Zöld energia Piricséről
A piricsei székhelyű Holland Alma Kft. már négy éve foglalkozik
energetikai fűz ültetvények szaporítóanyag termelésével és forgalmazásával. A cég 2006-ban kilenc svéd energetikai célra nemesített
fűz fajta licenc jogát vásárolta meg, és ezekből itthon törzsültetvényeket hozott létre.
Az energetikai faültetvények terjedése számtalan külső tényező és az új technológiától való idegenkedés miatt kezdetben lassú
ütemű volt. A Holland Alma Kft. egy olyan egyedülálló termelési
rendszert épített fel, amire már szerte Európában modell értékű
vállalkozásként tekintenek. A szaporítóanyag előállítás mellett,
teljes körű technológiai tanácsadást, pályázati adminisztrációt
is biztosítanak. Több esetben vállalják a teljes körű kivitelezést
is. Valamint, ami a legfontosabb: hosszú távú szerződéskötéssel
biztosítják a megtermelt faapríték kiszámítható, biztos piacát. A
szerződés olyan biztosítékokat tartalmaz, ami a termelési költségek növekedése mellett is biztos és jelentős jövedelmet biztosít a
termelőnek. Az apríték jövőbeni átvételi ára a gázolaj, a járulékok
és több más tényező változásához kötötten alakul.
2009 júliusában Szakoly községben elkezdte működését az első
fás szárú biomasszára épített erőmű. Jelenleg az erőmű 22 tonna
faaprítékot éget óránként és 17 megawattos teljesítményre képes.
Az erőművet aprítékkal kiszolgáló „Tisza” Szövetkezet az erőmű
ellátásában előnyben részesíti az ültetvényen termelt faaprítékot.
A szakolyi erőmű folyamatos üzeméhez 7000 ha ültetvényfelület
szükséges, melynek még csak töredéke valósult meg.
A Holland Alma Kft. tevékenységére a határon túl, Romániában
is felfigyeltek. A cég képviselői júniusban a brassói Transylvania
Egyetemen mutatták be az ottani szakmai közönségnek a fűz
ültetvények technológiai elemeit, az ültetvény létesítés adminisztratív hátterét, szabályzását; valamint a magyar apríték piacra való
beszállítás lehetőségeit. A brassói előadást egy sepsiszentgyörgyi
sajtótájékoztató, valamint újabb előadások követték a romániai
Biomassza Egyesület tagjai részére. Dacára annak, hogy az energetikai ültetvények telepítése Romániában államilag – egyelőre –
nem támogatott tevékenység; az ültetvénytelepítések üteme jóval
felülmúlja a hazai szintet. Ennek ismeretében még az is elképzelhető, hogy az Unió más tagországából származó alapanyaggal látják
el az apríték üzemű erőművet!
A Holland Alma Kft. piricsei telephelyén július 8.-án, szerdán
ültetvénybejárással, aprítékolási bemutatóval és erőműlátogatással
egybekötött faiskolai bemutatót tartott. Ezen a rendezvényen
is érezhető volt a román felek fokozott érdeklődése. A délelőtt
kezdődő szakmai program este nyolc órakor ért véget, ahol az
érdeklődők jelenlétében vágási próbát és mérést is végrehajtottak.
A hazai és Romániából érkezett vendégek jelenléte által hitelesített
mérés során a Holland Alma fűz bemutató parcelláin 75 t/ha/év
szárazanyag (!) hozamot mértek. A szakmai program ültetvénybejárásokkal még csütörtök reggel is folytatódott. A rendezvény
legérdekesebb momentumai a Duna Televízió műsorán is megtekinthetők lesznek.
A Holland Alma Kft. munkatársai rendelkezésére állnak a fűz
ültetvények teljes telepítési és támogatási adminisztrációjával,
tanácsadással, kivitelezéssel, jogtiszta és Eu szabvány feletti minőségű szaporítóanyaggal; és ami lényeges: a megtermelt apríték
hosszú távú piacának biztosításával.
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