auf 
brachliegenden Ackerflächen von minderer Qualität. Unter den ökonomischen Kenn-
daten der Energie-Gehölzplantagen zollt er der die, die humane Beschäftigung stei-
gernde bedeutende Wirkung der Strategie ganz besondere Aufmerksamkeit (Tab. 1). 
 
Tabelle 1: Investitionen 

Energie-
Gehölz-
plantage 

Ertrag 
(in 1 000 t) 

Produk-
tionswert 
(in Mrd. 
HUF) 

Produk-
tionskosten 

(in Mrd. 
HUF) 

Einkommen 
vor Steuern 

(in Mrd. 
HUF) 

Anzahl der 
Dauerbe-

schäftigten 
(Personen) 

Produk-
tionswert/-
Beschäftigte  

(in Mio. 
HUF) 

Ergebnis vor 
Steuern/-

Beschäftigte 
(in Mio. 
HUF) 

Insgesamt: 
HUF 63 
Mrd. 

720 108 94,5 13,5 13500 8 1 

Quelle: Gergely S. Lukács (2011) 
 
Laut BARÓTFI (1998) muss die möglichst breit gefächerte Verwendung der land-
wirtschaftlichen Nebenprodukte der erste Schritt auf dem Gebiet des Energie-
verbrauchs von Ungarn zu energetischen Zwecken sein. Ihre sich auf die Verwendung 
der Nebenprodukte beziehenden Bemerkungen bzw. die damit zusammenhängenden 
Daten könnten wie folgt zusammengefasst werden. 
Aus dem Gesichtspunkt der Verwendung zu energetischen Zwecken besitzen die in der 
Landwirtschaft entstandenen Haupterzeugnisse und Nebenprodukte auch für die 
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Zusammensetzung des Energieverbrauchs in Ungarn 
1970-2010 (PJ)
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Analyse der Menge und des energetischen Anteilsverhältnisses der Biomasse eine 
herausragende Bedeutung, dies spielt auch bei der Festlegung der energetischen 
Richtung der Landwirtschaft eine sehr große Rolle (Tab. 2). 
 
Tabelle 2: Menge der in Ungarn in der Landwirtschaft entstandenen Biomasse 

Haupterzeugnisse Haupterzeugnisse 

Nebenprodukte Nebenprodukte 

Insgesamt Insgesamt 
 
Das bedeutet, dass in der Energiebilanz 52,38 % der in der Landwirtschaft produzierten 
Biomasse als Nebenprodukte erscheinen. Die Nutzung der in der Landwirtschaft 
entstandenen Nebenprodukte ist in unserer Heimat minimal, die Verwendung zu 
energetischen Zwecken beträgt gesamt total 3,2 % (Tab. 3). 
 
Tabelle 3: Nutzung der landwirtschaftlichen Nebenprodukte in Ungarn 

wird als Futter verwendet 5,1 % 

Einstreu 6,9 % 

energetische Nutzung (Wärme) 3,2 % 

Wurzeln und Stoppeln 15 % 

bleibt auf den Feldern  63,3 % 

Sonstiges 5,7 % 

 
Diese auf den Feldern verbleibenden 63,3 % stellen annähernd 15 400 000 t Biomasse 
dar, dies ist im Energievertrieb ein sehr hoher Faktor. Zu einem bedeutenden Anteil 
kann auch die Nutzung dieser Biomasse ohne besonders große Investitionen gelöst 
werden. In Ungarn ist von der verbrauchten Energie von ungefähr ~1 040 PJ das 
anteilige Verhältnis der einzelnen Energieträger sehr veränderlich. Ab den 70er Jahren 
bis in unsere Tage verringerte sich der Anteil des Imports von Kohle, Öl und 
Elektroenergie, während der Anteil von Erdgas und nuklearer Energie im erwähnten 
Zeitraum bedeutend angestiegen ist. Leider macht der proportionale Anteil der 

erneuerbaren Energie 
auch beim Gesamtver-
brauch nur 2,7 bis 3 % 
aus (Abb. 2). 

 

 

 

 

 

 
 
Abbildung 2 
Quelle: Ungarisches 
Energieamt 
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Innerhalb des niedrigen Wertes des Verbrauchs von erneuerbarer Energie stellt die 
energetische Verwendung der Biomasse mit ungefähr 91,78 % den entscheidenden 
Anteil dar. In Ungarn ist die Verwendung der übrigen erneuerbaren Energiearten 
gering, nicht der Energieverbrauch geothermischen Ursprungs erreicht einen Wert von 
5,8 %, der den günstigen geothermischen Gegebenheiten Ungarns zu verdanken ist 
(Tab. 4). 
 
Tabelle 4:  Zusammensetzung und Anteilsverhältnis der erneuerbaren Energiearten in Ungarn 

Bezeichnung einheimische (etoe) 

erneuerbare insgesamt 1 656 

Biomasse und Abfälle 1 520 (91,78 %) 

Wasser 18 (1,09 %) 

Wind 18 (1,09 %) 

Sonne 4 (0,24 %) 

geothermisch 96 (5,80 %) 

100 % 

Quelle: Ungarisches Energieamt 
 
Die Nutzung der Biomasse bedeutet in Ungarn vorerst im Prinzip ausschließlich eine 
direkte wärmetechnische Nutzung, der Anteil der Produktion von Elektroenergie ist sehr 
gering. Für die wärmetechnische Nutzung können laut GERGELY S. Lukács (2010) die 
zentralisierten Dorf-Heizwerke eine Lösung darstellen - an Stelle der dezentralisierten 
zerstückelten örtlichen Heizungen. Aufgrund seiner Berechnungen sind für die Betreibung 
eines solchen Heizwerkes aufgrund der zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichen 
Fläche und der Zusammensetzung des Hackguts Plantagenmaße abweichender Größe 
erforderlich. Die Fläche einer für die Versorgung eines Dorf-Heizwerkes von 0,5 MW 
notwendigen energetischen Gehölz-Plantage steigt von 233 ha auf 465 ha in Abhängigkeit 
davon, ob die erforderliche Menge von 1 861 atro t Holzschnitzel jährlich zur Verfügung 
stehen soll. 
 
1. Falls die Hälfte des aus energetischer Biomasse bestehenden Heizmaterials 

Holzschnitzel, die andere Hälfte Getreidestroh sind, muss dafür auf einer Fläche 
von 116 ha bis 233 ha eine energetische Gehölz-Plantage angelegt, bestellt, betreut 
und abgeerntet werden, weiterhin ist darüber hinaus noch auf einer Fläche von 233  
bis 465 ha Getreidestroh als Nebenprodukt zu produzieren. 

2. In dem Fall, wenn das Heizmaterial zu 2/3 aus Holzschnitzeln und zu 1/3 Getreide-
stroh besteht, erstreckt sich die Fläche der energetischen Gehölz-Plantage in 
Abhängigkeit von der Qualität des Anbauorts von 155 bis 310 ha. Die Fläche des 
Getreides hingegen muss ebenfalls eine Größe von 155 bis 310 ha aufweisen. 

3. Das Flächenverhältnis ändert sich dann, wenn das Heizmaterial zu 1/3 aus 
Holzschnitzeln und zu 2/3 aus Getreidestroh besteht, weil in diesem Fall 78 bis 
103 ha oder 155 ha energetische Gehölz-Plantagen anzulegen sind. Die 
Getreidefläche beträgt hier 310, 414 oder 620 ha. 
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In Ungarn bestehende Möglichkeiten der Pflanzenproduktion im Ackerbau 
zu Zwecken der Bioenergie 
Im Weiteren möchten wir die Möglichkeiten der energetischen Produktion von 
krautigen Pflanzen und Gehölzen in Ungarn vorstellen. Infolge der in Ungarn 
herrschenden Klimaverhältnisse bieten sich sehr viele Möglichkeiten. In unserer 
Heimat ist eine große Anzahl von zu energetischen Zwecken angebauten Pflanzenarten 
vorhanden und kann angebaut werden. 
 
Energieschilf, d. h. Riesen-Chinaschilf (Mischantus x giganteus) 

Von den zu Zwecken der Biomasse angebauten Pflanzen können wir im Falle von 
Mischantus x gigantheus, d. h. des Energieschilfs mit einem der größten Biomasse-
Erträge rechnen. Die Pflanze kann zum Heizen mit Biomasse, als Grundmaterial für 
Hersteller von Biotreibstoffen oder auch zur Produktion von Biogas verwendet werden. 
Mischantus wächst bis zu 3 bis 4 m hoch, von 1 ha kann eine Biomasse mit einem 
Trockenstoffgehalt von 20 bis 25 t geerntet werden. Vom landwirtschaftlichen 
Gesichtspunkt aus ist es von Vorteil, dass die Ernte im Winter erfolgt, in diesem 
Zeitraum besteht eine maximale Kapazität an Maschinen und humaner Arbeitskraft, da 
in dieser Zeit keine anderen charakteristischen landwirtschaftlichen Arbeiten anstehen. 
 
�Energiegras�, d. h. Pontische Quecke (Elymus elongatus ssp. ponticus (Podp.) 
Melderis cv. Szarvasi-1) 

In Ungarn ist das Energiegras Szarvasi-1 die bekannteste Art unter den krautigen 
Energiepflanzen. Aufgrund der Artenbeschreibungen und der Produktionserfahrungen 
verfügt es über eine gute Trockenheitresistenz, eine gute Frostresistenz und kann eine 
lange Zeit hindurch (10 bis 15 Jahre) ohne Fruchtfolge angebaut werden. Die 
Pflanzungskosten sind im Vergleich zum Wald gering, sie machen ca. 20 % des Waldes 
aus. Die Neunutzung erfolgt jährlich, im Gegensatz zum Wald, wo das auch im 
kürzesten Zeitabstand nur 3 - 5 - 8 Jahre sein können. Für die Produktionstechnologie 
des Energiegrases reicht es aus, wenn die in der traditionellen Pflanzenproduktion 
gebräuchlichen Maschinen angewendet werden, individuelle Spezialmaschinen sind 
nicht erforderlich (Ertrag: 6 bis 25 t/ha). 
 
Pfahlrohr (Arundo donax) 

Pfahlrohr ähnelt dem gemeinen Schilf (Phragmites communis), ist jedoch von 
bedeutend höherem Wuchs. Die Höhe liegt zwischen 2 und 5 m (selten erreicht es die 
10 m); der Durchmesser der hohlen, durch Internodien gegliederten Sprossachsen 
beträgt 2 bis 3 cm, das Material ist hart und holzig. Arundo donax ist ursprünglich 
sicher eine durch den Menschen verbreitete, in erster Linie als Zierpflanze dienende 
Pflanze. Laut der Meinung der Fachleute ist es ein steriler, dekaploider Klon-Nachfahre 
einer aus Nordindien stammenden Schilfart. Arundo wird gegenwärtig von Rhizomen, 
von waagerecht gelegten Stecklingen aus Stängelknoten sowie mit einer Methode der 
Mikrovermehrung. Die Lebensdauer beträgt 10 bis 20 Jahre, der Ertrag je ha erreicht 5 
bis 20 t. 
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Hanf (Cannabis sativa) 

Der Hanf ist eine wertvolle und wichtige Faserpflanze, die wichtigste kultivierte 
Faserpflanze von Ungarn. Der Hanf besitzt wesentlich grobere Fasern als der gemeine 
Lein, daher wird er auch vielseitiger verwendet. Aus seinen feineren Fasern werden 
Tuch, aus den groberen Stricke, Seile, Säcke, Planen, Schläuche usw. gefertigt, es 
würde aber auch seine energetische Nutzung in den Vordergrund gerückt (Biomasse, 
Ethanol). Kurze Lebensdauer (1 Jahr), der Ertrag liegt bei 7 bis 12 t/ha. Der große 
Vorteil besteht darin, dass eine gut ausgearbeitete Produktionstechnologie vorliegt, das 
Risiko der Produktion ist gering. 
 
Mehrjähriger Roggen (Secale cereanum L.) 

Der mehrjährige Roggen ist in Ungarn eine rezente Pflanze, in Bezug auf seinen in 
Betrieben erfolgten Anbau besitzen wir vorerst wenig Erfahrungen. Auch die beiden 
staatlichen klassifizierten, anerkannten Sorten wurden erst 1998 in das nationale 
Sortenverzeichnis aufgenommen. Aufgrund der im Anbau und in Versuchen gesammelten 
Erfahrungen und Ergebnisse ist der mehrjährige Roggen allerdings eine der perspek-
tivischen Pflanzen der Böden mit einer minderwertigen Fruchtbarkeit, weil er anspruchslos 
ist, die Trockenheit ausgezeichnet toleriert, über eine gute Anpassungsfähigkeit und eine 
lange Lebensdauer verfügt, gemäht und auch als Weide genutzt einen sehr hohen 
Grünertrag bringt. Infolge dessen kann daraus auch auf Böden mit einer minderwertigen 
Fruchtbarkeit ein sehr hoher Grünertrag erzielt werden (Ertrag: 6 bis 12 t/ha). 
 
Energieweide (Salix sp.) 

