
CirokfCirokf éélléélléékk, mint takarm, mint takarm áányny--, , éés s 
ipariniparin öövvéényeknyek az alternataz alternatíív v 

energiahasznosenergiahasznosííttáásban sban 

FeczFeczáákk JJáánosnos

0606--30/9330/93--8080--266266

AGROSZEMEK KFT. AGROSZEMEK KFT. 

SzegedSzeged

IX. Biomassza KonferenciaIX. Biomassza Konferencia

Sopron, 2006. mSopron, 2006. máárcius 2.rcius 2.



sokan erre gondolnak, de 
ma nem erről lesz szó

Cirok esetén,



Cégünk 1990-ben alakult, de kollégáink közül többen már 1984-
óta foglalkoznak a takarmánynövények nemesítésével, 
vetőmagjainak előállításával és értékesítésével.

Nemesítőmunkánk eredménye a saját fajtáink.

Monori édes silócirok

Cellu ipari cirok

Zöldözön szudánifű

Áron petrezselyem

Szemescirok (még kísérleti jelölt)

Feczák János
ügyvezető igazgató
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CelluCellu ipari cirok ipari cirok ÉÉgetgetéés, gs, gáázoszosííttááss



A cirokfélék jellemzői

•A cirokfélék nemesítése, termesztése, mint 
szántóföldi kultúrnövény jellemzése

•A cirokfélék az silózhatóság, tápanyagtartalom, 
egyéb jellemzők/

•A cirok, mint ipari növény /cukorgyártás/

•A cirok felhasználása állattenyésztésben 
/takarmánynövény, energetikai célokra

/direkt égetés, bálázás, pelettálás, brikettálás, 
fermentálás/



C4
A cirok trópusi-szubtrópusi eredetű C4-es növény:

-CO2 növekedésre intenzívebben reagálnak, gyorsabb a 
transzportjuk, és a cukor létrehozásuk. 

-Hőmérséklet növekedésével arányosan nő a 
fotoszintézisük. (A megkötött széndioxid nem szabadul 
fel ismét.)

-Más növényekhez képest jobb a víz felhasználó
képessége. 



• Minden lágyszárú növény égethető és 
gázosítható

• A cirok égetésekor a CO2 kibocsátás  
minimális 

• Az EU szabályok         kazánok elterjedése



Mit tud a Cellu cirok, mint 
energianövény??? 



Előnyük 
(Co2 forgalomba kedvezően vesznek részt)

O2



Cukorcirok előnye
- Hatalmas növényfelülete miatt sok O2 termelés 
- Egyik legnagyobb hozamot termelő növény. 

1 ha – ra vetítve: 80-120 tonna zöldtermés



Cukorcirok előnye
• Nagy termés, 20-30 tonna szárazanyagtömeg / ha 



�EGYIK LEGNAGYOBB HOZAMOT TERMŐ SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNY: 

-1 ha-ra vetítve: 

- 80-120 tonna zöldtermés

- 20-30 tonna szárazanyagtermés

�Energiatermelése:16,37 MJ /kg, - amely megegyezik: 

a   közepes minőségű barnaszén fűtőértékével (14-16 MJ / kg). 
2 kg cirokszár = 1 m3 gáz fűtőértékével

1 ha-ra vetíve, (átlagos  biztonságra törekedve) 12.000 kg 
szárazanyag termés esetében a cirok energiatermelése közel       
200 GJ / ha. 



A „számháborúban” nem akarunk részt venni…

Amennyiben a fűféléket nézzük, akkor 2 x többet tud teremni, 

A silókukoricát tekintve, pedig 30 – 50 %-al tud többet a Cellu
cukorcirok.



Egyszerű, meglévőmezőgazdasági eszközökkel termeszthető,az ország 
bármely területén

Nincs telepítési költsége



CELLU cukorcirok előnye:   

• Egyszerű, meglévő
mezőgazdasági 
eszközökkel 
termeszthető,az ország 
bármely területén 

• SZERÉNY, DE NEM 
IGÉNYTELEN 
NÖVÉNY



Cukorcirok előnye

• Könnyen termelhető

• A Calvin-ciklus
2. fotokémiai 
rendszere kimarad, 
ezért gyors a 
szacharóz szintézisük. 



megújuló energiahasznosítás

Égetés Biogáztermelés

Felhasználási területe a ciroknak



A jövő tehene a biogázüzem, 
kazán

• Olcsó tejet akartunk, tömegtakarmányt etettünk: szecska vagy 
szálas forma

• Takarmányozással megegyezik a technológia
• Modern, nagy hatásfokú tejtermelés, koncentrált takarmány : 

pellet



bemért

Minta jele TS oTS gáztermelés gáztermelés gáztermelés

˙(NICH4/kg (NI/kg friss

(%) (g) (NI/kg oTS) oTS)                   tömeg)

Cirok-siló 33 9,50 299,4 185,6 94.8

Cirok 28 7,90 680,8 422,1 179,2

A cukorcirok fermentálásának jellemzői



Irányár
• Pellet: 

– 20.000-25.000 Ft tonnája

– Szecska: 
• 10.000-15.000 Ft tonnája

• Bála: 
– 8.700-10.000 Ft tonnája



Cellu ajánlott felhasználás 
formái:

Siló
szecska pellet

szecska2 szecska3



Mivel áll Önök rendelkezésére az energetikai 
programban az Agroszemek Kft? 

-25 éves termesztési tapasztalat

-technológiához szükséges input anyagok (vetőmag, stb…)

-Javaslat tétel a felhasználás formáira – szecska, pellet

-Javaslat a kazánokra, illetve a biogázüzemekre

Tapasztalataink és kísérleti helyeink az elmúlt 2 évben:  

-FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllő

-Lambion kazángyár, Németország

-ELBH s.r.o. HAVLIĈKOVA VITAVOW kazángyár, 
Csehország

-Biogázüzem, Schönkirchen



Elérhetőségeink:

• Tel: 62-533-720

• Fax: 62-533-721

• Mobil: 30-93-80-266

• Hódmezővásárhely,  Makói országút 212 a.



Köszönöm figyelmüket!


