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Növényi maradványok hasznosítása biofűtőanyagként – 
előnyök és hátrányok 

 

A mezőgazdasági terménymaradványok hasznosítására többféle, egymással versengő lehetőség 

van. A bioüzemanyagok termelése céljából kedvezőbb megoldás energianövények termesztése más 

mezőgazdasági célra nem, vagy csak gyengén hasznosítható területeken. A mezőgazdasági ter-

ménymaradványok leghelyénvalóbb felhasználása a talajminőség fenntartása és javítása – 

szervesanyag-tartalmának növelésével, faunája aktivitásának és a biodiverzitás fokozásával, az 

erózió és a koncentrált környezetszennyezés csökkentésével. 

 

Tárgyszavak: bioüzemanyag; bioenergia; növényi maradványok; globális felmelegedés. 

 
A helyhez kötött földművelés mintegy tízezer 

évvel ezelőtti megkezdése, majd az 1850 körül 

kibontakozott ipari forradalom következmé-

nyeként a légkör szén-dioxid-tartalma folya-

matosan nő. A földhasználattól és a művelés 

módjától függően a mezőgazdaság is hozzájá-

rulhat a légköri CO2 megkötéséhez. A légkör 

kémiai jellemzőit ugyanis olyan tényezők is 

számottevő mértékben befolyásolhatják, mint 

a terménymaradványok keletkezése és kezelé-

se, a talajművelés módja, termékenységének 

szabályozása és a növényvédelem, valamint az 

öntözés. A mindinkább fenyegető mértékű 

éghajlatváltozás e folyamatok kritikus értéke-

lését teszi szükségessé.  

 

A 70-es években előtérbe került energiafüggő-

ség miatt a biomassza esetleges hozzájárulása 

az energiaellátáshoz már akkoriban jelentős 

figyelmet kapott, és a 90-es évek közepétől ez 

az érdeklődés ismét felerősödött – ezúttal a 

globális felmelegedés következményeinek 
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mérséklése érdekében. Clinton elnök felhívása 

szerint az USA-nak 2030-ra 6 quadra (1 quad 

= 1015 BTU, 1 BTU = 1055,056 Joule) kellene 

növelnie a megújuló forrásokból évente ter-

melt energia mennyiségét. Ami pedig Bush 

elnököt illeti, a 2003-ban általa jóváhagyott 

nemzeti célkitűzés szerint 2012-re az USA 

gazdaságának 18%-kal kell csökkentenie a 

tevékenységéhez kötődő fajlagos üvegházhatá-

sú gázképződést (az ilyen gázok szén-dioxid-

egyenértékben kifejezett mennyisége a GDP 

reálértékéhez viszonyítva). E célkitűzés eléré-

sével 2012-ben 100 Tg-mal (1Tg = 1 tera-

gramm = 1 millió Mg; 1 Mg = 1 millió g = 1 

tonna) fog csökkenni az üvegházhatású gázok 

kibocsátása, ami a Fehér Ház számításai sze-

rint tíz év alatt összesen 500 Tg-os csökkenés. 

E célkitűzés megvalósításában fontos szerepet 

kaphat a biomassza fűtőanyagként való fel-

használására – a fosszilis fűtőanyagok káros 

kibocsátások miatti kiváltására – irányuló stra-

tégia is. Biomasszaként számos más forrás 

mellett kézenfekvőnek látszik a mezőgazdasá-

gi termények előállítása során keletkező ma-

radványok felhasználása is. A mezőgazdasági 

terménymaradványok átlagos fűtőértéke 

ugyanis 3x106 kcal/Mg, mintegy 50%-a a szén, 

és 33%-a a dízelolaj fűtőértékének. Nem min-

den keletkező terménymaradványt lehet, illet-

ve kell azonban energiatermelésre felhasznál-

ni. E maradványok válogatás nélküli eltávolí-

tása a rendszerből ugyanis ronthatja a talaj 

minőségét, hosszabb távon pedig környezeti 

károkhoz is vezethet. A talajba visszakerülő 

szerves maradványok az erózió veszélyét mér-

sékelve javítják annak minőségét, tárol-

ják/újrahasznosítják a tápanyagot, stabilizálják 

a talajszerkezetet, javítják a termőréteget, mér-

séklik a talaj tömörségét, javítják víztartó és 

áteresztő képességét, miközben energiát szol-

gáltatnak a mikrobák életműködéséhez, fokoz-

zák a talaj kation-cserélő képességét és termő-

képességét is.  