Die �Energieweide� ist laut den heutigen Kenntnissen die schnellwüchsigste Art, 
sowohl auf Länge (der Spross ist in der Lage, täglich 3 bis 3,5 cm zu wachsen) als auch 
auf das Gewicht bezogen, da sie bereits nach dem ersten Vegetationsjahr fällreif wird. 
Der Ertrag beträgt nach dem ersten Jahr ca. 8 bis 10 t/ha/Jahr, während sich dieser 
Wert nach dem 3. Jahr bereits auf 40 bis 60 t/ha/Jahr beläuft. In Gebieten mit hohem 
Grundwasserpegel oder in Hochwassergebieten kann eine voll entwickelte Pflanze 
täglich ca. 15 bis 20 l Wasser verdunsten lassen. Diese Weide besitzt die günstige 
Eigenschaft, dass sie in der Lage ist, pro Jahr auch eine Menge von 20 bis 30 t sog. 
Abwasserschlamm pro Hektar aufzuarbeiten. Sie ist widerstandsfähig gegenüber 
Krankheiten. Das Wild mag diese Pflanze wegen ihres Azetylalkohol-Gehaltes. Die 
veredelte Weide ist eine gute Bienenweide. Die Lebensdauer der Plantage beträgt 20 
bis 40 Jahre. Der weitere Vorteil besteht darin, dass eine ausgearbeitete 
Produktionstechnologie vorliegt, daher ist das Produktionsrisiko sehr gering. 
 
Energiepappel (Populus sp.) 

Die Energiepappel-Sorten sind solche veredelten Pappelsorten, die mit einem 2- bis 
3jährigen Schnittzyklus, mit Hilfe einer speziellen Ernte- bzw. Schneidemaschine 
geerntet werden können und neue Stammschösslinge bilden. Die geerntete Energie-
pappel ist in Wirklichkeit ein 2 bis 3 m hoher Zweig mit einem Durchmesser von max. 2 
bis 3 cm und 5 bis 10 dünnen Ästen. Für in einem entsprechenden Netz angelegte und 
gepflegte Plantage können wir fünf, in begründeten Fällen sechs Ernten einplanen. Auf 
mittelfesten Böden mit einer tiefen Mutterbodenschicht kann die Anzahl der Zyklen 
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höher liegen. Nach der vierten bis fünften Ernte sinkt der Ertrag bedeutend, der 
Zeitraum der Erhaltung der Plantage wird durch ihre Rentabilität bestimmt. Für eine 
rentable Ernte ist es erforderlich, dass der voraussichtliche Ertrag je ha 40 bis 60 t 
Holzschnitzel im feuchten Zustand (mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 50 bis 55 %) 
sei. 
 
 
Unsere Versuchsergebnisse 
Die Untersuchungen der krautigen Pflanzen haben wir zwischen 2006 und 2008 an 
zwei Standorten, in Tass-puszta und in Heves-Alatka durchgeführt (Abb. 3 und 4). In 
den Versuchen wurde mit mehrjährigem Roggen, Energieweide und Hanf als Biomasse 
produzierenden Kulturpflanzen gearbeitet. 

 

In den Feldversuchen der energetischen Zwecken dienenden krautigen Pflanzen wurde 
der größte, in Trockenmasse erzielte Ertrag an beiden Standorten, in jedem 
untersuchten Jahr durch das Energiegras erzielt. Die Erträge in Alatka lagen zwischen 
6,7 und 11,2 t/ha. Der am Anbauort Tass-puszta gemessene Ertrag war günstiger, dort 
wurden Ernteergebnisse von 13,2 bis 15,4 t/ha erreicht. 
Bei den Versuchen mit krautigen Pflanzen haben wir auch gleich mehrere Parameter 
untersucht. Wir haben die individuelle Leistung der verschiedenen Gehölzarten und der 
Arten bzw. Sorten (Klone) sowie die Differenzen untersucht, die sich zwischen den 
einzelnen Standorten (Kompolt, Tass-puszta,  Tarnaszentmiklós, Alatka, Sárvár, 
Hajdúbagos) herausgebildet haben und die auf die verschiedenen agrotechnischen 
Faktoren (Pflanzdichte, Düngung) erteilten pflanzlichen Antwortreaktionen geprüft. 
Die Untersuchungen haben auch hier mehrere Jahre gedauert. Wir haben die Erträge 
zwischen 2006 und 2010 bzw. zwischen 2007 und 2010 gemessen, dieser Umstand 
hing vom Anfangsjahr des Versuchs ab. In den Versuchen waren nicht in jedem Fall die 
gleichen Gehölzarten vertreten, da die Bodenuntersuchungen, die vor der Einrichtung 
und dem Beginn des Versuches durchgeführt wurden, in vielen Fällen den Kreis der 
pflanzbaren Gehölzarten eingeschränkt haben. 
Am Versuchsstandort Kompolt waren zum großen Teil Klone und Arten der Weide, 
weiterhin zwei Pappelarten, und Eschen-Ahorn sowie Esche vertreten (Abb. 5). 
In den Versuchsergebnissen fällt das herausragend hohe Ernteergebnis des Jahres 
2010 auf, dieses kann mit einem sehr niederschlagsreichen Jahrgang erklärt werden, in 
diesem Gebiet ist 2010 eine 1 000 mm überschreitende Niederschlagsmenge gefallen. 
Dies bot eine Gelegenheit dazu festzustellen, dass in niederschlagsreicheren Jahren 
oder unter Bedingungen mit besserer Wasserversorgung die Erträge der untersuchten 
Pappel Raspalje und der Pappel Monviso besser waren als die der Weide. In trockeneren 
Jahren oder an trockeneren Standorten kann jedoch der Vorteil der Weiden in jedem 
Fall gut und sicher bescheinigt werden. 
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Abbildung 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4 
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Abbildung 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 6 

Die Ergebnisse am Versuchsstandort Tass-puszta unterschieden sich bereits von den in 
Kompolt gemessenen Ergebnissen. Die ertragsteigernde Wirkung des niederschlags-
reichen Jahres zeigt sich auch hier, hier lagen die Höchsterträge jedoch auf einem 
niedrigeren Niveau, bei ungefähr 20 t/ha. An diesem Standort erzielte neben der Pappel 
Raspalje im 4. bis 5. Jahr der Plantage auch die sibirische Ulme herausragend gute Erträge. 
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In trockenen Jahren brachte die Robinie den günstigsten Ernteertrag. Interessanterweise 
lag der Ertrag der Robinie im feuchten, niederschlagsreichen Jahr im Vergleich zu dem im 
Vorjahr gemessenen Ertrag  niedriger, was darauf verweist, dass das Wurzelwerk der 
Robinie die überfeuchteten, schlecht belüfteten Böden nicht verträgt, an solchen 
Standorten bleiben ihre Erträge unter dem erwarteten Niveau. 
 
Die Ertragsuntersuchungen am Versuchsstandort Alatka bewiesen, dass die Wahl der 
für den Standort gut/entsprechend ausgewählten Gehölzarten/-sorten der entschei-
dende Faktor ist. Aufgrund der in den Versuchen erzielten Erträge erreichte in Heves-
Alatka die Robinie den besten Ertrag (Abb. 7). Der Grund hierfür liegt vor allem darin, 
dass der Boden des Versuchsstandortes zu den Sandböden mit einer lockeren 
Bodenstruktur gezählt werden kann sowie über einen schwachen Wasser- und 
Nährstoffhaushalt verfügt. Deshalb erzielte die Robinie mit ihrer guten Anpassungs-
fähigkeit sowie mit der Stickstoff-Fixierung der Wurzeln die besten Erträge (7,5 bis 
8,4 t/ha). An diesem Standort erreichte auch die Pappel Monviso gute Ergebnisse und 
erzielte im Jahre 2010 einen Ertrag von 7 t/ha. 
 
Der Unterschied zwischen den Standorten ist auch im Falle der Versuche zur 
Pflanzdichte sehr gut zu sehen. Im Untersuchungsjahr 2010, als zwischen den sechs 
Standorten unter den untersuchten Gehölzarten sehr bedeutende Ertragsdifferenzen 
entstanden waren. Die Robinie hat sowohl bei der Pflanzdichte H1 (13 333 Stück/ha) als 
auch bei H2 (11 428 Stück/ha) herausragende Ernteerträge erzielt. Mit der Pflanzdichte 
von I-214 H2 (11 428 Stück/ha) sowie die Weide F1 H2 (11 428 Stück/ha) erzielten diese 
am Standort Kompolt ihren maximalen Ertragswert, während die Weide H1 von 
Drávamente (13 333 Stück/ha), die Weide F1 H1 (13 333 Stück/ha) und die Weide  H2 von 
Drávamente (11 428 Stück/ha) in den Versuchen am Standort Sárvár den Höchstertrag  
erzielt haben. 
Derselbe Versuch gewährt natürlich auch dafür eine Möglichkeit, dass wir für den 
Standort die optimalste Gehölzart bzw. Sorte auswählen, z. B. hat in Hajdúbagos die 
Robinie H1 (13 333 Stück/ha) mit dieser Pflanzdichte den besten Ertrag erzielt, es ist 
aber gut zu sehen, dass neben der am bereits erwähnten Versuchsstandort Alatka gute 
Ergebnisse bringenden Robinie mit den Pflanzdichten H1 und H2 auch die Weide H1 von 
Drávamente (13 333 Stück/ha) erfolgreich angebaut werden kann. 
 
Wir haben auch die Nährstoffversorgung der energetischen Zwecken dienenden 
Gehölz-Plantagen untersucht. Im Versuch waren die folgenden Nährstoffdosen 
vertreten: T1 Kontrollparzelle ohne Nährstoffversorgung, T2 mit dem Ausbringen von 
100 kg/ha Stickstoff-Wirkstoff, T3 mit dem Ausbringen von 200 kg/ha Stickstoff-
Wirkstoff, T4 Düngung mit Bodenbakterien in einer dem Wirkstoff von 100 kg/ha 
Stickstoff entsprechenden Menge, T5 Holzasche 5 t/ha, T6 Holzasche 5 t/ha + mit dem 
Ausbringen von 100 kg/ha Stickstoff-Wirkstoff. 
Wir haben die Versuche an sechs Standorten, mit drei Gehölzarten (Robinie, Weide 
von Drávamente, I-214) (Abb. 9) durchgeführt. Die Robinie und die Pappel-Klone 
haben am Standort Kompolt herausragend gute Erträge erreicht, die Ergebnisse der 
Weide von Drávamente jedoch blieben hinter diesen wesentlich zurück und die Weide 
hat in Tass-puszta sowie in Sárvár die besten Ergebnisse erzielt. 
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Aufgrund der Ergebnisse der Düngungsversuche kann festgestellt werden, dass die mit 
Stickstoff behandelten, mit Robinie und Weide von Drávamente bepflanzten Parzellen 
einen höheren Ertrag erzielt haben als die Parzellen ohne Stickstoffversorgung. Eine 
Ausnahme davon bilden die Pappel-Klone. Dort zeigt sich keine Wirkung der Stickstoff-
Düngung, die Gründe hierfür können in erster Linie physiologischen Ursprungs sein. 
Das Wurzelwerk der Pappeln entwickelt sich nämlich langsamer als das der Weiden. Es 
sind weitere Versuche notwendig, um feststellen zu können, ob sich die Nährstoff-
nutzung der älteren Plantagen im späteren Verlauf eventuell ändert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ertragsmessungen � Alatka 2006-2010 
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Schlussfolgerungen, Empfehlungen 
In Ungarn, in der auf Biomasse beruhenden Energieproduktion breiten sich vor allem 
die Gehölzarten mit reger Sprossbildung aus. In ihrer Produktion herrschen vorerst vor 
allem die Import-Gehölzarten vor, jedoch kann als Ergebnis der einheimischen 
Forschungen erwartet werden, dass bald auch auf die einheimischen Verhältnisse 
�zugeschnittenen� gezüchteten energetischen Arten und Sorten präsent sein werden. 
Wir haben im Laufe unserer Versuche festgestellt, dass in jedem Fall die Wahl auf den 
Standort adaptierten Gehölzart begründet ist, die Ernteerträge der einzelnen Gehölz-
arten bzw. Sorten weichen in Abhängigkeit von Standort und Bodentyp stark 
voneinander ab. Aufgrund der Versuchserträge hat in Heves-Alatka die Robinie die 
besten Erträge erzielt, während in Kompolt und in Tass-Alatka der Vorteil der Pappel-
Arten und Sorten nachgewiesen werden konnte. 
Unsere Untersuchungen erstreckten sich auch auf die Bestimmung der optimalen 
Pflanzdichte. Die Robinie hat sowohl bei der Pflanzdichte von 13 333 Stück/ha, als auch 
von 11 428 Stück/ha ein herausragendes Ernteergebnis erzielt. I-214 hat bei einer 
Pflanzdichte von 11 428 Stück/ha, sowie die Weide F1 bei einer Pflanzdichte von 11 428 
Stück/ha am Standort Kompolt ihren Höchstertrag erzielt, im Interesse der 
Maximalisierung empfehlen wir diese Pflanzdichte bei ihrer Pflanzung. 
Aufgrund der Ergebnisse der Düngungsversuche kann festgestellt werden, dass die mit 
Stickstoff behandelten Parzellen von Robinie und Weide von Drávamente einen 
höheren Ertrag erzielt haben als die Kontrollparzellen ohne Düngung, bei diesen ist der 
Stickstoffnachschub auf jeden Fall zu empfehlen. 

Abbildung 9 
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Abbildung 1 

Anforderungen an eine nachhaltige Energiepflanzenproduktion 
 

Dr. Katja Gödeke 

 

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist verschieden definiert. Der BRUNDTLAND-BERICHT 
(1987) definiert: �Entwicklung zukunftsfähig zu machen, heißt, dass die gegenwärtige 
Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne die Fähigkeit der zukünftigen Generation 
zu gefährden, ihre Bedürfnisse befriedigen zu können.� Daraufhin folgte 1992 die 
politische Definition in der AGENDA 21, wobei die Aspekte der Nachhaltigkeit wie folgt 
festgelegt wurden: 
• Die ökologische Nachhaltigkeit umschreibt die Zieldimension, Natur und Umwelt  

für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Dies umfasst den Erhalt der  
Artenvielfalt, den Klimaschutz, die Pflege von Kultur- und Landschaftsräumen in  
ihrer ursprünglichen Gestalt sowie generell einen schonenden Umgang mit der 
natürlichen Umgebung. 

