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1. A kutatási téma elızménye 
 

A fejlett országok számára az utóbbi évtizedekben nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági, 
politikai stabilitásuk nagymértékben függ a nem megújuló, fosszilis energiahordozó-
importtól. Ezért már az 1970-es évek elsı felében, az elsı olajválságot követıen 
megalakult az IEA (International Energy Agency, Nemzetközi Energia Ügynökség), amely 
a fenntartható energiagazdálkodással foglalkozott, foglalkozik. 
 
Az 1980-as és az 1990-es években, valamint a XXI. század elején a FAO, illetve az IEA is 
létrehozta az energetikai célú biomassza termelés témában a nemzetközi kutatási 
programjait (Pl.: FAO Európai Mezıgazdasági Energia Együttmőködési Hálózata (CNRE) 
„Biomassza termelés energia célra” címő programja, IEA Bioenergy különbözı rövid 
vágásfordulójú faültetvény kutatásai, IEA Task 30 Short Rotation Crops for Bioenergy 
System), amelyekhez a világ meghatározó energetikai célú biomassza kutatói csatlakoztak. 
Nagyfokú energetikai célú biomassza és dendromassza termesztési és hasznosítási 
kutatások folytak/folynak. 
 
A kutatók a rövid vágásfordulójú dendromassza ültetvények energetikai hasznosításával 
kapcsolatos elınyöket a következıkben foglalják össze: 

− A biomassza ezen belül a rövid vágásfordulójú faültetvények a napenergia 
felhasználásának legegyszerőbb, egyben teljes mértékben a természetes 
folyamatokba illeszthetı megoldása, 

− Az energetikai célú rövid vágásfordulójú faültetvény, mint energiahordozó, 
megújuló valamint bıvítetten megújítható. Elıállítása során az élıhely értéke 
javul, 

− Hasznosításával fosszilis energiahordozókat lehet kiváltani, amellyel az országok 
importfüggısége csökkenthetı, 

− A dendromassza energetikai hasznosítása során – a lignocellulózok anyagi 
összetételébıl adódóan – a káros anyag emissziók jelentısen csökkennek, a 
fosszilis energiahordozók felhasználásához képest, 

− A rövid vágásfordulójú faültetvények energetikai hasznosítása lehetıséget biztosít 
a decentralizált energiatermelés megvalósítására, amely a fentebb említett 
programok egy kulcsfontosságú momentuma. 

 
A kutatók abban is egyetértenek, hogy a társadalom, gazdaság, az ipar növekedése egyre 
több faanyagot igényel. Az energetikai fejlesztések hatására a növekvı alapanyagigényt a 
természetszerő erdık nem tudják kielégíteni, ezért a rövid vágásfordulójú faültetvények 
termesztése, szinte az egyetlen megoldás a természetes és természetszerő erdık 
tehermentesítésére. A szükségletek túl gyors ütemben növekednek ahhoz, hogy a 
természetes erdık azokat el tudják látni. Az ipar, az energetika egységes minıségő, nagy 
mennyiségő faanyagot igényel. Az energetikai és egyéb szükségletek kielégítésének 
feltétele, hogy a faanyag önköltségi ára minél jobban csökkenjen, amely csak a rövid 
vágásfordulójú faültetvényekkel lehetséges. 
 
A kutatók döntı többsége egyetért azzal is, hogy a dendromassza hasznosítása, mint 
biológiai eredető energiahordozó, közvetlen és közvetett gazdasági hatásokat eredményez. 
Az egységnyi energia-elıállítás költségeinek csökkenése közvetlen gazdasági hatás. 
Közvetett gazdasági hatás viszont a rövid vágásfordulójú energetikai célú faültetvények 
termesztéssel összefüggı globális, valamint egészségügyi és környezetvédelmi problémák 
hatásának csökkentése. 
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A minirotációs energetikai faültetvények, mint biológiai energiaforrások hasznosítása és 
hasznosításának terjedése csak részben mőszaki, biológiai kérdés. A mőszaki, biológiai 
eredmények csak megfelelı gazdasági, politikai rendszerben hasznosulhatnak. 
 