 

Biomasszának Stout régi, de időtálló definíció-

ja szerint „minden megújuló szerves anyag 

minősíthető, beleértve a vízben és a talajban 

élő növények anyagát is, nemkülönben az álla-

ti termékeket és trágyát, az élelmiszeripar és a 

fafeldolgozás melléktermékeit, valamint a te-

lepülési hulladék megfelelő részét is”. Energe-

tikai célokra sokféle forrásból keletkezhet 

biomassza (1. ábra). A terménymaradványok 

eltávolítása helyett/mellett biomassza energia-

növények, köztük rövid tenyészidejű fák és 

évelő növények telepítésével is előállítható. Az 

adott földterületek azonban emellett mező- és 

erdőgazdálkodás céljára, üdüléssel, iparral és 

egy település céljaival kapcsolatos tevékeny-

ségek folytatásával is hasznosíthatók. Hason-

lóképpen sokféle alternatív lehetőség van a 

biomassza hasznosítására is – takarmány, rost 

és más ipari nyersanyag, vagy éppen talajjaví-

tó adalék minőségében (2. ábra).  
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1. ábra Szárazföldi források bioenergia 
előállításához 

 
 
Jelen összeállítás értékeli az USA-ban, illetve 

világszerte keletkező terménymaradványok 

bioenergetikai hasznosítását; kezelésük mód-

jának kihatásait a szén lekötésére a talajban az 

éghajlatváltozás következményeinek enyhítése 

érdekében; valamint megvizsgálja fűtőanyagot 

szolgáltató energiaültetvények létesítésének 

 

lehetőségeit is. A fő cél annak bemutatása, 

hogy milyen alternatív lehetőségek vannak a 

növénymaradványok energetikai hasznosításá-

ra a szén talajban való lekötésével egybevetve, 

valamint az energianövény-ültetvények létesí-

tésében rejlő alternatív bioenergetikai lehető-

ségek vizsgálata. 

 

a biomassza 
szárazföldi forrásai 

föld ipar települések 

mezőgazdasági 
terület 

erdőgazdasági 
terület 

gyep és háztartási 
hulladék 

szennyvíz-
iszap 

sósvízi 
kultúrák állattenyésztés faipar élelmiszeripar 

újonnan 
megművelt 

földek 

gyengébb 
minőségű 

földek 

lepusztult 
földterületek 

termény-
maradványok 
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2. ábra Egymással versengő lehetőségek a növénymaradványok hasznosítására 
 
A terménymaradványok mennyiségi 
becslése 
 

Definíció szerint terménymaradványok alatt 

a betakarítás után a mezőn maradó ehetet- 

len növényi részek értendők, de egyes kuta- 

tók ide sorolják a termés kezelése és fel-

dolgozása során keletkező hulladékot is. A 

különböző terményféleségekből képződő ter-

ménymaradványok mennyisége nagymérték-

ben eltérő (1. táblázat). Közvetlen méré- 

sek helyett ezt a megművelt területre és az 

egyes termények termelt mennyiségére vonat-

kozó adatok, valamint a kutatók által megha-

tározott szalma/mag arányszámok alapján, 

a következő képlet segítségével szokták be-

csülni: 

Terménymaradványok mennyisége = 

termelt mag x szalma/mag arányszám  (1) 
 

1. táblázat  
Az USA-ban keletkező egyes 

terménymaradványok becsült mennyisége 
 
Termény Maradvány mennyisége 

szárazanyagban kifejezve 
(Mg/ha/termény) 

Árpa (Hordeum vulgare) 
Kukorica (Zea mays) 
Gyapot (Gossypium hirsutum) 
Zab (Avena sativa) 
Földimogyoró (Arachishypogea) 
Rizs (Oryza sativa) 
Cirok (Sorghum bicolor) 
Dohány (Nicotina tabacum) 
Paradicsom (Lycopersicon esculentum) 
Cukorrépa (Beta vulgaris) 
Búza (Triticum aestivum) 

4,3 
10,1 
6,7 
5,6 
5,6 
6,7 
8,4 
4,0 
5,0 
5,6 
5,0 

 
A különböző termények esetében általánosan 

elfogadott szalma/mag arányszámokat a 2. 

táblázat mutatja be.  