• Die ökonomische Nachhaltigkeit stellt das Postulat auf, dass die Wirtschaftsweise so 
angelegt ist, dass sie dauerhaft eine tragfähige Grundlage für Erwerb und Wohlstand  
bietet. Von besonderer Bedeutung ist hier der Schutz wirtschaftlicher Ressourcen 
vor Ausbeutung. 

• Die soziale Nachhaltigkeit versteht die Entwicklung der Gesellschaft als einen Weg, 
der Partizipation für alle Mitglieder einer Gemeinschaft ermöglicht. Dies umfasst 
einen Ausgleich sozialer Kräfte mit dem Ziel, eine auf Dauer zukunftsfähige, 
lebenswerte Gesellschaft zu erreichen. 

Daraus resultiert das vielzitierte Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit (Abb. 1). 
Dies Modell berücksichtigend, forderte 
der Sachverständigenrat für Umweltfra-
gen 1994: �Umweltqualitätsziele, wie 
Grenzwerte und Standards, können nur 
im Rahmen einer systemaren Betrachtung 
der ökologischen, ökonomischen und 
soziokulturellen Interdependenzen festge-
legt werden.� 

 
 
 
 
 

 
In Thüringen wurde von der Landesanstalt für Landwirtschaft (BREITSCHUH und 
ECKERT, 2006) ein Kriteriensystem Nachhaltige Landwirtschaft entwickelt, um die 
Nachhaltigkeit objektiv bewerten zu können. Denn Nachhaltigkeit ist zu bewerten, 
wenn: 
• überprüfbare und wissenschaftlich konsensfähige Ziele formuliert werden, 
• diese Ziele einen für die Produktion akzeptablen Toleranzbereich ausweisen, 
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• diese Ziele mit Indikatoren beschrieben werden können, 
• diese Indikatoren realisierbare Prüfkriterien enthalten und 
• die Datengrundlage hierfür verlässlich und objektiv erfasst werden kann. 
 
 
Durchführung 
Das Kriteriensystem Nachhaltige Landwirtschaft (KSNL) umfasst die �Drei Säulen der 
Nachhaltigkeit�, die im Bewertungssystem jeweils ihre unabhängige Bewertungsgrund-
lage haben und zum Gesamtsystem KSNL zusammengefügt werden können (Abb. 2). 
Als Ziele der Ökonomie in einem Landwirtschaftsbetrieb werden die Sicherung der 

materiellen Grundlagen und Ressourcen 
sowie Erhaltung des Kapitals für die 
landwirtschaftliche Erzeugung, weiterhin 
die Effizienz des Faktoreinsatzes, insbe-
sondere des Faktors Boden und der ein-
gesetzten Arbeit betrachtet. Zudem soll 
ein Beitrag zur Wertschöpfung in den 
ländlichen Gebieten geleistet werden. Im 
Vordergrund steht jedoch die Erwirt-
schaftung eines angemessenen Einkom-
mens für den Betrieb und die Beschäf-
tigten. 

 

Ziele für die soziale Betrachtung im Betrieb sind die Erhaltung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen, die Sicherstellung eines angemessenen Einkommens sowie ange-
messener Lebensbedingungen, wie z. B. ein hohes Bildungsniveau, die Gleichstellung 
von Mann und Frau und die Bekämpfung jedweder Diskriminierung. 
Ziele einer umweltverträglichen Landbewirtschaftung müssen der Schutz des Öko-
systems und dadurch die Verminderung von Belastungen des Bodens, des Wassers, 
der Luft und der Biodiversität sein. Gleichzeitig muss der Erhalt der Produktivität mit 
dem Erhalt ökologischer Funktionen einhergehen. Jeder Bereich (Ökonomie, Ökologie 
und Soziales) wird anhand verschiedener Kriterien bewertet (Abb. 3). 
Die Darstellung der tatsächlich berechneten Werte in jedem Kriterium wird durch die 
Einteilung in Boniturnoten (1 = optimal, ≤ 6 = Toleranzbereich, > 6 = kritischer Bereich) 
vereinfacht und damit übersichtlich. 
Mit der Genauigkeit und Verlässlichkeit der Datenerhebung  steht und fällt jedes 
Bewertungssystem. Grundlage bilden im KSNL-System vorwiegend justiziable Ein-
gangsdaten, wie die Buchführungsergebnisse des BMELV-Jahresabschlusses sowie Ein- 
und Verkaufsbelege, der InVeKos-Mehrfachantrag, Lohnbuchhaltung, Personalstatistik, 
Urlaubskartei, Agrarstrukturerhebung, Inspektionsberichte der Berufsgenossenschaft, 
Mitglieder- und/oder Gesellschafterverzeichnis, Bodenuntersuchungsergebnisse, 
Richtwerte, Ackerschlagkartei, Standortcharakteristika (Boden, Relief, Niederschlag), 
Biotopkartierung, Orthophotos, Feldblockkarte aber auch persönliche Betriebs-
informationen. Alle benötigten Daten werden vom Betrieb in handschriftlicher oder 
elektronischer Form mittels eines Fragenbogens bzw. Programms erfasst. 
 

Abbildung 2 



 

 
 
Bioenergie Symposium 119 2/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Auswertung erfolgt zentral in der Projektstelle (VAFB) und ist kostenpflichtig. 
In den folgenden Tabellen 1 bis 3 sind noch mal die einzelnen Prüfkriterien mit ihren 
Toleranzbereichen und ihren modifizierenden Standortfaktoren aufgeführt. 
 
Tabelle 1: KUL-Prüfkriterien sowie anzustrebende Optima und Toleranzschwellen 

Prüfkriterium Dimension  Optimum  
(Boniturnote 1) 

Toleranzschwelle  
(Boniturnote 6)  

Modifizierender  
Standortfaktor  

N-Flächensaldo  kg N/ha  0 bis 20  -50 bzw. 30 bis 50  Sickerwassermenge  
NH3-Emission  kg NH3-N/ha ≤ 25  50  Ohne  

P-Saldo  kg P/ha  0  -15 bzw. +15  P-Gehaltsklasse  

Boden-pH-Klasse  A bis E  C  D  Ohne  

Humussaldo  kg Humus-
C/ha  

0 bis 100  -75 bis 300  GK Humus-C  

Erosionsdisposition  t/ha  C = 0,031)  Ackerzahl/8  Abtrag je Feld  

Verdichtungsgefährdung PT/PB2)  1,0  1,25  ohne  

Pflanzenschutzintensität  %3)  ≤ 70  100 + σ4)  Boden-Klima-Region  

Anteil ÖLF5) %  > 9  6  Standortbonität  

Fruchtartendiversität  Index  > 2,2  1,25  Feldgröße  

Median Feldgröße  ha  ≤ 10  40  Standortbonität  

Energiesaldo Betrieb  GJ/ha  ≥ 80-75xGV/ha 50-75xGV/ ha  GV/ha, Ackerzahl  

Energiesaldo Pfl.-bau  GJ/ha  80+AZ-20  50  Ackerzahl  

Spez. THG-Emission  kg CO2-
Äq./GJ MP  

136) Bonitur 1 x 1,5  GV/ha, Ackerzahl  

1) gemäß ABAG bei einem C-Faktor von 0,03 (Saatgrasland) 
2) Belastung durch Technik (PT) geteilt durch Belastbarkeit des Bodens (PB) 
3) % des regionalen normierten Behandlungsindexes  
4) σ = Standardabweichung des regionalen Richtwertes 
5) Ökologisch und landeskulturell bedeutsame Flächen 
6) viehlos, AZ > 60; bei z. B. 0,8 RGV/ha = 80 kg CO2-Äq/GJ Marktproduktion 
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Tabelle 2: KSL-Prüfkriterien sowie anzustrebende Optima und Toleranzschwellen 

Kategorie  Prüfkriterium  Dimension Optimum  
(Boniturnote 1) 

Toleranzschwelle 
(Boniturnote 6)  

Arbeitsplatzangebot  %1)  ≥ 100  70  

Altersstruktur  % der AK  variabel2)  variabel2)  

Frauenanteil  %  > 43 bzw. < 57  23 bzw. 74  

Beschäftigung  

Qualifikation  %  variabel3)  variabel3)  

Urlaub  Arbeitstage ≥ 30  20  

Arbeitsbedingungen4) Punkte  ≥ 12  6  

Beschäftigungsbedingungen  

Bruttolohnniveau  %5) ≥ 95  70  

Gesell. Aktivitäten  Punkte  ≥ 11  6  Partizipation  

Anteil Eigentümer  %  ≥ 66  51  
1) % der betriebsnotwendigen Arbeitskräfte 
2) je nach Altersgruppe (bis 30, 30 ... 50, > 50) 
3) je nach Ausbildungsgrad (Ausbildung, mit landw. Ausbildung, FH- oder HS-Abschluss) 
4) Arbeitszeitgestaltung, Arbeitsschutz 
5) % vom Bruttolohnniveau der deutschen Wirtschaft 

 
Tabelle 3: KWL-Prüfkriterien sowie anzustrebende Optima und Toleranzschwellen 

Kategorie Prüfkriterium Dimension Optimum 
(Boniturnote 1) 

Toleranzschwelle 
(Boniturnote 6) 

Rentabilitätsrate (ordentlich)  %  > 10  0  

Gesamtkapitalrentabilität  %  > 5  0  

Eigenkapitalrentabilität  %  > 10  0  

Rentabilität  

Relative Faktorentlohnung  %  > 130  90  

Kapitaldienstfähigkeit  %  31  150  Liquidität  
Cash flow III  EUR/ha LF  500  50  

Eigenkapitalquote  %  > 95  60  

Eigenkapitalveränderung  EUR/ha LF  > 160  0  Stabilität  

Nettoinvestitionen  EUR/ha LF  > 150  0  

verfügbares Einkommen je AK  TEUR/AK  > 50  25  Wertschöpfung  
Betriebseinkommen  EUR/ha LF  > 1 200  700  

 
 
Bisherige Ergebnisse und Ausblick 
Das KSNL-Programm ist universell einsetzbar und hat sich bereits jahrelang bewährt. 
KSNL ist national erprobt und anerkannt. Es könnte auch im Rahmen der Nachhaltig-
keitsverordnungen zum Einsatz kommen, denn mittelfristig werden sich die Betriebe vor 
Verkauf der Produkte zertifizieren lassen bzw. ihre Nachhaltigkeit überprüfen. Es können 
neben der Bewertung tatsächlicher Betriebe auch Modell-Szenarien berechnet und 
bewertet werden, um zukünftig zu erwartende Entwicklungen zu simmulieren und z. B. 
betriebliche Fehlentwicklungen zu vermeiden. Auch für die landwirtschaftlich politische 
Beratung sind solche Zukunftsszenarien unerlässlich. 
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Hiermit ist ein Instrument geschaffen, dokumentierbare Auswirkungen landwirt-
schaftlicher Wirtschaftsweisen, vorrangig im Umweltbereich, abzubilden und als fundierte 
Diskussionsgrundlage in politische Planungsprozesse einzubringen. 
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A fenntartható energianövény-termeléssel kapcsolatos követelmények  
 

Dr. Katja Gödeke (Türingiai Tartományi Mezőgazdasági Intézet) 

 

A fenntarthatóság fogalmát különböző módokon definiálják. A Brundtland-JELENtÉS 
(1987) definíciója szerint: �A fejlesztést a jövő igényeihez igazítani azt jelenti, hogy a 
mostani generáció úgy elégítheti ki igényeit, hogy ezzel nem veszélyezteti a jövőbeni 
generáció azon képességét, hogy az igényeit ki tudja elégíteni.� Ez után következett 
1992-ben a politikai definíció az Agenda 21-ben, ahol a fenntarthatóság szempontjait a 
következők szerint rögzítették: 
• Az ökológiai fenntarthatóság azt a céldimenziót írja le, hogy a természet és a  

környezet a következő generációk számára is fennmaradjon. Ez tartalmazza a fajok 
sokszínűségének megmaradását, a klímavédelmet a kultúr- és mezőgazdasági 
területek eredeti alakjukban történő ápolását, valamint általánosságban a  
természetes környezet kíméletes kezelését. 

• A gazdasági fenntarthatóság azt az alaptételt állítja fel, hogy a gazdálkodás módját  
úgy kell kialakítani, hogy tartósan teherbíró alapot biztosítson a beszerzéshez és a 
jóléthez. Ezzel kapcsolatban különösen fontos a gazdasági erőforrások 
kizsákmányolással szembeni védelme. 

• A szociális fenntarthatóság a társadalom fejlődését olyan útként értelmezi, amely a  
társadalom összes tagjának részvételét lehetővé teszi. Ez magában foglalja a  
szociális erők kiegyenlítését azzal a céllal, hogy tartósan a jövőnek is megfelelő, jól  
élhető társadalom alakuljon ki. 

