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lyeken veszteség prognosztizálható az
elsõ vágásfordulóban, a rövidebb (10
éves) periódus esetén.  Ezen a helyze-
ten minden bizonnyal sokat javít a most
készülõ támogatási rendszer. 

Végsõ következtetésként egyértelmû-
en megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi
ár- és költségviszonyok mellett jövedel-
mezõ földhasznosítási forma az energe-
tikai célú faanyagtermesztés. 

Fontos azonban szem elõtt tartani,
hogy mint minden, a földdel kapcsola-
tos gazdasági tevékenység, ez is elsõ-
sorban az adott fafaj számára jó ter-
mõhelyen biztosítja az elvárt jövedel-
mezõséget. 

A kalkulációnkban bemutatott hely-
zetet némileg módosíthatja az, hogy
nem számoltunk az elkerülhetetlen táp-
anyag-utánpótlás költségével, és a tá-
mogatási rendszer kedvezõtlen hatásá-
val. Viszonylag nagy biztonsággal állít-
ható, hogy a kettõ együtt sem fogja ron-
tani a jövedelmezõséget. 

Az energetikai célú fatermesztés nö-
velésének minden bizonnyal kedvezõ
hatása lesz  a sarangolt, primér fatermé-
kek felhasználási piacán kialakult fe-
szültség csökkentésében is. 

A  termelõk és a felhasználók  együt-
tes és fenntartható érdekeltsége nélkül
azonban  a kínálat növelése egymagá-
ban hosszú távon nem feltétlenül váltja
ki az elvárható kedvezõ hatást.
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2005 áprilisában, mintegy 500 ezer tõ
felhasználásával hozta létre Szent-
lõrinc közelében, Királyegyházán
energiaültetvényét. Az ún. pilot-projekt
keretében egy 45 hektáros területen a
térségben egyedülálló létesítményen 1-
2 éves vágásfordulójú, összesen 10 fajta
„energianövény” várja a betakarítást.
Az energianövények a „zöld energia”
következõ generációjának képviselõ-
jeként kerülhetnek használatba. Széles
körû felhasználásuk az agrárium
számára is kedvezõ lehetõséget
teremt. 

Az eddigi tapasztalatok szerint a
speciálisan energetikai felhasználás
céljából nemesített fafajta ellenálló,
igénytelen, és gyorsan növekedik; ezál-
tal gyors utánpótlást jelenthet a „zöld
energiát” termelõ erõmûvek számára.
Az energiaültetvény eredményei
kiválóak: a növények betegségekkel
szemben ellenállóak, a megeredési
arányuk 95% feletti, az újrahajtás pedig
eredményes. A növények élettartama
egy ültetés után 10 év, az idõjárási szél-
sõségeket pedig kiválóan tûrik.

A PANNONPOWER HOLDING Zrt.
egy integrátori rendszer kiépítésével

azon fáradozik, hogy a környezetbarát
és környezetkímélõ „zöld energiafor-
rás” minél jobban, minél szélesebb kör-
ben elterjedjen.
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információ kérhetõ Rudolf Péter,
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