lehetőségek a növénymaradványok 
hasznosítására 

keletkezési helyüktől távol keletkezési helyükön 

takarmány ipari nyers-
anyag 

talajjavító 
adalék 

a biológiai 
sokféleség 

javítása

rostszálak 

szén 
lekötése 

bio-
üzemanyag 

talaj- és 
vízvédelem 

fosszilis fűtőanyagok kibo-
csátásának kiváltása 

vízminőség 
javítása és 

üledék-
képződés 

szabályozása
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2. táblázat 
Különböző termények szalma/mag 

tömegarányai három vizsgálat szerint 
(száraz állapotban) 

 
A szalma/mag arányszámok 

értéktartománya 
Termény 

Stout, 1990; 
Larson és 

mások, 
1982. 

Gupta 
és 

mások
(1979) 

Lal 
(1995)

Árpa (Hordeum vulgare L.) 
Kukorica (Zea may L.) 
Gyapot (Gossypium hirsutum L.) 
Hüvelyesek 
Zab (Avena sativa) 
Paradicsom (Solanum tuberosum) 
Repce (Brassica campestris) 
Rizs (Oryza sativa L.) 
Rozs (Secale cereale L.) 
Cirok (Sorghum bicolor L.) 
Szója (Glycine max L.) 
Cukorrépa (Beta vulgaris) 
Cukornád (Saccharum Officinarum) 
Búza (Triticum aestivum) 

0,82–2,50 
0,55–1,50 
1,4  –3,0   
1,2  –1,5   
0,95–1,75 
0,2  –0,3   
1,25–2,0   
0,75–2,5   
1,20–1,75 
0,85–2,0   
0,8  –2,6   
0,2  –0,25 
0,2  –0,25 
1,10–2,57 

1,5 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
– 
– 

1,5 
1,5 
1,0 
1,5 
– 
– 

1,3–1,7 

1,5 
1,0 
1,5 
1,0 
1,0 
0,25
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
0,25
0,25
1,5 

 
Az USA-ban évente keletkező mezőgazdasági 

terménymaradványok mennyiségére vonatko-

zó sokféle becslés a 95x106 Mg/év és a 454 x 

106 Mg/év értékek között helyezhető el. Az 

eltéréseket részben az eltérő termény-

összetétel és a különböző szalma/mag arány-

számok okozzák. Egyes szakértők csak a ga-

bonákat számítják be, mások ehhez hozzáadják 

a hüvelyeseket is, megint mások minden ha-

szonnövény számításbavétele mellett érvelnek. 

Illusztrációképpen a 3. táblázatban az utóbbi 

csoportba tartozó Schomberg és társai által az 

1992-es évre készített becslés szerepel, a ter-

ménymaradványokat típusok szerint csoporto-

sítva. Egy másik, 2001-re készült becslés sze-

rint az adott évben 488 x 106 Mg terményma-

radvány keletkezett itt, ennek 75%-a gabona-

félékből származott, ezen belül 49%-ot a 

kukorica maradékai adtak, míg a búzamarad-

ványok részaránya 16% volt. A kukorica, a 

búza a rizs és a cirok maradványai együttesen 

a teljes mennyiség 73%-át képviselték 2001-

ben. 

 
3. táblázat 

Az USA-ban 1992-ben keletkezett 
terménymaradványok becsült mennyisége 

 
Termény A betakarított 

földterület (Mha) 
Keletkezett marad-

ványok (106 Mg) 
I. Gabonafélék 
Árpa  
Kukorica  
Zab 
Rizs 
Rozs 
Cirok  
Búza  
Összesen 

 
3,1 

23,6 
2,2 
1,2 
0,2 
4,1 

21,5 
55,9 

 
9,5 

187,8 
4,7 

10,9 
0,6 

23,5 
74,0 

311,0 
II. Hüvelyesek 
Földimogyoró 
Szója 
Összesen 

 
0,7 

23,2 
23,9 

 
2,5 

98,4 
100,9 

III. Olajos magvak 
Napraforgó 

 
0,8 

 
1,9 

IV. Rostszálak 
Gyapot 

 
4,8 

 
5,0 

V. Cukor 
Cukorrépa 
Mindösszesen 

 
0,5 

85,9 

 
2,8 

421,6 

 