 
2. A kutatás célkitőzései 
 
A doktori értekezés bemutatja az energetikai célú elsısorban mini vágásfordulójú 
faültetvények kérdéskörben, az elmúlt 5 évben végzett kutatásaim eredményeit. 
 
A Tatai Parképítı Rt. és a Pannonpower Holding Rt. területén, valamint egyéb kisebb 
kiterjedéső területeken, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Energetikai Tanszékének 
témavezetésével hazánkban elsıként telepített energetikai célú minirotációs faültetvények, 
illetve egyéb területeken elhelyezkedı energetikai célú faültetvények kutatása során, a 
következı fontosabb feladatok megoldását tőztem ki célul: 
 

− Az energiapolitika elemzése Magyarországon és az Európai Unióban a 
dendromassza energetikai hasznosítása szempontjából. 

− A mini vágásfordulójú energetikai célú faültetvények esetén az optimális 
vágásforduló kialakítása és vizsgálata az egyes termesztés-technológiák esetén. 

− A minirotációs energetikai célú dendromassza ültetvények növekedési 
tulajdonságainak, összefüggéseinek kialakítása. 

− A mini vágásfordulójú energetikai faültetvények (MVEF) fahozamának (t/ha/év) 
meghatározása és összehasonlítása. 

− További fafajok és fajták bevonása a minirotációs termesztésbe. 
− A fafaj függı MVEF termesztés-technológia elemzése. Különbözı külföldi és 

hazai termesztés-technológiák vizsgálata. 
− A mini, midi és rövid vágásfordulójú faültetvények betakarítási rendszereinek 

kialakítása. A betakarítógépek feltárása, apríték központú vizsgálata. 
− A minirotációs faültetvények faanyagának energetikai, tüzeléstechnikai 

vizsgálata. 
− A dendromassza ültetvények hagyományos energetikai célú hasznosítása mellett 

elhelyezkedı újabb potenciális hasznosítási módok felkutatása és vizsgálata. 
 
A kialakított témakörökben a fı célkitőzés az volt, hogy a téma egymáshoz kapcsolódó 
szakterületein úgy végezzek kutatásokat, hogy a részeredmények új tudományos 
megoldások kifejlesztésének feltételeit teremtsék meg, és az új megoldások alkalmazásával 
a téma továbbfejlesztésének újabb lehetıségei alakuljanak ki. 
 
A fenti témakörök megválaszolásával a mini vágásfordulójú energetikai célú 
dendromassza ültetvények termesztését, illetve a minirotációs faanyag energetikai 
hasznosításának ügyét fejleszti a disszertáció. 
 
 
3. A kutatás módszerei 

 
A dendromassza kutatási célokhoz igazodva, a munka módszere részben elméleti, 
laboratóriumi, kísérleti, továbbá tudományos együttmőködés és információcsere jellegő 
volt. 
Elméleti jellegő volt a kutatás a következı témakörökben: 
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(a) Minirotációs faültetvények növekedési tulajdonságai. 
(b) Külföldi, fejlett géprendszerek (betakarítás, telepítés, brikettálás, pelletálás) 

jellemzıinek elemzése, értékelése. 
(c) A mini és rövid vágásfordulójú dendromassza ültetvények betakarítási 

folyamatának elemzése. 
(d) A lignocellulózok és a rövid vágásfordulójú dendromassza energetikai, 

tüzeléstechnikai tulajdonságainak elemzése. 
(e) A lignocellulóz brikettek összehasonlító és értékelı vizsgálatához szükséges 

tulajdonságok és azok jellemzıinek kiértékelése. 
 