Ez eredményezi a fenntarthatóság sokat idézett három tartóoszlopos modelljét (1. 
ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

1. ábra: A fenntarthatóság három tartóoszlopos modellje (Grafika: Heiko Hofmann) 
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E modell figyelembe vételével a Környezeti Kérdések Szakértői Tanácsa a következőket 
kérte 1994-ben: �A környezeti minőségi célok, mint határértékek és szabványok, csak az 
ökológiai, gazdasági és szocio-kulturális összefüggések szisztematikus szemlélete 
keretében állapíthatók meg.� 
Türingiában a Tartományi Mezőgazdasági Intézet (BREITSCHUH und ECKERT, 2006) 
kifejlesztette a �fenntartható mezőgazdaság� kritérium rendszerét, hogy ezáltal a 
fenntarthatóság objektív módon értékelhető legyen. Fenntarthatóságra kell ugyanis 
törekedni, ha: 
• ellenőrizhető és gazdaságilag konszenzusra képes célokat határozunk meg, 
• ezek a célok a termelés szempontjából elfogadható tűréstartománnyal rendelkeznek, 
•  ezek a célok indikátorok segítségével leírhatók, 
• ezek az indikátorok teljesíthető vizsgálati feltételeket tartalmaznak, 

• az ezzel kapcsolatos adatalap megbízható és objektív módon  megérthető. 
 
 
Végrehajtás 

A Fenntartható Mezőgazdaság Kritérium Rendszere (német rövidítése: KSNL) 
tartalmazza a �fenntarthatóság három tartóoszlopát�, amelyek az értékelő rendszerben 
külön-külön kiértékelési alapokkal rendelkeznek, és amelyek egységes rendszerré 
(KSNL) kapcsolhatók össze (2. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A TLL Fenntartható Mezőgazdaság Kritérium Rendszerének (KSNL) szerkezete  

 
A mezőgazdasági üzemek ökonómiai célokként  az anyagi alapok és források 
biztosítását, valamint a mezőgazdasági termelés tőkéjének fenntartását, továbbá a 
befektetett tényezők, különösen a talaj és a befektetett munka hatékonyságának 
fenntartását tekintik. Ezen túlmenően járuljon hozzá az értékteremtéshez a vidéki 
területeken. A legfontosabb azonban mégis a megfelelő jövedelem kigazdálkodása az 
üzem és az alkalmazottak részére. 
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A szociális szemlélet célkitűzései az üzemben munkahelyek megtartása és létrehozása, 
megfelelő jövedelem, valamint megfelelő életkörülmények biztosítása, mint pl. magas 
szintű műveltség, férfiak és nők egyenjogúsítása és mindenféle diszkrimináció 
megszűntetése. 
A környezetbarát mezőgazdaság célkitűzései között kell szerepelnie a gazdasági 
rendszer védelmének, és ezáltal a talaj, a víz, a levegő és a biodiverzitás terheléseinek 
csökkentésének. Egyidejűleg a termelékenység fenntartásának az ökológiai funkciók 
fenntartásával összhangban kell lennie.  

Mindegyik terület (gazdaság, ökológia és szociális ügyek) értékelése különböző 
kritériumok alapján történik (3. ábra).  

3. ábra: Az üzemértékelés eredmény ábrázolása a Fenntartható Mezőgazdaság Kritérium Rendszerében 

(KSNL) BREITSCHUH és ECKERT szerint (TLL, 2006) 

 

A ténylegesen kiszámított értékek ábrázolását minden egyes kritérium esetén 
leegyszerűsíti és átláthatóbbá teszi az ún. bonitálási értékek szerinti besorolás (1 = 
optimális, ≤ 6 = tűrési tartományon belül, > 6 = kritikus tartomány). 
Minden értékelési rendszer az adatfelvétel pontosságán és megbízhatóságán áll vagy 
bukik. A KSNL rendszer alapjait túlnyomórészt igazolható beviteli adatok képezik, mint 
a könyv szerinti eredmények az éves mérlegben, valamint beszerzési és eladási 
bizonylatok, InVeKos  folyamodványok, bérkönyvelés, személyzeti statisztika, 
szabadságos kartonok, agrárszerkezet  választéka, a szakmai szövetkezet felügyeleti 
jelentései, tagi és/vagy tulajdonosi jegyzék, talajvizsgálati eredmények, irányadó 
értékek, földnyilvántartó kartonok, helyszín karakterisztika (talaj, domborzat, 
csapadék), biotóp térkép, ortofotók, mezei tömbtérkép, valamint személyes üzemi 
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információk is. A szükséges adatokat az üzem viszi fel, kézírásos vagy elektronikus 
formában, kérdőív vagy program segítségével. 
A kiértékelés központilag, a projektközpontban (VAFB) történik, és díjköteles. 
Az alábbiakban az 1 - 3 táblázatban még egyszer összefoglaltuk az egyes ellenőrzési 
kritériumokat az azokhoz tartozó tűrési tartományokkal, valamint a módosító helyi 
tényezőkkel. 
 

1. táblázat:  KUL-vizsgálati kritériumok, valamint elérendő optimumok és tűrésküszöbök  

Vizsgálati kritérium Mérték-
egység  

Optimum  
(Bonitálási 

érték 1) 

Tűrésküszöb 
(Bonitálási érték 6)  

Módosító  
helyi tényező  

N-területszaldó  kg N/ha  0 - 20 -50 ill. 30 - 50  Szivárgó víz 
mennyisége  

NH3-Emisszió   kg NH3-
N/ha  ≤ 25  50  Nincs   

Foszfor-szaldó  kg P/ha  0  -15 ill. +15  P-tartalmi osztály  

Talaj-pH-osztálya  A ... E  C  D  Nincs   

Humusz szaldó  kg humusz-
C/ha  

0 - 100 -75 - 300  GK Humusz-C  

Eróziós hajlam t/ha  C = 0,031)  Szántóföld szám/8  Talajlehordás 
területenként  

Tömörítés-kockázat PT/PB2)  1,0  1,25  Nincs   

Növényvédelem 
intenzitása  %3)  ≤ 70  100 + σ4)  Talaj-Klíma-Régió  

ÖLF5 hányad %  > 9  6  Helyszín bonitás  

Gyümölcsfajták diverzitása  Index  > 2,2  1,25  Táblaméret   

Közepes táblaméret  ha  ≤ 10  40  Helyszín bonitás  

Energia szaldó - Üzem  GJ/ha  ≥ 80-75*GV/ha 50-75*GV/ ha  GV/ha , táblaszám  

Energia szaldó - 
Növénytermesztés  

GJ/ha  80+AZ-20  50  Táblaszám   

Spec. THG-emisszió  kg CO2-
Äq./GJ MP  

136)  Bonitálás 1 - 1,5  GV/ha, táblaszám 

1) ABAG szerint, 0,03 C-tényező mellett (vetésterület)  
2) technikai terhelés (PT) osztva a talaj terhelhetőségével (PB)  
3) a regionálisan szabályozott művelési index %-a 
4) σ = a regionális irányérték eltérése az átlagtól  
5) Ökológiailag és talajművelési szempontból jelentős területek  
6) állatállomány nélkül, AZ > 60; p.. 0,8 RGV/ha = 80 kg CO2-Äq/GJ piaci termelés mellett 
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2. táblázat: KSL- vizsgálati kritériumok, valamint elérendő optimumok és tűrésküszöbök 

Kategória  Vizsgálati kritérium  Mérték-
egység  

Optimum  
(bonitálási 

érték 1) 

Tűrésküszöb 
(bonitálási érték 

6) 

Munkahely kínálat  %1)  ≥ 100  70  

Kor - összetétel  ME-%  változó2)  változó l2)  

Nők aránya  %  > 43 ill. < 
57  

23 ill. 74  
Foglalkoztatás  

Végzettség   %  változó 3) változó 3)  

Szabadság   Munkanapok ≥ 30  20  

Munkafeltételek4)  pontok  ≥ 12  6  Foglalkoztatási feltételek  

Bruttó bérszínvonal  %5)  ≥ 95  70  

Tsd.-i tevékenység  Pontok  ≥ 11  6  
Részvétel  

Tulajdonosi rész  %  ≥ 66  51  
1) az üzemeltetéshez szükséges munkaerő %-a  
2) korcsoporttól függően (30 alatt, 30 ... 50, > 50)  
3) képzettségi foktól függően (alap végzettség, mezőg.végzettség, főiskolai vagy egyetemi végzettség)  
4) munkaidő kialakítása, munkavédelem  
5) a német gazdaság bttó bérszínvonalának %-ban 

 

3. táblázat: KWL- vizsgálati kritériumok, valamint elérendő optimumok és tűrésküszöbök 

Kategória Vizsgálati kritérium Mérték-
egység 

Optimum  
(bonitálási érték 

1) 

Tűrésküszöb 
(bonitálási érték 

6) 

Jövedelmezőségi hányad 
(normál)  

%  > 10  0  

Össztőke jövedelmezősége  %  > 5  0  

Saját tőke jövedelmezősége  %  > 10  0  

Rentabilitás  

Relatív tényezőköltség  %  > 130  90  

Adósszolgálati képesség %  31  150  
Likviditás 

Cash flow III  EUR/ha LF  500  50  

Saját tőke hányada  %  > 95  60  

Saját tőke változása  EUR/ha LF  > 160  0  Stabilitás  

Nettó beruházás  EUR/ha LF  > 150  0  

Rendelkezésre álló jövedelem / 
ME  

TEUR/AK  > 50  25  
Értékteremtés   

Üzemi jövedelem  EUR/ha LF  > 1.200  700  
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Eddigi eredmények és kitekintés 
A KSNL - program univerzálisan alkalmazható, és már évek óta jól bevált. A KSNL 
országosan kipróbált és elismert. A fenntarthatósági rendelkezések keretében is 
alkalmazható lehet, mivel középtávon az üzemek a termékek eladása előtt minősíttetik 
magukat, ill. ellenőrzik tartós fenntarthatóságukat. A tényleges üzemek kiértékelése 
mellett modell-forgatókönyvek is kiszámíthatók, a jövőben várható fejlődés 
szimulálására, és pl. a hibás üzemi fejlesztés elkerülésére. A mezőgazdasági politikai 
tanácsadás szempontjából is elengedhetetlenek az ilyen jövőre vonatkozó 
forgatókönyvek. Ezzel olyan eszközt sikerült létrehozni, amely képes a mezőgazdaság 
működésének hatásait, elsősorban a környezet területén, leképezni és jól megalapozott 
vitaalapként a politikai tervezési folyamatba is bevinni.   
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Faapríték természetes száradásI ÉS GÁZOSÍTÁSI Modellezése 
 

Tóvári Péter, Szabó István, Herdovics Mihály, Fenyvesi László (VM Mezőgazdasági 
Gépesítési Intézet) 

 

Bevezetés 
A faapríték egyik legfontosabb energetikai és technológiai jellemzője a 
nedvességtartalom, mert 35 % felett a halmazban biológiai lebomlás folyamatok 
zajlanak le, melynek eredményeképpen csökken az anyag szervesanyag tartalma, 
mérhetően fűtőértéke, így romlik a hasznosítás során elérhető energetikai hatásfok. A 
ma használt szárítástechnológiák kivétel nélkül forrólevegő felhasználásával 
működnek. Az egyre növekvő energia árak, az apadó fosszilis energiahordozók mind 
megkövetelik az energiafelhasználás csökkentését, a jövőbeli technológiai 
fejlesztéseket egyaránt. A biomasszánál a tüzeléstechnikai jellemzőket lényegesen 
meghatározza a nedvességtartalom és a gázosodás [1] [3 ]. 
A másodlagos, alacsonyabb energiaértékű biomassza termokémiai kezelésének egyik 
hatékony megoldása a gázosítás, melynek technológiai fejlesztésére egyre intenzívebb 
érdeklődés tapasztalható. A technológia fejlesztések megalapozására egy laboratóriumi 
kísérlet sort végeztünk, melynek keretében vizsgáltuk a különböző anyagok gázosodási 
jellemzőit. 
Az elvégzett kísérleteink célja az volt, hogy laboratóriumi körülmények között 
megvizsgáljunk olyan szárítási lehetőségeket, melyek kisebb energiaigényűek, ezáltal 
költséghatékonyabb szárítástechnológiát tesznek lehetővé, valamint kismintás 
kísérletekkel modellezzük a fás- és lágyszárú biomasszák termokémiai folyamatát  
 
 
Anyag és módszer 
Szárítási vizsgálatok 

Vizsgálataink során szabályozott módon, de a környezeti feltételek figyelembevételével 
végeztük a faapríték halmaz szárítását. A laboratóriumi mintahalmazból két vizsgálati 
halmazt képeztünk, amelyeket elvben azonos, de kialakításában eltérő mérőkörben 
modelleztünk. A méréseinkhez vegyes faaprítékot használtunk, a szárítás előtti 
nedvességtartalom 30 - 40 % körül alakult. A tároláshoz és a hatékony felhasználáshoz 
megkövetelt nedvességtartalmi érték 8 - 10 %, így a szárítási vizsgálatainknál ezen 
víztartalmi értékek elérését tűztük ki célul. 
A természetes szárításhoz a környezeti feltételek (hőmérséklet, páratartalom) a nyári 
időszakban adottak, a levegő hőmérséklete az év ezen szakaszán a legmagasabb, és 
páratartalma a legalacsonyabb, tehát szárításhoz a legideálisabb. Több év 
meteorológiai adatainak feldolgozásával a március-szeptember közötti időszak napi 
átlaghőmérséklete 22 - 25 °C között adódott. Ezen a környezeti hőmérsékleten 
vizsgáltuk a faapríték halmaz száradását. 
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A mérések ismételhetőségét és összehasonlíthatóságát úgy biztosítottuk, hogy 
kialakítottunk egy sűrűlukas kalodát, melynek segítségével mindig azonos térfogat 
mellett végezhettük a szárítási vizsgálatokat. Az alkalmazott faapríték jellemző frakció 
hosszmérete: 25 mm, laza halmaz sűrűsége: ρlaza = 200 kg/m3, a kalodás halmaz 
sűrűsége: ρkaloda = 250 kg/m3, az alkalmazott kaloda térfogata: Vkaloda = 0,01702 m3. 
A laboratóriumi vizsgálatokhoz két mérőkört alakítottunk ki, melyekben elvben azonos, 
de kialakításukat tekintve különböző méréseket végeztünk. 
 