A terménymaradványok világszerte keletkező 

mennyiségére vonatkozó becslést a 4. táblázat 

foglalja össze. Eszerint 2001-ben a világon 

mintegy 3800 millió Mg terménymaradvány 

keletkezett, ebből 74% kalászosok, 8% hüve-

lyesek, 3% olajos magvak, 10% cukortartalmú 

és 5% gumótermő növények termelése kap-

csán. A terménymaradványok legelterjedtebb 

forrását a kalászosok képviselik. 
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4. táblázat 
Becslés a világon 1991-ben és 2001-ben 

keletkezett terménymaradványok 
mennyiségéről (a FAO adatai alapján) 

 
Terület 
(Mha) 

Termény 
(106 Mg) 

Keletkezett 
maradvány 

(106 Mg) 

 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 
Kalászosok 
Árpa  
Kukorica  
Köles 
Zab 
Rizs 
Rozs 
Cirok  
Búza  
Egyéb 
Összesen 

 
76 

129 
37 
21 

148 
14 
45 

224 
10 

704 

 
54 

138 
37 
13 

152 
10 
43 

214 
10 

671 

 
169 
479 
29 
34 

520 
27 
58 

551 
18 

1885 

 
141 
609 
29 
17 

593 
23 
58 

583 
23 

2086 

254
479
44
34

780
41
87

826
18

2563 

212
609
44
27

890
35
87

875
23

2802 
Hüvelyesek 
Bab 
Disznóbab 
Csicseriborsó 
Földimogyoró 
Lencse 
Borsó 
Egyéb hüvelyesek 
Szója 
Összesen 

 
26 
3 
8 

20 
3 
9 

70 
55 

194 

 
23 
2 
9 

26 
4 
6 

66 
76 

212 

 
18 
5 

11 
23 
2 

16 
60 

103 
238 

 
17 
4 
6 

35 
3 

11 
52 

177 
305 

18
5

11
23
2

16
60

103
238 

17
4
6

35
3

11
52

177
305 

Olajos magvak 
Lenmag 
Repce 
Pórsáfrány 
Gyapotmag 
Szezám 
Napraforgó 
Összesen 

 
4 

20 
1 

38 
7 

17 
87 

 
3 

24 
1 

16 
8 

18 
70 

 
3 

27 
1 

60 
2 

23 
116 

 
2 

36 
0,6 
16 
3 

21 
79 

3
41
1

90
4

23
162 

2
54
1

24
6

21
108 

Cukornövények 
Cukorrépa 
Cukornád 
Összesen 
Gumótermők 
Paradicsom 
Édes paradicsom 
Összesen 
Mindösszesen 

 
9 

17 
26 

279 
177 

9 
465 

1476 

 
6 

19 
25 

322 
193 

9 
524 

1502 

 
303 

1054 
1357 

187 
266 
124 
577 

4173 

 
234 

1255 
1489 

234 
308 
135 
677 

4636 

76
264
340
47
67
31

145
3448 

59
314
373
59
77
34

170
3758 

 
 

A biomassza mint energiaforrás 
 

A mezőgazdaságban megújuló energiaforrás-

ként is hasznosítható biomassza energiatartal-

ma az egyes kultúráktól függően eltérő lehet. 

A rizsszalmáé például 3015 kcal/kg, a szénáé 

pedig 3378 kcal/kg. Egy becslés szerint a ter-

ménymaradványok átlagos energiatartalma 

16x106 BTU/Mg, ami 18,6 109 Joule, 3x106 

kcal, vagy éppen két hordónyi dízelolaj megfe-

lelője. E becsült adatokra támaszkodva fel-

mérhető a világon keletkező terménymaradvá-

nyok együttes energetikai értéke is (5. táblá-

zat). Eszerint az USA-ban keletkező termény-

maradványok együttes energetikai értéke 

976x106 hordó dízellel, vagy 9,1x1018 Joule 

energiával egyenértékű. Világviszonylatban a 

megfelelő érték 7560x106 hordó dízel, illetve 

69,9x1018 Joule energia.  