Laboratóriumi jellegő volt a kutatás 

− a mini vágásfordulójú faültetvények faanyagának vizsgálata során, 
− nedvességtartalom, hamutartalom, elemi összetétel, égéshı és főtıérték, illetve 

egyéb tüzeléstechnikai tulajdonságokkal kapcsolatos vizsgálatoknál, 
− a biotömörítvény-tulajdonságok vizsgálatánál. 

 
Kísérleti jellegő volt a kutatás 

− belföldi és külföldi gépek helyszíni vizsgálatánál, belföldön és külföldön. 
 
Tudományos együttmőködés és információcsere alapú volt a kutatás 

− a mini vágásfordulójú faültetvények hozamának vizsgálata esetén, 
− az energetikai faültetvények faanyagának vizsgálati metodikájánál, 
− új fabázisú tüzelıberendezések elemzése esetén, 
− a dendromassza energetikai hasznosításánál, 
− a dendromasssza energetikai hasznosításának környezetvédelmi vonatkozásai 

esetén. 
 
A kutatómunkához, a laboratóriumi vizsgálatokhoz és a kísérletekhez a következı 
intézmények biztosítottak lehetıséget: 

− Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdımérnöki Kar EMKI Energetikai Tanszék 
laboratóriuma, tatai kísérleti energetikai faültetvénye, 

− NYME Központi Könyvtára, 
− Optigép Kft., 
− Somogyi Erdészeti és Faipari Rt., 
− Pannonpower Rt. laboratóriuma és királyegyházai faültetvénye, 
− FVM Mezıgazdasági Gépesítési Intézet Laboratóriuma, 
− Veszprémi Egyetem, Kémiai Mőveleti Tanszék, Veszprém 
− Fantoni Ltd. Oposso, Olaszország, 
− Italian National Research Cooperation, Trees and Timber Institute, Fiorentino 

(Firenze), Olaszország. 
 
A tudományos együttmőködés és információ csere külföldi intézményei: 

− Italian National Research Cooperation, Trees and Timber Institute, Fiorentino 
(Firenze) Italy, 

− University of Technology, Zólyom, Szlovákia, 
− Universitat für Bodenkultur, Wien, Ausztria,  
− International Commision of Agricultural Engineering (CIGR). 
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A minirotációs energetikai faültetvények esetén, a kutatómunka, a laboratóriumi 
vizsgálatok és a kísérletek, valamint az egyéb vizsgálatok a következıképpen kerültek 
elvégzésre: 
 
A minirotációs energetikai faültetvények növekedési és hozam vizsgálatait 2001-tıl, egyes 
esetekben 2005-tıl folyamatosan végeztem az ország különbözı faültetvény 
állományaiban. 
 
A minirotációs energetikai faültetvények növekedési tulajdonságainak (megeredési 
tényezı, tıvesztési tényezı, tıátmérı, mellmagassági átmérı, magasság, tömeg) 
vizsgálata, elemzése és kiértékelése esetén 38 db állomány-felvételezést végeztem, amely 
során kísérleti területenként, fajtánként vagy egyéb elkülönített esetekben hektáronkénti 
10*10 méteres qvadrátok, vagy véletlenszerően kijelölt – a terület nagysága és 
homogenitása alapján – 10 méter hosszú sorok kerültek kijelölésre mintaterületként. A 
növekedési vizsgálatok esetén, az egyes minirotációs energetikai faültetvények 
állományaiban 200 db akác, 550 db nemesnyár, 150 db főz és 50 db bálványfa egyedet 
vizsgáltam meg. 
 
Tömegmérések a különbözı minirotációs energetikai faültetvények mintaterületein 
történtek, alacsonyabb elemszámmal – az elıbbi adatokhoz viszonyítva akác esetén a 30 
%, nemesnyár esetén 20 %, főz esetén 30 %, valamint bálványfa esetén 40 % – hiszen 
ekkor a mérendı faanyag kitermelésre került. (A különbözı vizsgálatok során az 
ismétlések száma 3-5 volt.) 
 