Első mérőkör - laboratóriumi modellezés 
Az első mérőkörben mérlegre helyeztünk egy szárítószekrényt, melynek hőmérsékletét 
szabályozni tudtuk. A szárítószekrényben lévő levegő folyamatos cseréjéről egy elszívó 
ventilátor gondoskodott, melyet a szárítószekrény kimenő csonkjára csatlakoztattunk.  
A szárítószekrényben a már meghatározott 25 °C-os hőmérsékletet állítottuk be, s ezen 
hőmérsékleten tömegállandóságig történt a szárítás. A mérőkör kialakítása a 1. ábrán 
látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: I. mérőkör - laboratóriumi modellezés 
 

A nedvességtartalom vesztésből származó tömegcsökkenést és az időt folyamatos 
adatrögzítéssel regisztráltuk. A mérések ismétlése során eltérő intenzitású elszívást 
alkalmaztunk, azaz változó légcsereszámot. A légcsereszám változtatásával különböző 
szárítási görbéket kaptunk, melyek segítségével értékelhető és összehasonlítható a 
szárítási folyamat lefutása. 
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Második mérőkör - félüzemi modellezés 

Ebben a mérőkörben az előzőektől eltérően alacsonyabb légcsereszámot kívántunk 
megvalósítani, hogy a száradási folyamatokat szélesebb körben tudjuk vizsgálni. 
Kialakítottunk egy temperált mérőhelyiséget, ahol az alacsony légcserét folyamatosan 
biztosítani tudtuk. A mérőhelyiségbe szintén a már meghatározott 25 °C -os temperált 
hőmérsékletet állítottuk be. Itt mérlegre helyeztünk egy PVC csőből kialakított 
padozatot, melyre a már korábban is használt sűrűlukas kalodát helyeztük. A 
padozaton keresztül történt a környezeti levegő átszívása a faapríték halmazon, 
ugyanazon axiálventilátor segítségével, mint amit már az előző mérőkörben is 
használtunk. A mérőkör kialakítása az 2. ábrán látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: II. mérőkör - félüzemi modellezés 
 
 
Gázosítási vizsgálatok 

A szakirodalomban számos kísérleti eszközt lehet találni, melyekkel a pirolízis 
vizsgálatokat félüzemi, vagy üzemi szinten elvégezték, azonban ezek a technológiai 
megoldások igen költségesek. Tekintettel arra, hogy a lágyszárú tüzelőanyagok 
alkalmazására kevés irodalmi forrás áll rendelkezésre, valamint a hamuolvadási 
hőmérséklet miatt bekövetkező salakosodás nagyfokú kockázatot jelent a berendezés 
élettartamára [4], kísérleti modellrendszer építése szükséges. 
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Az áttekintett irodalmak és mérési eredmények [2;9] ismeretében a tapasztalt mérési 
bizonytalanságok csökkentésének érdekében egy mér�kör fejlesztés valósítottunk meg. 

Céljaink: 
• szabályozható reaktorfűtés, 
• nagy stabilitású mérleg alkalmazása, 
• kalibrált hőmérséklet és tömegmérés, 
• kismintás (20-30g) mérések, 
− a folyamatos mérés érdekében 
− a tüzelőanyag adagolása és a maradékanyag kivétele biztosított legyen, 
− a mérleg mérési tartománya biztosítsa a 2-3 ismétlést a kemence szétszedése 

nélkül, 
• költséghatékony mérőkör. 
 
A mérőkör segítségével a célokban megfogalmazott szempontokat maradéktalanul 
sikerült megvalósítani, mert: 
• a kemence gyári, kalibrált digitális hőmérséklet szabályzóval van ellátva, 
• a tömegmérésre alkalmazott mérleg szintén kalibrált eszköz, valamint a kemencén 

kívül van elhelyezve, így a hőmérsékleti hatásoknak nincs kitéve, valamint  
kialakításánál fogva nem függesztett, így stabilabb működést biztosít. 

• a kemence optimális térfogata (9 l) lehetővé tette mind a hőmérséklet, mind a  
nitrogén homogén eloszlását, valamint a kismintás mérést. 

• a kemence ajtajának átalakításával biztosítottá vált a minták folyamatos, légmentes 
és balesetmentes bejuttatása, valamint a kialakított hűtővel elkerülhetővé vált a 
minták mérés előtti kigázosodása. 

 

A mérőkör kialakítását a 3. ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: Laboratóriumi gázosító mérőkör 
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Eredmények 
Szárítási vizsgálatok 

A mérések eredményeit a szakirodalomban található módszerek segítségével 
értékeltük, [5], [6] így megkaptuk a szárítás(ok) számszerű jellemzőit, a szárítási 
teljesítményt a mérőkörök esetén. A kapott számszer� eredményeket az 1. táblázatban 
foglaltuk össze. 
 

1. táblázat: számszerű eredmények 

mérőkör mérőkör 
 Q = 2,62 

m3/h 
Q  = 5,54 

m3/h 
Q = 2,62 

m3/h 
Q  = 5,54 

m3/h 

Kaloda térfogat: V (m3) 0,01702 0,01702 
Szárítószekrény térfogata: Vszár.szek. (m

3) 0,02464 0,02464 

Szárítási idő: T (h) 286 211 191 211,5 

Összesen elszívott levegő: Vlev. (m
3) 749,32 1 168,94 500,42 1 171,71 

Az elszívott levegő tömege: mlev. (kg) 899,184 1 402,728 600,5 1 406,052 

Elszállított víz mennyisége: mvíz (g) 1 020 1290 1 045 1 115 

Fajlagos vízelvonás: (g/kglev.) 1,13 0,91 1,74 0,79 

Vízelvonás teljesítménye: (g/h) 3,5 6,11 5,47 5,27 
Kialakult légcsereszám: (m3/h/m3) 106,3 224,8 n.a. n.a. 

 

Az I. mérőkör eredményei alapján megállapítható, hogy a nagyobb légmennyiség a 
levegő párabefogadó képességét kevésbé használja ki, a fajlagosan 1 kg levegővel 
elszállított víz mennyisége kisebb, mert a levegőnek kevesebb ideje van a nedvesség 
felvételére. Ugyanakkor ez a különbség nem számottevő, így a nagyobb légmennyiség  
összességében több vizet képes elszállítani, ami a számított vízelvonási teljesítményen 
jól látható [7]. 
A méréseket légsebességenként 3-3 ismétléssel hajtottuk végre, az ezek átlagából 
kapott szárítási görbe a 4. ábrán látható. 

A szárítási görbéken jól látszik, hogy a száradás előrehaladásával csökken a száradás 
sebessége egészen addig, amíg olyan állapotba nem kerül, ahol már nincs 
nedvességleadás [8].  

A II. mérőkörben folytatott méréseink szárítási teljesítmény adatai részben az előző 
mérőkörnél tapasztaltakat mutatják. A nagyobb légmennyiség alkalmazása esetén 
jelentősen kevesebb az 1 kg levegővel elszállított víz mennyisége, így ugyanis olyan 
gyorsan halad a faapríték halmazon keresztül, hogy nincs ideje megfelelő mennyiségű 
víz felvételére. A számított vízelvonási teljesítmény is ezt tükrözi, nagyobb mennyiségű 
levegővel kevesebb vizet tudunk elszállítani óránként, ami felesleges energiatöbbletet 
jelent a szárítás során. 

A méréseket itt is légsebességenként 3-3 ismétléssel hajtottuk végre, az ezek átlagából 
kapott szárítási görbe az 5. ábrán látható. 
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4. ábra: Laboratóriumi mérőkör esetén kapott szárítási görbe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra: Félüzemi mérőkör esetén kapott szárítási görbe 
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Mindkét mérőkörben elvégzett szárítási vizsgálatok után megvizsgáltuk a faapríték 
nedvességtartalmának eloszlását a kalodán belül. Megállapítható, hogy az I. 
mérőkörben a kaloda külső részeiben alacsonyabb a szárítás utáni nedvességtartalom, 
mint a belső részekben. A szárítószekrényben beállított 25 °C közvetlenül a külső 
rétegekkel érintkezett, a belső részekben a párolgás miatt alacsonyabb hőmérséklet 
alakult ki, így az egyensúlyi nedvességtartalom itt magasabb értékre állt be. Ezzel 
szemben a II. mérőkör adataiból az látszik, hogy a kalodán belül a nedvességtartalom 
eloszlás egyenletes, nincsenek számottevő különbségek. Az egyenletesség azzal 
magyarázható, hogy az előzőektől eltérően itt a környezeti levegőt átszívtuk a 
faaprítékon, így közel azonos hőmérséklet alakult ki a halmazon belül, minek 
következtében az egyensúlyi nedvességtartalom is közel azonosra adódott. 
 
 
Gázosítási vizsgálatok 

A mérési sorozatokat 3 hőmérsékleten, 400, 600 és 900 °C-os értékeken végeztük el 
minimum 2 ismétlésben. 
A hőmérséklet választás azért esett erre a három értékre, mert a megismert irodalmi 
adatok, valamint a technológiai paraméterek ezeket a tartományokat jelölték meg 
optimumként. A 400 °C érték az első hőmérsékleti tartomány középértéke, ahol a 
száradás már befejeződött, s az illóanyag tartalom nagy százalékban eltávozik az 
anyagból. A 600 °C-os érték egy energetikai optimum pont, azaz az illóanyagok szintén 
eltávoznak ezen a hőmérsékleten, valamint amely már elegendő hőmérsékletet 
feltételez a termokémiai folyamatok teljes körű lefolyásához. Ezzel a teljes gázosító 
rendszer energiaigényét tudjuk csökkenteni, amely az üzemeltetés gazdaságosságát 
javíthatja. A 900 °C-os értéket az irodalmi forrásokból eredően vizsgáltuk, mert a 
termokémiai reakciók, valamint a gázösszetétel ezen a hőmérsékleten eredményezte a 
legjobb eredményeket, értékeket. 
A sorozat vizsgálat további célja annak megállapítása, hogy az egyfázisú, vagy a 
többfázisú berendezések alkalmazásával biztosítható-e a lágyszárú tüzelőanyagok 
hasznosítása gázosítás céljára. 
A mérési sorozatból látszik, hogy a különböző hőmérsékleteken végzett gázosítások 
pirolízis ideje a hőmérséklet emelkedésével csökken az alkalmazott tüzelőanyag fajtájától 
függetlenül is. A kiértékelést elvégeztük az összes vizsgált tüzelőanyagra, de a diagram 
áttekinthetőségének érdekében csak a faapríték és a szalma pellet eredményeit közöljük. 
A 400 °C-os hőmérsékleten a tömegállandóság 220 és 320 másodperc alatt állt be, míg 
600 °C-on szinte a felére csökkent, s 900 °C esetén elérte a minimum 1 perces pirolízis 
időt. 
A vizsgálati sorozat alkalmával arra is kerestük a választ, hogy az apríték és a pellet 
formájú tüzelőanyag között mutatható-e ki különbség. Tekintettel arra, hogy a 900 °C-os 
gázosítás során a mérési adatok közel azonos viselkedést mutattak, így ezen 
vizsgálatunkat 400 °C-on végeztük el. (7. ábra) A mérés összehasonlíthatóságának 
érdekében azonos tüzelőanyag fajtát, azaz fenyő aprítékot és pelletet alkalmaztunk, közel 
azonos nedvességtartalommal. (apríték: 8,6 %, pellet 8,2 %) 
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6. ábra: Pirolízis idő változása a hőmérséklet függvényében faapríték és szalma pellet esetében 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. ábra: Fenyő apríték és pellet összehasonlító vizsgálata 400 °C-on 
 
 
A mérésből megállapítható volt, hogy a faapríték gázosodása a kezdeti szakaszban 
intenzívebb a pellethez viszonyítva, azonban a pirolízis ideje alatt az apríték szinte 
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egyenletes intenzitással gázosodik, míg a pellet gázosodása 3 fázisra bontható. Az első 
fázisban megközelítőleg 90 másodpercig egy lassabb, majd 100 - 110 másodperc 
időintervallumban egy intenzívebb gázosodás megy végbe, s az utolsó szakaszban 
ismételten egy lassabb intenzitás figyelhető meg. Mindezek ellenére a reakció idő közel 
azonosra adódott. Tapasztalataink szerint ez a folyamat azzal magyarázható, hogy a pellet 
sűrűsége nagyobb, mint az azonos tömegű aprítéké, így a reakció kezdeti fázisában a 
pellet fel- illetve átmelegedése lassabban megy végre. 
 