 
5. táblázat 

Az USA-ban és világszerte keletkező 
növénymaradványok energetikai értéke 

 
Paraméter USA Világ 
Összes növénymaradvány (106 Mg/év) 
Olajegyenérték (106 hordó) 
Energia-egyenérték 
    Exajoule (1018 joule) 
    Quad 
    1015 kcal 

488 
976 

 
9,1 
8,0 
1,5 

3758 
7560 

 
69,9 
60,0 
11,3 

 

Az energiatermelés egyike a terménymaradvá-

nyok számos, egymással versengő alternatív 

hasznosítási módjainak (2. ábra). A fejlődő 

országokban a biomasszát széles körben köz-

vetlen háztartási fűtőanyagként hasznosítják. A 

biomassza aránya a teljes energiafelhasználás-

ban nagymértékben eltérő: egy becslés szerint 

Ázsiában 47%, Afrikában 25%, Latin-
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Amerikában 19%, Észak-Amerikában 5%, Eu-

rópában 3%, Óceániában pedig 1%. Egy másik, 

az összes fejlődő országra készített értékelésnek 

megfelelően itt a biomasszára a teljes energia-

felhasználás 22%-a jut – szemben a világvi-

szonylatban kalkulált 4%-kal. Emellett számí-

tásba kell venni azt is, hogy a hagyományos 

energiaforrások hasznosítása költséges, miköz-

ben a Kiotói Jegyzőkönyv számos cikkelye 

fokozza a fosszilis fűtőanyagok biomasszával 

való kiváltása iránti érdeklődést. A fűtőanyagok 

értékelésénél ugyanis a fűtőérték mellett egyre 

fontosabb szerepet játszik a környezetszennye-

zés, amit a levegőszennyezés CO2-egyen-

értékben mért értékének a megtermelt energiára 

vetített arányával, a kibocsátási tényezővel le-

het mérni. Biofűtőanyagok esetében a (nettó) 

kibocsátási tényező 0 (figyelembe véve a nö-

vényként megkötött szén-dioxidot is), a föld-

gáznál és a műtrágyáknál 57 kg CO2/109 Joule, 

a dízelolajnál és a különféle koncentrátumoknál 

74 kg CO2/109 Joule, a szén, a különféle gépi 

berendezések és a villamos energia esetében 

pedig az előállításukhoz kapcsolható CO2 kibo-

csátási tényező 95 kg CO2/109 Joule. 

 

 

A terménymaradványok szerepe 
a talaj és a környezet minőségében 
 

A terménymaradványok helyben hagyása szá-

mos előnnyel jár – kézben tartható így az eró-

zió, fenntarthatóbb lesz a talajszerkezet, ke-

vésbé szélsőségessé válik a nedvességháztartá-

sa, és mérsékelhetőek a talaj hőmérséklet-

ingadozásai is, miközben e maradványok 

energiát szolgáltatnak a talaj élővilágának, és 

fenntartják szervesanyag-tartalmát is. A talaj-

erózió megelőzéséhez szükséges terményma-

radványok mennyisége az esők erodáló jelle-

gétől, a talaj jellemzőitől, a talajforgatás mód-

jától és más művelési technikáktól stb. függő-

en eltérő lehet. Egy becslés szerint az USA 

kukorica-övezetében a kukorica maradványai-

nak 20–40%-át lehet bioüzemanyag (etanol) 

gyártására felhasználni – feltéve, hogy a talaj-

erózió itt az egyedüli szempont. Mások szerint 

Iowában, folyamatos kukoricatermelés és erős 

talajforgatás mellett 40% maradvány vonható 

el, szántás nélkül pedig erózió veszélye nélkül 

akár 70%.  

 

A terménymaradványok földfelszínen hagyá-

sának alapvető célja azonban a talajminőség 

fenntartása és javítása. A talaj szervesanyag-

tartalmának kellő szinten tartásához ugyanis az 

elegendő vastagságú takaróréteg egymagában 

nem elégséges, ehhez megfelelő mennyiségű 

(az erózió kézbentartásához szükségesnél 

több) terménymaradványra van szükség. Ezen 

kívül a terménymaradványok nemcsak a ter-

mőtalajban szükséges szenet pótolják, hanem a 

belőlük képződő humusz számos makro- (N, 

P, K) és mikrotápanyag (S, Cu, B, Zn, Mo) 
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forrásául is szolgál, elősegítve a termények 

növekedését. Mindemellett a terménymarad-

ványok fontos energiaforrások is a talajban élő 

mikroorganizmusok számára, amely élő szer-

vezetek alapvető szerepet játszanak a táp-

anyagok képződésében és újrahasznosításában.  

