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A folyamatosan növekvő energiaszükséglet kielégítésében a megújuló energiaforrások között a rövid 

vágásfordulójú fás energiaültetvények kiemelt jelentőséggel bírnak. Az Agrár-Béta Mezőgazdasági Kft. hazánk 

egyik legdinamikusabban növekvő, hazai tulajdonban levő energetikai társasága, amely érdekelt energiafűz 

ültetvények telepítésében és az erre a fafajra alapozott energiatermelés biztonságosabbá, hatékonyabbá és 

gazdaságosabbá tételében. A nemesített energiafűz, mint fafaj választását indokolja, hogy egységnyi területen ez 

a növény kiemelkedő terméshozamot és energiamennyiséget produkál, illetve termesztésének magyarországi 

feltételei kiválóak.  

Jelen projekt célja, hogy az Agrár Béta Kft., a Profikomp Zrt. és az MTA SZBK konzorciumi együttműködésben 

egy komplex innovációs projekt kerüljön megvalósításra az energiafűz biomassza hozamát növelő agrotechnikai 

fejlesztések illetve a hazánkban termesztett fűzfajták biológiai és energia hozamát meghatározó genetikai háttér 

optimalizálása révén. 

Az Agrár-Béta Kft. több fűzgenotípus (Express, Inger, Tordis) bevonásávaljoz létre ültetvényeket és kidolgozza 

az agrotechnikai és növényvédelmi műveleteket. Továbbá nagyparcellás kisérletekben értékeli a többi partner 

által javasolt a biomassza-hozam stimulálását szolgáló technológiákat.  

A Profikomp Zrt. a kísérleti energiaültetvények létrehozása során részt vesz az ültetvények helyszínének 

kiválasztásában, részletes termőhelyi vizsgálatokat (talaj, mikroklíma) és „termőhely homogenizálást” végez. Az 

energiafűz fenntartható termesztése érdekében talajerő visszapótlási rendszert dolgoz ki.  

 

Az MTA SZBK üvegházi feltételek között tesztel olyan növekedést serkentő anyagokat, amelyekkel a biomassza 

hozamnövekedés érhető el, a dugványok telepítés előtti kezelésével. A hatások értékelése érdekében kifejleszt 

egy digitális képalkotásra alapozott fenotipízálási rendszert, amely lehetővé teszi mind a hajtások mind a 

gyökerek növekedésének jellemzését az egész tenyészidőszak folyamán.  

 

Az üvegházban optimalizált módszerek szabadföldi kisparcellás tesztelésével az Agrár-Béta Kft. a Szent István 

Egyetemet, mint alvállalkozót bízza meg. A Debreceni Egyetem, szintén alvállalkozóként, tömegspektrometriai 

technológiával nagy biomassza produkciójú, mérsékelt vízigényű energiafűz fajták, genotípusok kiszelektálását 

végzi el. 

 

Bioenergia alapanyagként használt fafajok (nyár, császárfa) esetében igazolt, hogy a fajra jellemző 

kromoszómaszám megduplázásával jelentősen növelhető a növekedési intenzitás és a biomassza- hozam. Ezt a 

poliploidizációs technológiát még fűz esetében nem dolgozták ki. Az MTA SZBK sejtosztódást gátló 

vegyületekkel illetve antiszensz oligonukleotidok felhasználásával történő átmeneti gén-elhallgattatást tesztel 

poliploid energiafűz növények előállítása érdekében. Ez egy hosszabbtávú projekt kezdő fázisa, amely végül 

szabadalmaztatható új fajták nemesítését alapozza meg. 