A betakarítási vizsgálatok 2002-tıl minden évben decembertıl februárig, néha nyáron 
folytak. A betakarítások során az aprított faanyagon frakcióeloszlási vizsgálatokat 
végeztem, amelyek elemszáma 5 db volt. 
 
Továbbá a kitermelt vagy aprított minirotációs energetikai faanyag főtıértékének és elemi 
összetételének meghatározásánál ötszörös ismétlést alkalmaztam, mely vizsgálat pontosabb 
leírását a kutatási fejezetekben tárgyalja a disszertáció. 
 
A lignocellulózok brikettálása, illetve a nemesnyár energetikai faültetvényrıl származó 
alapanyag tömörítési vizsgálatait 2000-tıl folyamatosan végeztem. 
 
A vizsgálatok, kísérletek esetén a következı statisztikai mutatókat és eljárásokat 
alkalmaztam: 

– átlag, 
– minimum, 
– maximum, 
– szórás, 
– átlagos hiba, 
– átlagos abszolút hiba, 
– korrelációs koefficiens, 
– korreláció analízis, 
– regresszió vizsgálat (trendelemzés), 
– varianciaanalízis. 
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4. Az új kutatási eredmények összefoglalása és azok hasznosulása, új kutatási 
feladatok kijelölése 
 
4. 1. Új tudományos eredmények összefoglalása 
 

1. A nemzetközi és a hazai szakirodalom elemzése alapján megállapítottam, hogy a 
minirotációs (1-5 éves vágásfordulójú) energetikai célú faültetvények fatömegének 
és fahozamának meghatározására, a hagyományos erdészeti fatérfogat becslı 
eljárások nem vagy csak részben alkalmazhatók. 

1.1. KOPECZKY (1891) által elıször kidolgozott és alkalmazott fatömeg-egyenes és a 
fatömeg-görbés fatérfogat becslı eljárások átalakításával megállapítottam, hogy ezek 
az eljárások alkalmasak a mini vágásfordulójú energetikai célú faültetvények 
fahozamának becslésére. (A fatömeg-egyenes képlete a következı: M=a*G1,3–b, 
G1,3-mellmagassági körlap (cm2), a,b-konstansok. A fatömeg-görbés módszer képlete 
a következı: M=a*D1,3

2–b*D1,3–c, D1,3-mellmagssági átmérı (cm), a,b,c-
konstansok.) 

1.2. Több éves vizsgálatokra és mérésekre, valamint statisztikai eljárásokra 
támaszkodva megállapítottam, hogy a nemzetközi rövid vágásfordulójú 
erdıgazdálkodásban használt: 

M (kg) = a*D1,3
b, 

M (kg) = a*G1,3
b 

fatömeg-becslı hatvány függvények a gyakorlat számára megfelelı – KOPECKY által 
kidolgozott eljárások korrelációs koefficiensénél jóval nagyobb – korrelációval 
alkalmasak a magyarországi 2-5 éves nemesnyár és akác mini vágásfordulójú 
faültetvények teljesfa tömegének becslésére. (M-teljesfa tömege, D1,3-mellmagassági 
átmérı (cm), G1,3-mellmagassági körlap összeg (cm2), a,b-konstansok.) 

 

2. A kutatás során megállapítottam, hogy a hazai mini vágásfordulójú, energetikai célú 
faültetvények fatömegének és fahozamának becslésére a következı összefüggések a 
gyakorlat számára megfelelı korrelációs koefficienssel alkalmazhatók:  

2.1. Y=MT*S*Ŕ, 

(Y - az adott fafaj/fafajta/klón hektáronkénti éves hozama (ÉNT/ha/év - élı nedves 
tonna hektáronként évente), MT - megeredési tényezı, egynél kisebb szám, S – háló-
zati sőrőség, hektáronkénti tıszám, Ŕ – a parcellánkénti átlagos teljesfa tömeg 
(kg/tı)) 

