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Globális oktatási tanmenet
SZERZŐ:

Anthropolis Egyesület

ORSZÁG:

Magyarország

CÍM:

Agroüzemanyagok – termeljünk üzemanyagot

ÉLETKOR:

12+

TANTÁRGY:

földrajz, biológia, kémia, közgazdasági ismeretek, matematika,
erkölcstan

IDŐTARTAM:

45 perc

Agroüzemanyagok – termeljünk üzemanyagot?
a gyakorlat célja:
-

érzékenyítés az a felelős mezőgazdasági termelés témájában
a fenntarthatóság szociális és gazdasági aspektusainak megismerése
fogalmak megismertetése: agroüzemanyag, agrodízel

tantervi kapcsolódás: földrajz, biológia, kémia, közgazdasági ismeretek, matematika,
erkölcstan
korcsoport: 12+
játékosok száma: 10-30 fő
eszközök:
sokszorosított szövegek
időtartam: 45 perc
A gyakorlat menete
A gyakorlatvezető kisebb csoportokra (3-6 fő) osztja a csoportot, és kiosztja az
agroüzemanyagokról szóló szöveget a csoportoknak 81.sz melléklet).
Instrukció: „A biodízel (vagy agrodízel) egyike a kétféle agroüzemanyagnak. Mit gondoltok
az agroüzemanyagokról? Jó, vagy rossz megoldást jelentenek? Miért? A válaszaitokat írjátok
a poszterre!”
Miután a csoportok felírták a válaszaikat, egymással is ismertetik a válaszokat. Ezután
újinstrukciót kapnak:
Instrukció: „Számoljátok ki!
Egy év alatt 100m2 termőföld 65 kg búzát terem, amiből:
(1) 65 kg kenyér,
(2) 21 kg sertéshús (ha búzával etetik a sertéseket),
(3) vagy 17 l bioüzemanyag állítható elő, ami 233 km megtételéhez elegendő.
Egyenlő arányban elosztva egy év alatt, mekkora mennyiségeket fogyaszthatnánk naponta?”
Második kérdés:
„Hány százalékban fedezik a napi szükségleteinket az említett mennyiségek, ha egy átlagos
magyar fogyasztó 135 g kenyeret, 170 g húst és 27 km megtételéhez szükséges üzemanyagot
fogyaszt?”
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Számolás után megbeszélik az eredményeket. (A helyes válaszok: 100m2 termőterületen a
napi kenyérszükségletünk 137%-a, a napi húsfogyasztásunk 21%-a és a napi üzemanyagfogyasztásunk 25%-a termelhető meg.)
Az eredmények ismertetése után kiosztja a csoportoknak az agroüzemanyagok káros
következményeiről szóló szöveget. A szöveg elolvasása után újinstrukciót ad a
résztvevőknek:
„Az új ismeretek alapján mit gondoltok, érdemes -e a termőföldeket
bioüzemanyagtermelésre használni?
Beszéljétek meg a csoportban és írjátok le a gondolataitokat a poszterre!”
A feladat végén a csoportok egymással is ismertetik gondolataikat.
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1. sz. melléklet