 

A terménymaradványok és a szerves anyagok 

a globális szén-dioxid ciklus alapvető ténye-

zői, és közvetlenül befolyásolják a légkör 

CO2-koncentrációját. A mezőgazdasági öko-

szisztémáknak a természetesekkel szembeni 

előtérbe kerülése, a biomassza várható elégeté-

sével és a követő jellegű talajműveléssel 

együtt kialakuló talajerózió a szervesanyag-

készletek kimerüléséhez vezethet. Mivel a talaj 

ásványianyag-tartalmának mindezek következ-

tében fokozódó növekedése a légkörbe irányu-

ló CO2-kibocsátást okoz, e folyamat a helyhez 

kötött földművelés mintegy 10 ezer évvel ez-

előtti megkezdése óta nagy mennyiségű szén 

távozását okozta az atmoszférába. A leromlott 

állapotú talajok és ökoszisztémák helyreállítá-

sával és erre a célra ajánlott kezelési eljárások 

alkalmazásával a mezőgazdasági és erdei tala-

jok szervesanyag-tartalmának nagy része visz-

szapótolható. A talajok világszerte évente 

mintegy 0,6–1,2 Pg szén-dioxidot képesek 

lekötni. Amellett, hogy ezzel ellensúlyozzák a 

légkör feldúsulását CO2-ben és megfordítják a 

talaj degradálódásának folyamatát, a szén-

dioxid lekötése szerves anyagok formájában 

számos járulékos előnnyel is jár: mérsékli a 

talajeróziót és iszaposodást, fokozza a biológi-

ai sokféleséget és növeli a biomassza hozamát, 

hozzájárulva ezáltal a fenntartható földműve-

lési rendszerek kialakításához.  

 

A talaj jellegétől és a rajta termelt kultúráktól 

függően közvetlen összefüggés áll fenn a talaj 

szervesanyag-tartalma és termőképessége kö-

zött, ami a szervesanyag-tartalom által a talaj 

szerkezetére és globális stabilitására, termőré-

tegére és nedvességmegtartó képességére, va-

lamint a mikrobák szintjén zajló folyamatokra 

gyakorolt kedvező hatásokkal magyarázható. 

A növényekbe jutó szerves anyagoknak kö-

szönhetően javul víztároló képességük, ami 

fontos eleme a hozamok növekedésének és e 

jó eredmények tartós fennmaradásának. Egyéb 

azonos feltételek mellett a talaj szervesanyag-

tartalma közvetlenül kapcsolódik a talajba 

visszakerülő terménymaradványok mennyisé-

gével, e maradványok eltávolítása ezért ront-

hatja a talajminőséget és a terméshozamokat 

is. A terménymaradványok folyamatos eltávo-

lítása miatti hozamcsökkenést és annak szá-

mottevő mértékét több tanulmány is alátá-

masztja. Az USA Nebraska államában például 

minden Mg eltávolított terménymaradványra a 

következő évi termés 0,13 Mg/ha-os csökke-

nését regisztrálták, és hasonló jelenséget ész-

leltek a talajba visszaforgatott terménymarad-

ványok mennyisége függvényében is – noha ez 
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utóbbi esetben a hatás mértékét a talajforgatás 

konkrét módja is befolyásolta. 

 

 

A terménymaradványok 
és az energiaszükséglet 
 

Bár fosszilis fűtőanyagokból jelenleg még 

bőséges bizonyított készlet áll a Föld lakóinak 

rendelkezésére, az alternatív megoldások kere-

sése is indokolt. Ami a terménymaradványokat 

és az állati eredetű hulladékot illeti, ezeket 

körültekintően, az ökoszisztémákban betöltött 

szerepük szem előtt tartásával kell hasznosíta-

ni. Míg a biomassza közvetlen elégetése ve-

szélyes kibocsátásokkal járhat, etanol és más 

bioüzemanyagok előállítása reális és fenntart-

ható lehetőség. Az USA kukoricaövezetében 

folytatott korszerű mezőgazdálkodás kapcsán 

évente mintegy 10 Mg/ha terménymaradvány 

keletkezik. A bioüzemanyagként hasznosítható 

maradványok energiatartalma 16x106 

BTU/Mg. Az USA-ban évente termelt gabo-

naneműekből körülbelül 300 millió Mg hasz-

nosítható maradvány képződik, amiből évente 

maximálisan 5x1015 BTU, másképpen kifejez-

ve 5 quad/év energia állítható elő. Amennyi-

ben az átalakítás hatásfokát 60%-nak feltéte-

lezzük, úgy ez nettó 3 quadnyi mennyiség. 