2.2. Ý=Y–wcf*MT*S*Ŕ, 

(Ý -az adott fafaj/fafajta/klón hektáronkénti éves tényleges fahozama (ASZT vagy 
odt/ha/év - abszolút száraz tonna hektáronként évente), Y - az adott fafaj/fafajta/klón 
hektáronkénti éves fahozama (ÉNT/ha/év - élı nedves tonna hektáronként évente), 
wcf – nedvességtartalom tényezı (nedvességtartalom (%).0,01), MT - megeredési 
tényezı, egynél kisebb szám, S - hálózati sőrőség, hektáronkénti tıszám, Ŕ – a 
parcellánkénti átlagos teljesfa tömeg (kg/tı)). 

(Az elızı két kutatási eredmény a tatai kísérleti energetikai faültetvény kutatási 
helyen (kb. 18 ha) – középmély, esetleg sekély termırétegő, felszínig nedves, esetleg 
állandó vízhatású, öntés réti talajon, szimpla és ikersoros nemesnyár és akác 
minirotációs faültetvények esetén – született.) 
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3. A hazai minirotációs (1-5 éves) energetikai faültetvények termesztés-
technológiájának kutatása és fejlesztése, valamint az állomány, hozam és megeredés 
vizsgálatok során a következıket állapítottam meg: 

3.1. A középmély, esetleg sekély termırétegő, felszínig nedves, esetleg állandó 
vízhatású, öntés réti talajon, a szimpla soros nemesnyár minirotációs faültetvények 
esetében megállapítható, hogy a fahozam a 3-4. évig jelentısen nı. A hozam még a 
negyedik évben is jó, azonban az ötödik évben már drasztikus hozamesés 
tapasztalható. Nemesnyár energetikai faültetvényeknél az optimális vágásforduló 3 
vagy 4 év. A ’Koltay’ és a ’Beaupre’ klónok esetében megállapítható, hogy a hozam 
a 4. évig nı, majd jelentısen csökken, emellett a ’Pannónia’ fajtánál ez a növekedés 
csak a harmadik évig tart, ezután a fahozam csökken, de nem olyan jelentısen, mint 
az elızı két klónnál a 4. év után. A ’Pannónia’ klón esetében, ezért a három éves 
vágásforduló is javasolható energetikai célú faültetvények üzemeltetésére. 

3.2. A középmély, esetleg sekély termırétegő, felszínig nedves, esetleg állandó 
vízhatású, öntés réti talajon, a szimpla soros akác rövid vágásfordulójú energetikai 
célú dendromassza-ültetvény esetében, az ültetvény fahozama a harmadik évig nı, 
majd ezután csökken. A hozam adatok és az állomány felvételek szerint a 3 (esetleg a 
4) éves vágásforduló az optimális. 

 

4. A hazai minirotációs (1 éves) energetikai faültetvények termesztés-technológiájának 
kutatása és fejlesztése, valamint az állomány, hozam és megeredés vizsgálatok során 
a következıket állapítottam meg: 

4.1. Az igen mély termıréteggel rendelkezı réti öntés talajokon, vízhatástól független 
termıhelyen, ikersoros hálózatban, a hozam vizsgálatok eredményei bizonyították, 
hogy az új olasz klónok (’Monviso’, ’AF2’, ’AF1’, ’AF6’) nagyobb fahozamra 
képesek, mint a Magyarországról származó ún. régi klónok (’Koltay’, ’Beaupre’, 
’Raspalje’, ’BL-Constanzo’). Az ’AF2’ és a ’Monviso’ klónok 2-3-szor nagyobb 
hozamot produkáltak, mint a többi klón. 

4.2. Az új olaszországi nemesnyár klónok közül, az igen mély termıréteggel 
rendelkezı réti öntés talajokon, vízhatástól független termıhelyen, ikersoros 
hálózatban, a ’Villafranca’, a ’Pegaso’ klónok, az alacsony megeredési tényezıjük 
miatt, nem alkalmazandó nemesnyár fajták. 