Mi a biodízel?
A biodízel egy nem mérgező, biológiailag lebomló üzemanyagfajta, amely nyers növényi olaj,
használt növényi eredetű étolaj, használt állati eredetű étkezési zsiradék, és a papír- vagy
cellulózgyártás melléktermékeként keletkező olaj felhasználásával készül. A hagyományos
dízelüzemanyagokhoz képest a biodízel gyúlékonyabb, magasabb cetánszámú, és kevesebb,
a klímaváltozást elősegítő üvegházhatású gázt eredményez. A biodízel-keverékek (biodízel és
hagyományos dízel keveréke) bármilyen dízelmotorban használhatók. Hidegben a biodízel
kevésbé válik viszkózussá, ami különösen a nagyobb biodízelmennyiséget tartalmazó
keverékek esetében feltűnő. Ennek elkerülése érdekében változtatni kell a bioüzemanyag
összetételén. Jelenleg is folynak a kutatások, hogy hogyan lehet csökkenteni a bioüzemanyag
előállításának költségeit, és hogyan lehet megoldani a hidegben jelentkező viszkozitási
problémát.
Környezeti előnyök
A biodízel elégetésekor kisebb mennyiségű üvegházhatású gáz kerül a légkörbe, mint a
hagyományos dízel esetén. A 20%-os keverési aránnyal készült biodízelnek (B-20) 12-18%kal, míg a 2%-os keveréknek (B-2) 1-2%-kal kisebb a károsanyag-kibocsátása. A
növénytermesztéstől és az állati zsiradék begyűjtésétől az üzemanyag előállításáig tartó
teljes folyamat során a tiszta biodízel révén (alapanyagtól függően) 60-100%-kal kevesebb
üvegházhatású gáz kerül a légkörbe a hagyományos dízelüzemanyaghoz képest. Bizonyos
hulladékokból is előállítható biodízel, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb
üvegházhatású gáz kerüljön a levegőbe, mivel a hulladék bomlása során metán kerülne a
levegőbe.
Szociális és gazdasági előnyök
A biodízel olyan helyi, megújuló források felhasználásával állítható elő, mint a mezőgazdasági
termények és az élelmiszeripari hulladékok, (pl. vágóhídi hulladék, újrahasznosított főzőolaj,
emberi fogyasztásra nem alkalmas olajak, vagy terményfelesleg). Ezzel korábban
hulladéknak minősített anyagok kerülnek újrahasznosításra, ami új piacokat jelent a helyi
ipar számára és csökkenti a hulladékkezelési költségeket.
A BIODÍZEL ELŐNYEI:
 A biodízel csökkenti az üvegházhatást. A biodízel elégetésekor ugyanannyi CO2 kerül
a levegőbe, majd a fotoszintézis révén vissza a növényzetbe, amennyit a biodízel
előállításához szükséges növények termelnek (zárt karbon-cilus).
 A biodízel energiaegyensúlya pozitív. Sokkal több energia keletkezik a bioüzemanyag
előállítása révén, mint amennyit a folyamat igényel. A felhasznált anyagoktól függően
egy liter biodízel akár hatszor annyi energiát termel, mint amennyit az előállítása
igényel.
 A biodízel nem tartalmaz savas esőket eredményező foszfort.
 A biodízel égése során jelentősen kevesebb mennyiségű szénmonoxid, hamu és
szénhidrogén jut a levegőbe, mint a szénalapú üzemanyagok égésekor.
 A biodízel nem tartalmaz benzolt, vagy más aromás összetevőt.
 A biodízel nem mérgező, és nem minősül veszélyes anyagnak.
 A biodízel 30 nap alatt természetes úton lebomlik, ezért kiválóan alkalmas arra, hogy
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védett vizeken vagy síterepeken, stb. használják.
A biodízel fontos üzemanyagforrás marad a jövőben is. Mint megújuló energiaforrás
védi a környezetet és csökkenti a nyersolajtól való függésünket.
A biodízel gyulladáspontja 150°C, ami a világ egyik legbiztonságosabb üzemanyagává
teszi. A magas gyulladáspont különösen a szállítás és tárolás során fontos.
A biodízelnek jók a kenési jellemzői, és védi a motort a mechanikus hatásoktól.
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2. sz. melléklet