Feltéve, hogy évente legfeljebb a terményma-

radványok egyharmadát távolítják el a földek-

ről, úgy a gabonamaradványokból évente 1 

quad energia nyerhető. Az USA-ban 1997-ben 

a teljes energiafelhasználás 1%-a származott 

megújuló forrásokból, ezen belül 12% bio-

masszából. Miközben ezzel a fosszilis fűtő-

anyagoknak legfeljebb 1%-a váltható ki, szá-

molni kell itt az etanolgyártás gazdasági és 

környezeti következményeivel is. Egy vizsgá-

lat szerint ugyanis adott mennyiségű etanol 

előállításához az így nyert üzemanyag energia-

tartalmát 29%-kal meghaladó energiát hasz-

nálnak fel. Az energia felhasználása terén sok-

kal nagyobb lehetőségek vannak: a hatásfok 

növelésével egy becslés szerint az USA-ban 32 

quadnyi energia takarítható meg – szemben a 

terménymaradványok hasznosítása révén elér-

hető 1 quad-dal.  

 

Ha a terménymaradványokat eltávolítják a 

megművelt földekről, a talajban és a környe-

zetben a természeti erőforrások hasznosításá-

nak minőségét és fenntarthatóságát kedvezőt-

lenül befolyásoló állapotromlás következhet be 

(3. ábra). E hatás lehet rövid és hosszú távú, 

illetve közvetlen és közvetett. A szervesanyag-

készletének hosszú távon érvényesülő csökke-

nése és a talajminőség romlása nem cáfolható. 

Ennek kapcsán a talaj szén-dioxid-elnyelése 

helyett könnyen annak kibocsátójává válhat, és 

mindezt súlyosbíthatja az erózió. Amennyiben 

hagyományos módon forgatott talajokról a 

terménymaradványoknak csak 40%-át, talaj-

forgatás nélkül művelt  földekről pedig 70%-át 
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3. ábra A terménymaradványok eltávolításának kedvezőtlen rövid és hosszú távú hatásai 
 
 
távolítják el, az éves szinten még elfogadható-

nak tartható 11,2 Mg/ha/év sebességgel így is 

végbemenő erózió hosszabb távon már az 

adott földterületen és azon kívül is érezhető 

hatásokkal jár. A talaj termékenységének és a 

környezeti állapotot javító képességének fenn-

tartásához bizonyos kritikus szervesanyag-

koncentráció fenntartására van szükség. Egyéb-

ként a terménymaradványok etanolgyártás 

céljára való eltávolításának kedvezőtlen hatá-

sai fermentált kukoricaszárral mint talajjaví-

tással bizonyos mértékben enyhíthetők.  

a terménymaradvány eltávolításának 
 negatív hatásai 

rövid távú hatások hosszú távú hatások 

az esőcseppek közvetlen 
becsapódása 

a talajszerkezet 
 romlása 

darabosodás, talajtömörödés 
 a termények megdőlése 

a talaj nedvességtartalmának 
és hőmérsékleti viszonyainak 

megváltozása 

a talaj szerves szénállományának 
csökkenése 

a talajminőség 
romlása 

koncentrált 
környezetszennyezés 

oxigénhiány a partmenti 
ökoszisztémákban 

az esővíz gyors elfolyása 
 és erózió 

az ökoszisztémák talajának, vizeinek és növényzetének 
állapotromlása 

üvegházhatású gázkibocsátás 

a talaj biológiai 
változatosságának csökkenése 
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Ültetvények energianövények 
termesztése 
 

A függés csökkentése a fosszilis fűtőanyagok-

tól biofűtőanyagok segítségével kétségtelenül 

fontos stratégia. A terménymaradványok eltá-

volítása helyett azonban erre alkalmas terüle-

teken inkább energianövényeket (pl. energiafű, 

fűz, nyár) kellene telepíteni. A bioenergetikai 

úton hasznosítható alapanyag termelése mellett 

e földeket a talaj és a környezet állapotára 

ügyelve lehetne művelni. Ha pedig leromlott 

talajokon ültetnek energianövényeket, ezzel a 

talaj minősége javul, a talaj és biomassza szén-

dioxidot köt le, és javítja a vízi ökoszisztémák 

állapotát is.  