4.3. Az igen mély termıréteggel rendelkezı réti öntés talajokon, vízhatástól független 
termıhelyen, ikersoros hálózatban megállapítottam, hogy az ’AF2’ nemesnyár klón 
esetében a vegetációs idıszak elsı felében a 70 cm-es tıtávban szignifikánsan 
erıteljesebb magassági növekedést mutatott, mint az 50 cm-es tıtávban. 
Összességében azonban a mért magasságok egyértelmően kimutatták, hogy az 50 
cm-es tıtávval nagyobb magassági növekedés érhetı el. Ez alapján a vegetációs 
idıszak második felében az 50 cm-es tıtávolságú állományok relatív magassági 
növekedése szignifikánsan nagyobb volt, mint a 70 cm-eseké. 

 

5. A hazai mini- és midirotációs energetikai célú dendromassza ültetvényekben végzett 
betakarítógép kutatás-fejlesztések eredményeképpen, a magyar dendromassza 
energetikai hasznosításának géprendszerébıl eddig hiányzott, MAROSVÖLGYI által 
kezdeményezett és az Optigép Kft. által gyártott járvaaprító gépet vizsgáltam. 

5.1. A kutatásaim megállapították, hogy a magyar OGFA járvaaprító alkalmas a 2-3 
éves nemesnyár és 1-2 éves akác energetikai faültetvények betakarítására, a 
járvaaprító faültetvény munkarendszerben. 
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5.2. Megállapítottam továbbá, hogy a hazai gyártású OGFA faültetvény betakarító, 
járvaaprító gép által készített apríték frakcióeloszlása közepes minıségő (a 15 cm-nél 
nagyobb él hosszúságú apríték 30 %-os részesedéssel rendelkezik), elmarad a „jó 
minıségő” aprítékot (a 15 cm-nél nagyobb él hosszúságú apríték 0-3 %-os 
részesedéssel rendelkezik) készítı külföldi járvaaprító gépek által elıállított 
aprítékhoz képest. A fluidágyas felhasználáshoz a magyar járvaaprító gép által 
készített apríték továbbaprítása szükséges. 

 

6. A minirotációs energetikai faültetvények tüzeléstechnikai kutatása során a következı 
megállapításokat tettem: 

6.1 A több éves főtıérték vizsgálat és kutatás eredményképpen – korreláció 
analízissel – megállapítottam, hogy a hazánkban alkalmazott, DULONG (1880) 
képletére visszavezetett, elemi összetétel segítségével kialakított főtıérték számítási 
eljárás 50 %-kal alacsonyabb korrelációs koefficienssel alkalmazható a hazai mini 
vágásfordulójú energetikai célú faültetvények (4 db nemesnyár klón és egy db főz 
klón) által szolgáltatott tiszta, kéregmentes faanyag főtıértékének meghatározására, 
mint az utóbbi évtizedekben és napjainkban létrehozott főtıérték vizsgálatok 
(GRABOSKY ET BAIN, 1981., CHANNIWALA ET PARIKH, 2002., SHENG ET AZEVEDO, 
2005.). A főtıérték vizsgálatokat akkreditált biomassza-kutató laboratóriumban 
végeztem, adatsoronként 5 ismétléssel. 

6.2. A bálványfának a növénytani szakirodalomban tévesen használt főtıértékérıl – 
vizsgálataim során, MAROSVÖLGYI vizsgálataival egybehangzóan, illetve UDVARDY 
megállapításaival ellentétben – megállapítottam, hogy a mini vágásfordulójú 
bálványfa felsı főtıértéke eléri az akác felsı főtıértékét. Középmély, esetleg sekély 
termırétegő, felszínig nedves, esetleg állandó vízhatású, öntés réti talajon, a 
minirotációs bálványfa felsı főtıértéke abszolút száraz állapotban, vizsgálataim 
szerint 19,33-19,78 MJ/kg között változik. 