 
Következtetések 
A mérőkörök összehasonlítása érdekében elkészítettünk egy un. összesített szárítási 
görbét, mely segítségével grafikusan is összehasonlíthatjuk a mérőköreinket. Az 
összesített szárítási görbe a 8. ábrán látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra: összesített szárítási görbe 
 
A kapott szárítási görbéket megfigyelve látható, hogy a nagyobb légmennyiség a szárítás 
elején gyorsabb szárítást tesz lehetővé, de bizonyos határon túl már nem gazdaságos, 
mert az áthaladó levegőnek nincs ideje arra, hogy elegendő vízpárát vegyen fel, s 
kihasználatlanul távozik, s feleslegesen pazarol energiát. A szárítószekrényes mérőkör 
esetén ez nem látszik, hisz ott a nagyobb elszívási sebesség hatására hamarabb futott le a 
mérési sorozat. Ez azzal magyarázható, hogy a viszonylag kis térfogat miatt, a szekrényben 
magasabb páratartalom uralkodik, mint a környezetben, így a magasabb légmennyiség is 
megfelelően telítetté tud válni. A mérőhelység nagyobb térfogata miatt a kialakult 
páratartalom alacsonyabb, ezért a szárító levegőnek több időre van szüksége, hogy 
telítettebbé váljon, így az alacsonyabb elszívási sebesség a kedvezőbb, ami gazdaságosabb 
szárítást tesz lehetővé. 
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A szárítási görbék alakján látható, hogy a mérőhelységes szárításnál a szárítás első 
szakasza meredekebb, mert a környezeti levegő teljes egészében átjárja a halmazt, így 
magasabb hőmérséklet alakul ki a belsejében, mint a másik mérőkörnél, magasabb 
hőmérsékletű levegő több párát tud befogadni, így egyszerre több víz távozik a halmazból. 
A szárítószekrényes mérőkör esetén a levegő elszívása a halmazhoz képest pontszerűen 
valósul meg, ezáltal a száradási zóna koncentráltan alakul ki, ezt a nedvességtartalom 
eloszlás mérése is igazolja. A szárítóhelyiségben kialakított mérés során az elszívás 
felületen tud kialakulni, ezért a halmaz nedvességtartalmának eloszlása egyenletes. A 
mérések alapján kijelenthető, hogy hideglevegős szárítással a faapríték megfelelő 
nedvességtartalmi értékre szárítható. A szárítás intenzitását a szárítandó anyag 
jellemzőihez és annak térfogatához kell megválasztani. Számítások segítségével 
meghatározható az egységnyi térfogatú szárítandó anyaghoz szükséges légmennyiség, a 
gazdaságosság ill. a szárítási idö figyelembe vétele mellet. A gázosodási vizsgálatok és 
modellezés eredményei alapján megállapítható, hogy a tüzelőanyagok pellet formában 
történő gázosítása kedvezőbb, mint apríték formában, tekintettel a fajlagos 
energiasűrűségre, a homogén anyag eloszlásra, valamint a jó adagolhatóságára. Ha 
figyelembe vesszük a pellet tüzelőanyaggal müködtetett technológiák logisztikai és 
tüzelőanyag tárolási előnyeit, akkor további, tervezési és beruházási előnyökkel 
számolhatunk, az alacsonyabb energiatartalmú préselvények esetében is, amely a 
magyarországi biomassza adottságokat figyelembe véve további előnyöket jelenthet. Az 
elvégzett derivatográfos mérések eredményei igazolták, hogy a pellet formájában 
gázosított, a faaprítéknál rosszabb energetikai jellemzőkkel rendelkező mezőgazdasági 
melléktermékek gázosíthatósága illetve gázosítása is kedvező, s kutató munka 
folytatásaként ezt a területet részletesen vizsgálni szükséges nem csak műszaki-energetikai, 
de ökonómiai szempontok alapján. 
A gázosítási vizsgálatok egyik fontos eredménye, hogy modellezve a gázosító 
berendezésben a pirolízis zóna hőmérsékletét, annak hatása van a gázosodási időre és a 
kigázosodás mértékére, s ezzel szabályozni lehet a többfázisú berendezések alkalmazása 
esetén a lágyszárú tüzelőanyagok pirolízis zónában történő �kiégetését�, s ezzel biztosítani 
azt, hogy a hamu nem olvad meg. 
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Technische Lösungen von bioenergetischen Systemen 
 

Dr. László Fenyvesi (Institute of Agricultural Engineering, Gödölló) 

 

• Charakterisierung des Wertes und der Nutzung von (technologischen) Eigenschaften 
• Marketing - bewusste Technologieentwicklung in der Bioenergetik 
• Forschungsziele und -aufgaben 
• Links und Pläne 
• Schlussfolgerungen 
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Charakterisierung verschiedener Brennstoffe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aschegehalt von verschiedenen Biomassen 

 

 

 

 

 

Charakterisierung von Presssystemen

Echter Energiebedarf Der Energiebedarf für den Einsatz von Stroh und Sägemehl
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Komponenten von Biomasse-Brennstoffen 
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Hesse EM 201 Typ Instrument zur Messung des Asche-Schmelzverhaltens 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aschetypen Sint.p. (°C) Def.p (°C) Sphere P. (°C) HemiSp.p. (°C) Flowp. (°C) 

Strohpelletasche 748 987 1016 1119 1214 
Agripelletasche 700 914 970 1054 1222 

Maisstengelpelletasche 1023 1116 1169 1209 1282 

Mischholzasche 1263 1441 n.d. n.d. n.d. 

Kieferholzpelletasche 1240 1490 n.d. n.d. n.d. 
 

Die Erzeugung von Biogas aus verschiedenen Substrat- und ph-Verhältnissen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20
10

.05
.14

201
0.0

5.1
5

201
0.0

5.1
6

201
0.0

5.1
7

20
10

.05
.18

20
10

.05
.19

20
10

.05
.20

20
10.0

5.2
1

20
10.0

5.2
2

20
10

.05.2
3

201
0.0

5.2
4

201
0.0

5.2
5

20
10

.05
.26

20
10

.05
.27

20
10

.05
.28

20
10

.05
.29

20
10.0

5 .30

Idő [év.hónap.nap]

G
áz

fe
jlő

dé
s 

in
te

nz
itá

sa
 [m

l/ó
ra

]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

pH
 é

rt
ék

ek

In
te

ns
ity

 o
f g

as
 p

ro
du

ct
io

n

Time (year, month, day)

pH
 v

al
ue

s

ControlMaize (3.15 cm)   

Maize (6.3 cm)

Sugar sorghum (3.15 cm)

Sugar sorghum (6.3 cm)



 

 
 
Schriftenreihe der TLL 142 2/2012 

Beispiele für die Entwicklung der Forschung 
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Die rechtlichen Grundlagen 
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Produktion mit integrierter Forschung und die Umsetzung von Innovationen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodenbeschaffenheit und Pflanzenernährung 
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Energetische Biomassepotenziale in der Landwirtschaft  

Nr. Biomasse Menge 1 000 t/year Energiegehalt PJ/year 

 Min. Max. Min. Max. 
I. Biomasse für Verbrennung 

1. Stroh 1.000 1.200 11,7 14,0 

2. Stengel 2.000 2.500 24,0 30,0 

3. Energiegras 500 600 6,0 7,0 

4. Wein- und Obstschnitte 300 350 4,3 5,0 

5. Energiepflanzen auf Ackerflächen 1.800 2.500 27,3 38,0 

II. Produktion von Biokraftstoffen 

1. Körnermais 1.200 2.000 14,4 24,0 

2. Weizen / Roggen 600 1.800 7,2 21,6 

3. Raps 220 460 3,3 7,0 

4. Sonnenblumen 50 200 0,8 3,2 

III. Biogasproduktion 
1. Gülle, Organische Abfälle  10.000 5,4 9,0 

2. Silomais, Hirse 1.600 3.200 5,4 10,8 

Gesamt: 109,8 169,6 

In % vom Gesamtenergieverbrauch in Ungarn von 1 130 PJ 9,7 % 15,0 % 

 
 
Technische Entwicklung einer Stecklingspflanzmaschine 
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Die Betriebsparameter der Ernte

1 Vom Traktor angetriebener Ernter : 92 ha  
2 Hacker mit Kopf:  110 ha  
3 Selbstfahrende Hacker mit Kopf: 163 ha

1

2

3
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Transportparameter 
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Maisstengelverwertung 

S A B C D Aschtypen 

°C 

Strohpelletasche 748 987 1 016 1 119 1 214 

Agripelletasche 700 914 970 1 054 1 222 

Maisstengelpelletasche 1 023 1 116 1 169 1 209 1 282 

Mischholzasche 1 263 1 441 n.d. n.d. n.d. 

Kieferpelletasche 1 240 1 490 n.d. n.d. n.d. 
S = Sintertemperatur A = Verformungstemperatur B = Sphere making temperature 
C = Semi-sphere making temperature   D = Schmelztemperatur 

 
Eigenschaften der verschiedenen Chargen 

Chargentypen W(C)d 
% 

W(C)d 
% 

W(C)d 
% 

W(C)d 
% 

W(C)d 
% 

W(C)d 
% 

Ad  
% 

Arel  
% 

Qp.net,d 
MJ/kg 

Mischagri 400 65,326 2,930 1,517 0,304 11,601 0,000 18,324 5,86 24,912 

Mischagri 600 66,785 2,102 1,264 0,279 7,081 0,000 22,490 6,095 24,779 

Mischagri 900 66,331 0,893 1,035 0,280 6,241 0,000 25,221 5,750 23,697 

Stroh 400 60,643 3,099 1,112 0,250 12,745 0,000 22,152 7,507 23,249 

Stroh 600 64,190 1,818 0,832 0,388 6,516 0,000 26,257 7,089 24,076 

Stroh 900 63,841 0,704 0,763 0,395 3,872 0,000 30,424 7,302 22,865 

Maisstengel 400 60,346 2,940 1,250 0,273 10,677 0,000 24,514 8,188 23,453 

Maisstengel 600 63,008 1,995 0,942 0,254 6,374 0,000 27,426 7,268 23,800 

Maisstengel 900 62,436 0,938 0,695 0,253 5,651 0,000 30,027 6,300 22,611 

Mischholz 400 75,860 3,082 0,294 0,033 16,827 0,000 3,903 1,147 27,369 

Mischholz 600 86,369 2,779 0,349 0,030 6,041 0,000 4,432 0,809 31,631 

Mischholz 900 86,303 1,226 0,463 0,066 7,987 0,000 3,955 0,647 31,165 

Kiefer 400 77,161 3,224 0,335 0,029 17,202 0,000 2,050 0,572 27,610 

Kiefer 600 86,010 2,755 0,353 0,031 8,211 0,000 2,641 0,507 32,040 

Kiefer 900 88,103 1,011 0,431 0,029 4,904 0,000 5,522 0783 31,069 

 

Bio-fuel NoE, �Pannon� University  

• MOL Plc. (heas of consortium 
• OLAJTERV Plc. 
• KITE Agricultural Service and Trade Co. 
• Biodiesel Ltd. 
• University of Pannonia, Faculty of Engineering, Institute of Chemical and Process 

Engineering, Department of Hydrocarbon and Coal Processing 
• Chemical Research Centre Hungarian Academy of Sciences 
• Hungarian Institute of Agricultural Engineering Department of Mechanization of  

Plant Production 
• Regional Innovation Centre of Veszprém Public Utility Company 
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Parameter des neuen Biogasöls 

Eigenschaften Biogasoil MSZ EN 590:2004 
Dieselkraftstoff 
(winter grade) 

MSZ EN 
14214:2004 
Biodiesel 

(winter grade) 

Dichte g/cm3 0,775 - 0,785 0,820 - 0,845 0,860 - 0,900 
Viskosität 40 °C-on, mm2/s 2,9 - 2,5 2,00 - 4,50 ca. 4,5 

Zetanzahl 75 - 85a) min. 51 ca. 51 

Destillationseigenschaften 

10 %, °C ca. 260 - 270 ca. 200 ca. 340 

90 %, °C ca. 295 - 300 ca. 350 ca. 355 

Kaltfilterverstopfung, °C ca. (-15 ) - (-35)b) < -20c < -20c) 

Heizwert, MJ/kg ca. 44 ca. 43 ca. 38 
Heizwert, MJ/dm3 ca. 34 ca. 36 ca. 34 

Poliaromatic Gehalt, % 0 max. 11 0 

Sauerstoffgehalt, % 0-1 0 kb 11 

Schwefelgehalt, mg/kg < 1 < 10 < 10 

Geschätzter Gesamtzyklus CO2 
Emission, kg CO2/kg 

3 0,9 - 1,8 3 3,6 - 3,8 3 1,3 - 2,2 

a = blending cetane number  b = mit Additive  c = ohne Additive 

 

 

Pläne 
• Forschung für die Nutzung von vorhandenen Kohlenstoffdioxiden  
• Entwicklung einer Micro-Biogasanlage 
• Harmonisierung und Vorbereitung der örtlichen Landwirtschafts-, Kommunal-

systeme und der Energieversorger 
• Die Herstellung von Biokraftstoff / Bioenergie mit pyrolytischer Methoden  
 
 
Fazit  
• Das Wissen über den Nutzungswert sowie Informationen von Engineering-

Eingängen ist die grundlegende Entwicklung der Technologie. 
• Die Vermarktung der technologischen Entwicklung, die bewusste Forschung und 

Produktion integriert, ist auch für die energetischen Systeme geeignet. 
• Es gibt definitiv eine Konkurrenz zwischen Nahrungsmittel- und Non-Food-Energie-

Produktion in Ungarn. 
• Deshalb ist die Energieausnutzung von Nebenprodukten und Abfällen extrem  

wichtig. 
• Die lokale Bioenergieentwicklung ist möglich. 
• Die Enstehung von �Energie-Farmen� ist notwendig. 
• Die Forschung für Nachhaltigkeit ist wichtig. 
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Getreide-Bioenergie-Tier-Lebensmittel-Produktion = ENERGY FARM 
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Die Verbundprojekte EVA und AgroForstEnergie  
 

Christoph Strauß und Manuela Bärwolff 

 

Einleitung und Hintergrund 
Die in Deutschland geltenden Regelungen des Erneuerbaren-Enenergien-Gesetzes 
(EEG) bieten seit seiner Novellierung im Jahr 2009 für den landwirtschaftlichen Sektor 
gute Bedingungen durch die Gewährleistung fester Einspeisetarife, die eine Vergütung 
für regenerativ erzeugten Strom für 20 Jahre garantieren. Neben einer nach 
Leistungsanteilen gestaffelten Grundvergütung existieren eine Reihe von Bonus-
regelungen. So beträgt der Bonus für eingespeisten Strom aus dem Einsatz von 
nachwachsenden Rohstoffen bis zu einem Leistungsanteil von 500 kWel 7 ct/kWh 
(EEG, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Primärenergieproduktion von Biogas in Europa im Jahr 2007. 

