
SECHESTRAREA CARBONULUI 

DIN ATMOSFERĂ 

ÎN SCOPUL DEPOLUĂRII, CU 

AJUTORUL CULTURILOR 

AGRICOLE ȘI REȚINEREA LUI ÎN 

SOL ȘI ÎN PRODUCȚIA PRIMARĂ

PROF. DR. MIHAI BERCA



STAREA POLUĂRII 

ATMOSFEREI TERESTRE

În acest moment, atmosfera terestră se află într-o

stare entropică ridicată, generată de poluarea cu gaze

și pulberi, care afectează în mod direct și indirect:

→starea de sănătate a speciei umane și a întregii

lumi vii;

→starea economiilor lumii, a sănătății resurselor

naturale și a planetei, în ansamblul ei.
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ATMOSFERA SE CARACTERIZEAZĂ PRINTR-O STARE NORMALĂ 

A PROPORȚIILOR GAZELOR COMPONENTE, ȘI ANUME:

AER 

ATMOSFERĂ

ALTE 

GAZE

AZOT

78,09%

OXIGEN

20,95%

ARGON

0.92%

DIOXID 

DE CARBON

0,028%

În această compoziție, gazele nu 

sunt decât cel mult potrivite pentru 

viața naturală, normală, obținută 

prin geneză și evoluție 

preindustrială, 

până în 1870.

În categoria “ALTE GAZE” 

includem 
H2 = 0,00055%

Kr  =  0,000114%

Nc  = 0,001818%

He  = 0,00052%

CH4= 0,00018%

Stare naturală- Stare naturală -

(Wikipedia)
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Conținutul natural al atmosferei în gaze a rămas în medie, istoric neschimbat până în 

zilele noastre, cu excepția dioxidului de carbon și a gazelor convertite în CO2.

Ce avem acum în atmosferă:

2183 Gt CO2

0,028% = 280 ppm

596,4 Gt C

1 Gt = 10 t9

În acest

moment

(2016)

410 ppm

873,3 Gt C

866,9 – 596,4 =  

270,5 Gt în plus

CO2

0,052 CO2 ppm/an

0,011 Gt/an

Creștere

în medie

0,052 CO2 ppm/an creștere

0,011 Gt C/an = 106 t C/an în plus

=
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În perioada 1940 – 2020 temperatura mediului a crescut cu 1 C, adică 0,0125 

C/an, cu accent mare în ultimii 40 de ani, în care temperatura a crescut cu 0,7 

C = 0,0175 C/an            40% C, adică de 1,4 ori     

1750 CO2

0,028% = 

280 ppm

În perioada 

preindustrială, conținutul 

de CO2 s-a menținut în 

jur de 275 – 278 ppmV.

Începând cu anul 1900, 

CO2 în atmsferă a 

crescut mai accentuat, 

depășind 300 ppm până 

în 1920, după care 

crește accentuat până 

în 1960, ulterior 

creșterea este 

exponențială.

În 2020 se ating 417 

ppm. 

Figura 1. CO2 măsurat la Mauna Loa este, în 2020, cu 50% C (1,5 ori)

mai mare decât în epoca preindustrială  

Sursa: Atmospheric carbon dioxide passing ‘gloomy’ milestone, 16 March, 2021 / Met Office Press Office

https://blog.metoffice.gov.uk/2021/03/16/atmospheric-carbon-dioxide-passing-gloomy-milestone/
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CO2 + non-CO2 GES

CO2 singur

IAGES

Sursa: Global Monitoring Laboratory / NOAA Global Monitoring Laboratory, R/GMD, 325 Broadway, Boulder, CO 

80305-3328, https://gml.noaa.gov/aggi/aggi.html - James.H.Butler,  Stephen.A.Montzka

Coeficienți transformare gaze în CO2

→ CO2 = 1

→ Metan CH4 = 25

→ Oxizi nitrici, N2O = 298

Hidrofluorocarbonați HFCS = 124 → 14.800

Periflourocarbonați PFCS = 7390 → 12.200

Hexofluorură de sulf (SF6) = 22.800

Trifluorură de azot (NF3) = 17.200

Figura 2. Atmosfera este poluată cu mai multe gaze, dar toate sunt 

echivalente pentru simplificare în CO2
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Figura 3. Scenarii prognoză privind creșterea CO2 în actualul secol

Sursa: National Academy of Sciences, 2017 - William D. Nordhaus PNAS 2017;114:7:1518-1523, 

https://www.pnas.org/content/114/7/1518Prof.Dr.Mihai Berca



Figura 4. Curba lui Keeling. Recordurile zilnice de CO2 la nivel mondial, 

conform Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego

Sursa: The Keeling Curve, Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego

În perioada 1960-

2020 (60 de ani) s-

au efectuat extrem 

de numeroase și 

atente măsurători 

asupra creșterii CO2

din atmosferă, de 

către Keeling.

Așa a apărut curba 

care îi poartă 

numele.
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23 septembrie 2021: 413,10 ppm

Concentrație dioxid de carbon la Observatorul Mauna Loa
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Figura 5. Creșterea temperaturilor globale începând cu anul 1880 și până în 

prezent

Sursa: A Synopsis on the Effects of Anthropogenic Greenhouse Gases Emissions from Power Generation and Energy 

Consumption, October 2012 - Umar Usman / A curve of the average global temperature rise

Creșterea temperaturilor 

atmosferei se corelează cu 

creșterea conținutului de CO2

din aer. A existat o perioadă 

preindustrială, în care 

temperaturile medii anuale ale 

aerului s-au situat în jurul 

valorii de 13,8 + 0,3 C.