 

7. A lignocellulózok és a mini vágásfordulójú energetikai faültetvények kutatása során 
megállapítottam, hogy a bioenergetikai döntések elıkészítése, valamint a szilárd 
biomassza tüzelıanyagok energetikai szempontból való könnyebb összehasonlítása 
érdekében szükséges létrehozni egy biotüzelıanyag indikátort. A nemzetközi 
szakirodalom alapján kialakítottam a hazánkban is alkalmazható biotüzelıanyag 
indikátort, amely az egyes biomasszákat a főtıértékük, a nedvességtartalmuk, a 
hamutartalmuk és a sőrőségük alapján értékeli: 

7.1. A szilárd biotüzelıanyag értékelı indikátor (FBVI-FuelBiomass Value Index): 

FBVI=(HV*G)/(AC*WC), 

HV a szilárd biomassza főtıértéke (KJ/g), G a szilárd biomassza sőrősége (g/m3), 
AC szilárd biomassza hamutartalma (g/g), WC a szilárd biomassza víztartalma (g/g). 

 

8. A mini vágásfordulójú energetikai célú faültetvények által szolgáltatott faanyag és 
egyéb lignocellulózok tömörítési vizsgálatai során megállapítottam, hogy a fiatal 
hajtásokból származó nemesnyár aprítékból készített biobrikett nedvszívási, és 
ezáltal tüzeléstechnikai és szállítási értékei szignifikánsan kedvezıbbek, mint az 
egyéb lignocellulózokból (hagyományos fapor- és faforgácsból, illetve energiafőbıl, 
kínai nádból, rostkenderbıl) készült biobriketteké. 
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4. 2. Az új tudományos eredmények hasznosulása és a gyakorlati hasznosítás 
lehetıségei 
 
A tudományos eredmények részben rövid vágásfordulójú faültetvények létrehozásában, 
ezáltal országos jelentıségő fejlesztési koncepciókban, részben mőszaki fejlesztésben, 
valamint nemzetközi együttmőködésben hasznosultak. 
A nemzetközi és hazai helyzetértékelı, valamint folyamatos helyzetelemzı munka 
megállapításai beépültek 

− az NKFP-Erdı-Vad program Faenergetikai alprogramba, 
− az OM támogatásával, a KMFP pályázat keretében tervezett „A biobrikett-

gyártás nyersanyagbázisának és technológiájának fejlesztése” címő fejlesztési 
programba. 

 
 
4. 3. Új kutatási feladatok kijelölése 
 
Az Európai Unió elıírásai, valamint a globális környezetvédelmi jegyzıkönyvek hatására a 
megújuló energiahordozó-, ezen belül dendromassza-bázisú energiahordozó- és 
energiatermelés jelentısen növekedett, és a helyzetértékelı kutatás eredményeképpen 
megállapítható, hogy hazánkban is növekedni fog. 
Az eddigi kutatásaimra alapozva ezért a következı új kutatási feladatokat jelölöm ki: 

− Folytatni kell a mini vágásfordulójú, energetikai célú faültetvények 
hozambecsléséhez, termesztés-technológiájához valamint betakarítási 
gépfejlesztéséhez kapcsolódó kísérleteket. 

− Létre kell hozni a minirotációs energetikai faültetvények mérési protokollját. 
− Szükséges vizsgálni a biotömörítvény szabvány kialakításának nehézségeit, 

folytatni kell a szabványosításhoz szükséges további méréseket. 
− Kutatásokat folytatok a minirotációs faanyag pelletálásával kapcsolatban. 
− Folytatni szükséges és kiterjedt vizsgálatokat kell végezni a nemesnyár és főz 

mini vágásfordulójú faültetvényekben termelt faanyag főtıértékének vizsgálatát, 
valamint ki kell terjeszteni a vizsgálatokat egyéb dendromassza anyagokra és 
különbözı lignocellulózokra. 
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