Quelle: Eur�observer (2009) nach AEBIOM (2009) °= Als andere Quellen werden kommunale 
Vergärung fester Abfälle und die zentralisierte KWK-Nutzung von eingespeistem Biogas genannt. 
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Wie aus Abbildung 2 ersichtlich, kann die dezentrale Produktion von Biogas aus 
landwirtschaftlichen Quellen damit entscheidend zum Umfang der Biogasproduktion 
in Deutschland und Europa beitragen. 
Den größten Einzelbeitrag an der Substratmasse, die in deutschen Biogasanlagen 
eingesetzt wird, machen derzeit tierische Exkremente aus. Aus energetischer Sicht sind 
Energiepflanzensubstrate aufgrund höherer Trockenmassegehalte und Methan-
ausbeuten je Trockenmasseeinheit, allen voran Maissilage, allerdings von deutlich 
höherer Bedeutung. Die Produktion pflanzlicher Substrate für Biogas hat mit einer 
aktuell geschätzten Fläche von ca. 800 000 ha, daher bereits eine wichtige Bedeutung 
in der landwirtschaftlichen Produktion. 
Gegenüber der viel geäußerten Kritik an dem deutlich ausgeweiteten Maisanbau, sind 
für die pflanzenbauliche Produktion jedoch auch Chancen zu sehen. Die Tatsache, dass 
sich prinzipiell eine Vielzahl an Substraten in Biogasanlagen nutzen lassen, lässt die 
Hypothese zu, dass der Energiepflanzenanbau auch eine Möglichkeit ist, mehr Vielfalt 
in landwirtschaftliche Produktionssysteme zu bringen. 
Wichtige Zielstellung für eine angewandte Forschung ist es daher, Produktionssysteme 
zu erforschen, die für die landwirtschaftliche Praxis ökonomische Vorzüge aufweisen 
und Vorteile mit Blick auf die hinter der Förderung der energetischen Nutzung 
stehenden gesellschaftlichen Ziele versprechen. Standortspezifische Informationen 
sollten der Praxis zur Umsetzung bereitgestellt werden. 
Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen des Verbundprojektes �EVA� seit 2005 
Anbausysteme getestet. Im Zentrum des Verbundes steht ein Fruchtfolgeversuch mit 
deutschlandweit fünf Fruchtfolgen, die in sieben Bundesländern einheitlich angebaut 
werden. Darüber hinaus werden weitergehende Fragestellungen zur Nutzung von 
mehrjährigem Ackerfutter oder zu alternativen Anbausystemen wie z. B. dem 
Zweikulturen-Nutzungssystem oder dem Mischfruchtanbau einbezogen. 
In umfangreichen Futtermittel- und Batch-Analysen werden Substrate charakterisiert 
und hinsichtlich ihrer Eignung für die Biogaserzeugung bewertet. 
 
Abgerundet werden die Fragestellungen durch eine ökologische und ökonomische 
Begleitforschung. Durch die vernetzte Bereitstellung von Daten ist die Betrachtung der 
gesamten Prozesskette der pflanzenbaulichen Optionen bis hin zum energetischen 
und somit ökonomischen Potenzial der unterschiedlichen Handlungsoptionen 
gewährleistet. Deutschlandweit sind 14 Institutionen in das Vorhaben eingebunden.  
Mit der aktuell laufenden Projektphase (2009 bis 2012) wird darauf abgezielt, 
Ergebnisse zu vertiefen und durch neue Aspekte zu ergänzen, wie beispielsweise die 
Düngung mit Gärresten. 
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Ergebnisse: Fruchtfolgesysteme und Fruchtarten 
Mais bleibt auf den meisten Standorten die ertragreichste und ökonomischste Masse-
kultur, die auch im Rahmen der Fruchtfolgegestaltung eine zentrale Rolle einnehmen 
wird. Dennoch zeigt sich, dass für die Gestaltung vielfältiger Fruchtfolgen Ergänzungen 
möglich sind:  
• Sorghum kann unter den Bedingungen trocken-warmer Standorte teilweise höhere  

Erträge als Mais liefern. Aus weiterführenden Versuchen, beispielsweise im Rahmen 
des Sorghumprojektes (RÖHRICHT und ZANDER, 2009) ist bekannt, dass die 
Schwankungsbreite innerhalb der Sorghumarten hoch ist, wobei einige Sorten  
deutlich höhere Erträge erzielen können. Es ist jedoch zu erwähnen, dass eine 
Vielzahl von Sorghumkreuzungen (einige Sorten sorghum bicolor x sudanense  
ausgenommen) nicht die erforderlichen Trockenmassegehalte zur Ernte im Herbst 
erreichen. Ein weiterer Punkt sind die gegenüber Mais um etwa 10 % geringeren, auf  
dem erhöhten Lignin- bzw. Rohfasergehalt beruhenden, Gasausbeuten. Der Blick ist 
auf die Entwicklungen im Züchtungsbereich zu richten. 

• Mit standortangepassten Ackerfuttermischungen lassen sich hohe, und auf 
Grenzlagen des Maisanbaus mit diesem vergleichbare Erträge erzielen.  
Möglichkeiten, die höheren Bewirtschaftungskosten zu senken liegen in einer  
reduzierten Schnittnutzung mit 3 bis 4 Schnitten. Darüber hinaus sind die  
erzielbaren �Gratiseffekte� der Humusanreicherung und bei ausreichenden Möglich-
keiten der Substitution mineralischer Düngemittel auch die Nährstofffixierung von 
Luzerne- oder Klee-Gras-Mischungen zu berücksichtigen. 

• Ganzpflanzengetreide zeigt insbesondere auf den ostdeutschen Lössstandorten und 
den besseren Diluvialstandorten Erträge, die an das reichen, was mit Mais zu 

Abbildung 2: Aufbau des Verbundprojektes EVA II  
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erzielen ist. Diese gehen einher mit vergleichsweise geringen Produktionskosten,  
einer hohen Ertragssicherheit und Einpassungsmöglichkeiten in Getreide-Raps-
Fruchtfolgen. Triticale zeigt sich auf besseren Standorten als ertragsstark, auf den 
schwächeren Standorten ist Roggen in der Ganzpflanzennutzung zu bevorzugen. 
Um die häufig nur kurze Erntezeitspannen optimal zu treffen, ist eine Staffelung der 
Erntezeiten, auch durch Berücksichtigung von Wintergerste möglich, die durch 
einen früheren Erntetermin Möglichkeiten für die zeitigere Etablierung der 
Nachfrucht ermöglicht. 

• Die Kombination von Winterungen und Sommerungen, wie beispielsweise im  
Rahmen des so genannten Zweikultur-Nutzungssystems, kann auf einer Vielzahl  
von Standorten zu einer Steigerung der Flächenleistungen führen. Die Bewertung 
des Systemversuchs zeigt allerdings, dass höhere Erträge in vielen Fällen nicht die 
zusätzlichen Kosten decken können. Nicht zuletzt war die mangelnde Abreife der  
Zweitkulturen ein Problem. In Zukunft ist daher auch im Rahmen dieses Systems 
verstärkt auf Sorten zu setzen, die in einer nur geringen Wuchsdauer eine  
angemessene Abreife zeigen. So könnte ein Teil der wirtschaftlichen Defizite des 
Systems deutlich verbessert werden. 

Einen Überblick über Erwartungen (Trockenmasseertrag, Methanhektarertrag und 
Deckungsbeitrag) von Produktionsmöglichkeiten innerhalb von Anbausystemen für die 
Biogasproduktion unter unterschiedlichen standörtlichen Bedingungen Deutschlands 
zeigt die Tabelle. 
 
 
Fazit  
Standortgerechte Rohstoffproduktion bedeutet aus Sicht des Landwirtes, das 
Produktionspotenzial des Standortes mit Blick auf die ökonomische Leistung voll 
auszuschöpfen. Unter den Bedingungen der meisten Anbauregionen in Deutschland 
bedeutet dies in den meisten Fällen den Anbau von Mais zur Silagebereitung. 
Gleichzeitig konnte im Rahmen des Verbundprojektes eine ganze Reihe von 
Ergänzungen hervorgehoben werden, die für die Gestaltung von C3/C4-Pflanzen-
fruchtfolgen genutzt werden können und durch die sich im betrieblichen Kontext auf  
diese Weise Möglichkeiten zur Berechung von Arbeitsspitzen, zum Erosionsschutz und 
zur verbesserten Ausnutzung der Nährstoffe in den zur Verfügung stehenden 
Gärresten ergeben. Prinzipiell existieren somit auch alle Möglichkeiten, die Produktion 
von Nachwachsenden Rohstoffen als nachhaltiges Gestaltungselement in Agrarland-
schaften zu nutzen. 
Mit der aktuell für die Novelle des EEG (ab 2012) eingeführte höhere Vergütung für 
pflanzliche Substrate, die als ökologisch vorteilhaft eingeschätzt werden, ergeben sich 
auch aus Sicht des Landwirtes andere als die hier gezeigten Vorzüglichkeiten - andere 
Fruchtartenoptionen werden demzufolge möglicherweise viel interessanter. Vor allem 
sind hier mehrschnittige Ackerfuttermischungen, die als �Leguminosen-Gemenge� für 
viele Standorte an Vorzüglichkeit gewinnen. 

 

 

 



 

 
 
Bioenergie Symposium 155 2/2012 

Literatur 

BENKE, M.; RIECKMANN, C. (2008): Mehrjährige Ackerfuttermischungen. Vetter, A. et al. 
Standortangepasste Anbausysteme für Energiepflanzen. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (Ed.) 
Gülzow. 
HEIERMANN, M.; IDLER, C.; HERRMANN, C.; SCHOLZ, V. (2009): Abschlussbericht des Teilprojektes 
4 (FKZ: 22002605). Ermittlung des Einflusses der Pflanzenart und der Silierung auf Substratqualität 
und Biogasausbeute in Labor und Praxis. ATB Potsdam. 

RÖHRICHT, C.; ZANDER, D. (2009): Sorghumhirsen als Biogassubstrat. Anbauempfehlungen und 
Ertragspotenziale. Im Internet verfügbar unter: http://www.smul.sachsen.de/landwirtschaft 
STÜLPNAGEL, R.; BUTTLAR, C. VON; HEUSER, F. (2008): Teilprojekt 6 (FKZ 220022805).  
Systemversuch zum Zweikulturnutzungssystem auf sechs Standorten im Bundesgebiet. 
Schlussbericht. Universität Kassel / Witzenhausen. 