 

Fölösleges gabonatermő területeken, illetve 

félreeső, leromlott vagy erősen feltúrt földeken 

is telepíthető odaillő energianövény. A külön-

féle becslések szerint az összes, biomasszából 

nyerhető 33–1135 EJ/év energiából 0-998 

EJ/év fölösleges mezőgazdasági területeken 

termelt energianövényekből lenne előállítható. 

Egy másik megközelítés szerint az USA me-

zőgazdasági szempontból marginális talajú, 

mintegy 60 millió hektárra (Mha) tehető föld-

jein lehetne energianövényt termeszteni. Az 

energianövények többségének éves hozama 

10–15 Mg biomassza/ha/év. Ha kiindulásként 

a biomassza 16x106 BTU/Mg fajlagos energe-

tikai értékét vesszük figyelembe, úgy az USA 

teljes energiaszükségletének mintegy 10%-át 

képviselő 10 quadnyi energia előállításához 

40-60 millió hektárnyi, energianövények révén 

hasznosított földterületre lenne szükség. Egy 

becslés szerint az éghajlatváltozás hatásainak 

mérséklése szempontjából számbavehető 15 

legfontosabb lehetőség egyikének tekintett 

etanolgyártás révén 2054-re 1 Pg C/év mértékű 

szénhelyettesítésre lenne lehetőség. Ehhez 

2054-re körülbelül napi 34 millió hordóra kel-

lene felfuttatni az etanol termelését. Az 

etanolgyártás alapanyagának megtermeléséhez 

nagy hozamú (10/15 Mg/ha/év) energianövény 

ültetvényekből 250 Mha-ra lenne szükség 

szerte a világon.  

 

A bioenergetikai ültetvények létesítéséhez 

közelálló stratégia a talajforgatás nélküli föld-

művelés és az erdősítés is. A terménymarad-

ványok teljes mennyiségének visszahagyása és 

a rotációs ciklusban alkalmazott takarónövé-

nyes művelés mellett a 2004-ben csupán 75 

Mha-ra kiterjedő talajforgatás nélküli művelést 

2054-re már 1500 Mha termőterületre lehetne 

kiterjeszteni, ami egymagában további 1 Pg 

C/év mértékű szénlekötésre adna lehetőséget. 

A terménymaradványok eltávolítása viszont 

meghiúsíthatná ezt a stratégiát. További 1 Pg 

C/év szenet lehetne lekötni a világ erdős öko-

szisztémáiban is – a trópusi erdők kiirtásának 

leállításával, valamint a trópusokon 250 Mha 

vagy a mérsékelt égövi területeken 400 Mha 
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korábbi erdős terület helyreállításával, és 300 

Mha erdőmentes terület erdősítése útján. 

Mindezek alapján a bioüzemanyag termelése 

növelésének sürgető problémáját a mezőgaz-

dasági terménymaradványok eltávolítása he-

lyett inkább energianövény-ültetvények telepí-

tésével kellene megoldani. 

 

 

Következtetések 
 

A mezőgazdasági terménymaradványok hasz-

nosítására többféle, egymással versengő lehe-

tőség van. Leghelyénvalóbb felhasználásuk 

azonban a talajminőség fenntartása és javítása 

– szervesanyag-tartalmának növelésével, fau-

nája aktivitásának és a biodiverzitás fokozásá-

val, az erózió és a koncentrált környezetszeny-

nyezés csökkentésével, az éghajlatváltozás 

hatásainak mérséklésével a pedoszférában ta-

lálható szén lekötése útján, valamint az élelmi-

szerbiztonság fokozásával a talajminőség javí-

tása révén. Közvetlen kapcsolat áll fenn 

ugyanis a talajban hagyott maradványok 

mennyisége, illetve a termények hozamai és a 

talaj szervesanyag-tartalma között. A fosszilis 

fűtőanyagok kiváltására bioüzemanyag-gyártás 

céljából termelt biomassza fontos stratégiai 

irány, amelyet kifejezetten nagy biomassza-

hozamú fajták erre alkalmas területeken való 

termesztése útján kell megvalósítani. A ter-

ménymaradványok hasznosításának egymással 

versengő módjaihoz kapcsolódó gazdasági és 

környezeti következmények értékelése során 

objektív, holisztikus és távlati szemléletű 

megközelítésre van szükség. 
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