Mik az agroüzemanyagok?
Az agroüzemanyagok nem fosszilis olajból készült, növényi eredetű üzemanyagok. Két
csoportba oszthatók:
 Az elsősorban etanolt (alkoholt) tartalmazó üzemanyagok a benzinüzemű
motorokban használhatók. Szénhidrátot tartalmazó növények (pl. cukkorrépa,
cukornád, búza, kukorica) erjesztése és desztillációja révén nyerik.
 Az agrodízelek, amelyek, növényi (repce, napraforgó, pálma, szója) olajokból
készülnek és általában dízelmotorokban használhatók; az olajokat kémiai eljárással
alakítják a dízelüzemanyagokhoz hasonló üzemanyaggá.
Az agroüzemanyagokat bioüzemanyagoknak is nevezik, annak ellenére, hogy az
alapanyaguknak semmi köze a biotermesztéshez.
Ki használ agroüzemanyagokat?
Az EU-ban nagy mennyiségben használnak agroüzemanyagokat hagyományos fosszilis
üzemanyagokkal keverve. Az EU agroüzemanyag-előírásainak megfelelően 2010 végére a
teljes üzemanyag-fogyasztás 5,75%-át agroüzemanyagoknak kell kitennie. 2020-ra ez az
arány el kell, hogy érje a 10%-ot minden tagállamban. A rendelkezés megnöveli az igényt az
olyan növények iránt az egész világon, amelyekből agroüzemanyag készíthető.
Miért használunk agroüzemanyagokat?
 Az iparilag fejlett valamint a fejlődő országok igénye fokozatosan nő a fosszilis
üzemanyagok iránt. A növekvő igény megnövelheti az üzemanyag árát.
 A fosszilis üzemanyag mennyisége korlátozott. A fosszilis üzemanyagkészletek
néhány évtizeden belül kimerülnek. Hosszú távon bizonyosan nőni fognak az
üzemanyagárak, ezért alternatívákra van szükségünk.
 Az agroüzemanyagok környezetbarát alternatívának tűnnek, mivel megújuló
forrásokból származnak. Ez a hivatalos magyarázat, de az igazság ennél összetettebb.
Honnan származnak a „mi” agroüzemanyagaink?
Az EU nem képes belső forrásokból fedezni az agroüzemanyag-szükségletét, ezért
behozatalra szorul. Vélhetően az EU művelésre alkalmas területeinek kétharmadán kellene
agroüzemanyag előállítására alkalmas növényeket termeszteni, hogy az unió önellátó legyen
ezen a téren. Európa növekvő igénye az agroüzemanyagok iránt azt eredményezi, hogy a
harmadik világ országai növelik az agroüzemanyag-termelésüket. Ez nehézségeket okozhat
ezen országok élelmiszerellátásában, mert élelmiszertermelés helyett egyre inkább csak az
agroüzemanyag-termelésre koncentrálnak.
A legtöbb agroüzemanyagot Brazília (cukornádalapút) és Indonézia (pálmaolaj-alapút)
exportálja Európába. Ezekben az országokban hatalmas területeken irtják ki a trópusi
esőerdőket évente, hogy bioüzemanyag előállítására alkalmas növényeket termesszenek. Az
erdőirtást az Európai Unió pénzügyi és technológiai segítségnyújtással támogatja. 2001-ig
több mint 10 milliárd eurót költött az EU erre a célra. Enélkül az összeg nélkül a termelés sok
esetben veszteséges lett volna.
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Brazília jelenleg 6 millió hektáron termel agroüzemanyag előállítására alkalmas növényeket.
A tervek szerint ez a szám a közeljövőben 30 millióra nő, míg a végső cél akár a 120 millió
hektár is lehet. 1985 és 1996 között 5 millió ember kényszerült elhagyni a lakhelyét, mert a
területeket szója és cukornádültetvények telepítésére sajátították ki. A brazil szén-dioxid
kibocsátás 80%-a az agroüzemanyagok termelése érdekében végrehajtott erdőirtások
következménye.
Hasonló a helyzet Délkelet-Ázsiában is. A pálmaolaj-termelés érdekében végrehajtott
erdőégetések következményeként Indonézia a világ 4. legnagyobb szén-dioxid kibocsátója.
Egyre többeket fenyeget az éhínség, mivel kevesebb területen terem élelmiszer, ami
megnöveli az árakat. Egyes források szerint a következő 20 évben az agroüzemanyag tehető
felelőssé a világon terjedő éhínség miatt.
Ezt a megállapítást az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA, 2008), tette abban a
szakértői jelentésben amelyet az Európai Bizottságnak küldött. A jelentés az ellen érvelt,
hogy az Unió 10%-ra növelje az agroüzemanyag-kvótát 2020-ra. Az agroüzemanyag-termelés
növelése károsan hat a környezetre és az emberek életére egyaránt. Visszafordíthatatlan
károkat okoz a biodiverzitásban, veszélyezteti a vízforrásokat és a termőföldeket.
Olaj a tűzre?
Fontos megjegyezni azt is, hogy ugyan az összes szén-dioxid-kibocsátás 14%-ért a közlekedés
a felelős, az ipari növénytermesztés ugyanekkora szén-dioxid-kibocsátással jár. Ha ehhez
még hozzávesszük azt a károsanyag-kibocsátást, ami a területrendezés (elsősorban az
erdőirtások) következménye, megállapíthatjuk, hogy az ipari növénytermesztés a
legnagyobb mértékben járul hozzá a globális felmelegedéshez. Paradox, hogy ennek ellenére
a bioüzemanyagokat a globális felmelegedés csökkentésének egyik lehetséges módjaként
tálalják.