TOEWS, T.; KUHLMANN, F. (2009): Ökonomische Bewertung des Anbaus und der Nutzung von 
Energiepflanzen. Teilprojekt 3 (FKZ 22002505). Endbericht. Justus-Liebig-Universität Gießen. 
WILLMS, M.; GLEMNITZ, M.; HUFNAGEL, J. (2009): Schlussbericht zu Teilprojekt II: Ökologische 
Folgewirkungen des Energiepflanzenanbaus. Abschlussbericht. FKZ 22002405. Müncheberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 Schriftenreihe der TLL 
156 

2/20
12 

 

 

 

Tabelle: Trockenmasse-1), Methanhektarertrag2) und Deckungsbeiträge3) unterschiedlicher Anbaualternativen fürdie Biogaserzeugung frei Siloplatte 
(gerundet) für EVA-Regionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abkürzungen: HF = Hauptfrucht, HNJ = Hauptnutzungsjahr (Etablierungskosten umgelegt), GP = Ganzpflanzennutzung, TM = Trockenmasseertrag, 
MHR = Methanhektarertrag, DB = Deckungsbeitrag 
1 = Quelle der Daten: Delphi-Befragung Energiepflanzenexperten 
2 = gerundete Erwartungswerte mit 10 % Silierverlusten bezogen auf Methanertrag, Ackerfutter Hauptnutzungsjahr: zusätzlich 10 % Bröckelverluste). 
Unterstellte Relationen der Gasausbeuten nach HERRMANN et. al, 2010; Referenz: Gasausbeute Mais: 321 m3/t oTM 
3 = entspricht in etwa der Direkt- und Arbeitserledigungskostenfreien Leistung nach KTBL 
 

 

 

TM MHE DB TM MHE DB TM MHE DB TM MHE DB TM MHE DB
[dt TM/ha]  [m³CH4/ha] [�/ha] [dt TM/ha]  [m³CH4/ha] [�/ha] [dt TM/ha]  [m³CH4/ha] [�/ha] [dt TM/ha]  [m³CH4/ha] [�/ha] [dt TM/ha]  [m³CH4/ha] [�/ha]

Mais HF 178 5200 520 161 4700 390 146 4200 310 183 5300 430 128 3700 280
Sorghum (b.) HF 140 3400 50 125 3000 -120 132 3200 -60 168 4100 90 120 2900 -20

Sorghum (b.x s.) HF 133 3200 110 115 2800 -100 129 3100 40 147 3500 130 104 2500 10
Wintertriticale GP 111 3300 260 121 3600 280 135 4000 330 122 3600 320 71 2100 0
Winterroggen GP 112 2900 200 120 3200 170 126 3300 170 111 2900 160 67 1800 -60
Ackerfutter HNJ 137 3500 340 148 3600 -90 111 2800 90 124 3000 -80 90 2300 90

Roggen + Mais 192 5600 200 180 5200 40 177 5100 -40 196 5700 110 136 3900 -50
Roggen + Sorghum 196 5200 150 154 4000 -220 168 4400 -120 183 4800 10 122 3200 -200

g )

Höhenlagen Südost 
(Bayern)

Südwestliches Weser-Ems
Gebiet, Sandige Böden 

(Niedersachsen) 

Lößstandorte der 
ostdeutschen Ackerebene 

(Thüringen)

Rheintal und Seitentäler 
(Baden-Württemberg) 

Trocken-Warme diluviale 
Böden des Ostdeutschen 

Tieflands (Sachsen)
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Bevezetés és háttér  
 

Christoph Strauß und Manuela Bärwolff 

 

A Megújuló-Energiák-Tövény Németországban érvényes előírásai a törvény 2009-es 
kiegészítése óta kedvező feltételeket nyújtanak a mezőgazdasági szektor számára a fix 
betáplálási tarifák garantálásával, amivel a regeneratív módon előállított áram esetében 
20 éven át garantált árat biztosítanak. A teljesítmény-rész alapján több fokozatú alapdíj 
mellett sokféle bónusz szabályozás is érvényes. Így például az untánnövő nyersanyagok 
alkalmazásával előállított áram betáplálása utáni bónusz értéke 500 kWel teljesítmény-
részesedésig 7 ct/kWh (EEG, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  ábra:  Primer energiatermelés biogázból Európában, 2007 évben. Forrás: Eur�observer 
(2009) az AEBIOM (2009) alapján. °=Egyéb forrásokként a szilárd hulladékok kommunális 
erjesztését, valamint a betáplált biogáz központosított kwk-erőművi felhasználását nevezik 
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Amint az a 2. ábrából látható, a biogáz mezőgazdasági forrásokból történő, nem 
központi termelése ezzel döntő mértékben hozzájárulhat a biogáz-termelés 
mennyiségéhez Németországban és Európában. 
A német biogáz létesítményekben alkalmazott szubsztrátum massza legnagyobb részét 
az állati trágya teszi ki. Energetikai szempontból azonban az energianövény 
szubsztrátumok az egységnyi tömeg utáni magasabb szárazanyag tartalom és 
metánkihozatal miatt, mindenekelőtt a kukoricasiló esetében, lényegesen nagyobb 
jelentőséggel rendelkeznek. A biogáz termeléséhez használt növényi szubsztrátumok 
termelése, amelynek jelenlegi becsült területe kb. 800 000 ha, máris nagyon jelentős a 
mezőgazdasági termelésen belül. 
A kukorica telepítésének lényeges növelésével kapcsolatban gyakran hangoztatott 
kritikával szemben a növénytermesztésen alapuló termelésben komoly lehetőségeket is 
láthatunk. Az a tény, hogy alapvetően számos szubsztrátum alkalmazható a biogáz 
létesítményekben, erősíti az a hipotézist, hogy az energianövények telepítése is 
lehetőséget nyújt a mezőgazdasági termelési rendszerek sokszínűségének növelésére. 
 
Az alkalmazott kutatás egyik fontos célkitűzése éppen ezért olyan termelési rendszerek 
kutatása, amelyek a mezőgazdaság gyakorlatában gazdasági előnyöket biztosítanak, 
valamint az energetikai felhasználás támogatása mögött álló társadalmi célkitűzések 
vonatkozásában is előnyösek. A helyszínre vonatkozó speciális információkat a 
gyakorlati megvalósításhoz rendelkezésre kell bocsátani. 
Ilyen háttér mellett az �EVA� kombinált projekt keretében már 2005 óta tesztelik a 
telepítési rendszereket. A szövetség központjában vetési sorrenddel kapcsolatos 
kísérlet zajlik Németország szerte, öt vetési sorrenddel, amelyeket hét szövetségi 
tartományban egységesen telepítenek. Ezen túlmenően továbbmutató kérdések is 
felmerülnek a többéves szántóföldi takarmány, vagy az alternatív termesztési 
rendszerek, mint például a kétkultúrás használati rendszerek, vagy a vegyes 
terméktelepítés alkalmazása vonatkozásában. 
Terjedelmes takarmány - és mintaelemzésekben jellemzik a szubsztrátumokat, és 
értékelik azok biogáz termeléssel kapcsolatos alkalmasságát. 
 
A kérdésfelvetéseket ökológiai és gazdasági kísérő kutatás kerekíti le. Az adatok 
hálózatban történő rendelkezésre bocsátása révén a teljes folyamatláncra vonatkozó 
szemlélet biztosított a növénytelepítési opcióktól a különböző cselekvési opciók 
energetikai - és ezzel együtt - gazdasági potenciáljáig. Egész Németországban összesen 
14 intézet vesz részt ebben a projektben. 
A jelenleg futó projekt fázis (2009 - 2012) célja az eredmények elmélyítése és új 
szempontok alapján történő kiegészítése, mint például az erjesztési maradványokkal 
történ� trágyázás. 
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2. ábra: Az EVA II kapcsolt projekt felépítése 
 

 

 

Eredmények: terméksorrend rendszerek és termékfajták  
A kukorica továbbra is a leggazdagabb termést hozó és leggazdaságosabb 
tömegkultúra a legtöbb helyszínen, amely a terménysorrend kialakítása keretében is 
központi szerepet játszik majd. Kiderült azonban, hogy a számos terménysorrend 
kialakításához kiegészítések is lehetségesek:  
• A cirok száraz-meleg helyi feltételek mellett részben nagyobb termést hozhat, mint a 

kukorica. Messzebbre vezető kísérletekből, például a Cirokprojekt (RÖHRICHT & 
ZANDER, 2009) keretében ismert, hogy az ingadozási távolság a cirokfajtákon belül 
igen nagy, és emellett egyes fajták lényegesen nagyobb hozamokat érhetnek el. Meg 
kell említeni azonban, hogy számos keresztezett cirok (egyes tarka cirok × szudáni 
fű fajtákat kivéve) az őszi aratásig nem érte el a szükséges szárazanyag tartalmat.  
További jellemző a kukoricával szemben - a magasabb lignin-, ill. nyersszál-tartalom 
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miatt - mintegy 10 %-kal alacsonyabb gázkihozatal. A termesztési területen zajló  
változásokra kell alaposabban odafigyelni. 

• A helyszínekhez igazított szántóföldi takarmánykeverékekkel magas, a  
kukoricatelepítés határterületein azzal összehasonlítható hozamok érhetők el. A 
magasabb gazdálkodási költségek csökkentése az aratások 3 - 4 aratásra történő  
csökkentésével lehetséges. Ezen túlmenően figyelembe kell venni az olyan �ingyenes 
hatásokat� is, mint a humusztartalom növekedése, és számos esetben az ásványi  
trágyák helyettesítése, valamint a lucerna- vagy lóhere-fű - keverékek 
tápanyagtartalmának fixálása.  

• A teljes gabonanövény elsősorban a keletnémet löszös talajokon és a jobb hordott 
talajokon biztosít olyan hozamokat, ami a kukoricával elérhető hozamokat eléri.  
Ezzel együtt alacsonyabbak a termelési költségek, nagy a hozam-biztonság, és jól  
beilleszthető a gabona-repce terménysorrendekbe. A tritikálé kedvezőbb 
helyszíneken jó hozamokat biztosít, a gyengébb helyszíneken teljes 
gabonanövényként kedvezőbb a rozs hasznosítása. A gyakran igen rövid aratási 
időtartam optimális eltalálásához lehetőség van az aratási idők differenciálására, a  
téli árpa figyelembe vételével is, amelynek korábbi aratási időpontja lehetőséget 
nyújt az utána következő termék időben korábbi elvetésére.   

• A téli-nyári kombináció, mint például az úgynevezett kétkultúrás hasznosítási 
rendszer keretében, számos helyszínen növekedhetnek a területi teljesítmények. A 
rendszerkísérlet kiértékelése egyébiránt azt mutatja, hogy a magasabb hozamok 
gyakran nem tudják fedezni a többletköltségeket. Nem utolsósorban a második 
kultúrák nem megfelelő érettsége is problémát jelentett. A jövőben ezért e rendszer  
keretében is fokozottan figyelni kell azokra a fajtákra, amelyek rövidebb érési idő 
alatt megfelelő érettséget tudnak elérni. Ily módon a rendszer gazdasági deficitje 
lényegesen javítható lenne.  

A biogáz termeléshez kapcsolódó telepítési rendszeren belüli elvárások (szárazanyag-
hozam, metán-hektárhozam és fedezeti összeg) áttekintését a különböző németországi 
helyi feltételek mellett az 1. táblázat tartalmazzaFazit 

 
 
Összefoglalás 
A helyszínnek megfelelő nyersanyagtermelés a mezőgazdász szempontjából azt jelenti, 
hogy az adott helyszín termelési potenciálját, a gazdaságosság figyelembe vételével, 
teljes egészében ki kell meríteni. A legtöbb németországi termesztési terület feltételei 
mellett ez többnyire silókukorica telepítését jelenti. Ezzel együtt a kapcsolt projekt 
keretén belül számos olyan kiegészítést sikerült kiemelni, amelyek a C3/C4-
terméksorrendek kialakításánál hasznosíthatók, és amelyek révén üzemi feltételek 
mellett ily módon lehetőség nyílik a munkacsúcsok letörésére, az erózióval szembeni 
védekezésre, és a tápanyagok jobb hasznosítására a rendelkezésre álló erjesztési 
maradványokból. Alapvetően ily módon minden lehetőség adott, hogy az utánnövő 
nyersanyagok termelése az agrár tájakon fenntartható alakító elem lehessen.  

A Megújuló-Energiák-Törvény átdolgozásával (2012-től) bevezetésre kerülő, az 
ökológiailag előnyösebbnek tekintett növényi szubsztrátumokra vonatkozó magasabb 
ár következtében a mezőgazdászok szempontjából is az itt bemutatottaktól eltérő 
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előnyök adódhatnak - más növényfélék opciói ennek következtében esetleg sokkal 
érdekesebbek lehetnek. Elsősorban a többször aratható termőföldi takarmánykeverékek 
lehetnek azok, amelyek fontossága �pillangós növény � keverékként� számos 
helyszínen megnőhet. 
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TM MHE DB TM MHE DB TM MHE DB TM MHE DB TM MHE DB
[dt TM/ha]  [m³CH4/ha] [�/ha] [dt TM/ha]  [m³CH4/ha] [�/ha] [dt TM/ha]  [m³CH4/ha] [�/ha] [dt TM/ha]  [m³CH4/ha] [�/ha] [dt TM/ha]  [m³CH4/ha] [�/ha] 

Kukorica 178 5200 520 161 4700 390 146 4200 310 183 5300 430 128 3700 280
Cirok (b.) HF 
 

140 3400 50 125 3000 -120 132 3200 -60 168 4100 90 120 2900 -20 
Cirok (b.x s.) HF 
 

133 3200 110 115 2800 -100 129 3100 40 147 3500 130 104 2500 10 
Téli tritikálé GP 
 

111 3300 260 121 3600 280 135 4000 330 122 3600 320 71 2100 0 
Téli rozs GP 
 

112 2900 200 120 3200 170 126 3300 170 111 2900 160 67 1800 -60 
T.földi takarmány HNJ 
 

137 3500 340 148 3600 -90 111 2800 90 124 3000 -80 90 2300 90 

Rozs + kukorica 
 

192 5600 200 180 5200 40 177 5100 -40 196 5700 110 136 3900 -50 
Rozs + Cirok 
 

196 5200 150 154 4000 -220 168 4400 -120 183 4800 10 122 3200 -200

Rövidítések: HF= fő termény, HNJ= fő haszn. év (telep.költségek megtérültek), GP=teljes növényi haszn., TM = száraztömeg-hozam, 
  MHE=Metán-hektárhozam, DB=fedezeti összeg; 1=Adatok forrása: Delphi-kikérdezés: energianövény- szakemberek; 2=kerekített elvárt értékek 
 10% silóveszteség a metánkihozathoz viszonyítva, takarmány fő felhasználási éve: + 10% morzsalékveszteség). Gázkihozatal alárendelt  viszonylatok 
 Herrmann 2010 szerint; Referencia: kukorica gázkihozatala: 321 m³/ t oTM; 3=kb. megfelel a közvetlen és 
 Munkavégzések költsége nélküli teljesítésnek KTBL szerint. 
.  

2. táblázat: Szárazanyag 
 

1 , Metán hektárhozam 
 

2  és fedezeti hozzájárulás
3  Különböző telepítési alternatívák biogázgyártáshoz engedélyezve 
 Silótábla (kerekített) EVA- régiókhoz. Zölddel jelölve mindig a legjobb eredmny, sárgával jelölve a második legjobb (TM és MHE esetén) 
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