Era industrială a început odată 

cu ultimele decenii ale secolului 

XIX, mai exact în 1880-2000. 

La început, CO2 a crescut din 

cauza arderii cărbunelui, nu 

numai pentru încălzitul 

locuințelor, ci și pentru punerea 

în mișcare a transportului pe 

cale ferată, pe ape și pentru

numeroasele instalații 

industriale (abur + apă caldă).
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La începutul secolului XX s-a declanșat energic utilizarea petrolului, a hidrocarburilor, ca energie

dinamică, dar și ca produse chimice diverse derivate de petrol, absolut toate fiind creatoare de

poluare prin gaze cu efect de seră.

În Figurile 6 și 7 se prezintă:

→ o corelație empirică între creșterea concentrației de CO2 și creșterea temperaturii, necalculată statistic,

prezentată doar empiric de „Climate Central”, pentru perioada 1880-2018, anul „0” fiind 1990. Rezultă că

1880 era cu -0,2 C mai rece decât deceniile anterioare. De aici începe era cărbunelui și totul ia o altă

întorsătură.

→ o corelație elaborată statistic de autorul acestui material (Figura 7). Pentru a scoate un raport de corelație

foarte ridicat, pe baza datelor colectate din literatură, am întocmit o funcție foarte complexă, o polinomială

tip fracție, asigurată statistic de un r2 = 0,99 → adică o determinație de 99%.

Au fost evitate aproximările și din această cauză creșterea temperaturilor atmosferei înregistrează un șoc în

perioada 1900-1980, 80 de ani de super intensă industrializare (ritm ridicat), fără măsuri costisitoare de protecție a

atmosferei. Calculele efectuate arată o creștere continuă până în 2020 și după aceea. Diferența 2020 – 1900 =

0,735 C, cu determinație aproape de „1”. Creșterea medie anuală pe perioada 1900 – 2020 a fost de 120 C (120

de ani) = 0,0612 C.

Pentru unii autori, creșterile indicate s-au apropiat de 1 C sau chiar de 1,2 C.

Referințele nu sunt însă probate de prea multe cercetări.
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Figura 6. O corelație empirică neelaborată, între creșterea CO2 și creșterea 

temperaturilor în perioada industrială 1880 - 2020

Sursa: Stories of Africa's Oceans and Coasts As told by Africa's children and youth Stories of Africa's Oceans and Coasts As told by Africa’s 

children and youth. Volume 2@Essays on Kenya's Coastal and Marine Resources and Environment (pp.61-63)

Chapter: 3: Food from ocean / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
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Figura 7. Corelația dintre creșterea CO2 în aer (ppmv) și creșterea temperaturii (C)
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1760                  1880           1900         1980              1990                         2000                        2010                       2020



2015 a fost cel mai cald an, din înregistrările NASA. 

2021

2016

2019

2020

2015

2011-2020, cel mai fierbinte deceniu – tendința continuă.

După Wikipedia, temperatura aerului în aropierea Pământului a crescut în ultimul secol cu 0,74 + 0,18 C.

Cauza principală CO2; alte cauze, efecte reduse și regionale.
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Figura 8. Estimarea creșterii temperaturilor atmosferei în condițiile 

ritmurilor și programelor actuale ale dezvoltării

(Prognoză luată de la www.forecastingnet.com)
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Figura 9. Scenarii privind posibile soluții ale temperaturilor planetei în secolul XXI
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Sursa: William Nordhaus versus the United Nations on Climate Change Economics / Autor - Robert P. Murphy

https://www.econlib.org/library/Columns/y2018/MurphyNordhaus.html
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Figura 10. Dinamica indicelui anual al încălzirii 

gazelor cu efect de seră

Sursa: EUROPEAN FLUOROCARBONS TECHNICAL 

COMMITTEE (EFCTC) / 

HTTPS://WWW.FLUOROCARBONS.ORG/NEWS/2019-

HFCS-CONTRIBUTE-1-08-TO-CLIMATE-WARMING-

INFLUENCE-OF-GREENHOUSE-GASES/ HFCs 

CONTRIBUTE 1.08% TO CLIMATE WARMING 

INFLUENCE OF GREENHOUSE GASES, 03 July 2020

Acest indice a fost convenit în

ședința ONU de la Kyoto.

El măsoară raportul dintre

valorile termice la sol din anii de

după 1990 și anul 1990, luat ca

an de referință;

1990 – 1 (100%).

În anul 2020 AGGI = 1,47, adică

creșterea a fost de 47% față de

valoarea anului 1990.
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Figura 11. O prezentare la scară mărită pe verticală, a încălzirii 

(C) în perioada preindustrială (negru), în postindustrial (roșu)

Din Figura 11 se observă că încălzirea globală

devine fenomen de alarmă începând cu anul

1970.

De aici, creșterea este accentuat pozitivă și nu

ne mai oferă nicio stagnare sau inflexiune până

în zilele noastre.

Sursa: Newsweek Magazine, 1975
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Efectele încălzirii globale 

- sunt foarte numeroase, prezentăm câteva:

1. Deșertificarea

2. Modificări în comportamentul climei 

(schimbări climatice – extinse → zeci de ani   → milioane de ani

– sezoniere

3. Încălzire globală    Creșterea nivelului mărilor și oceanelor

Extincția biomasei – a speciilor

Schimbări privind sănătatea oamenilor

Incendii

Inundații

Secete

Insecte

Boli

Buruieni

Australia 2020 - 2021

În incendiile din 2020 au murit 330 de oameni  /  1 miliard de oameni au avut de suferit de pe urma lor.

Cu 30% mai multe focuri.

SUA – au murit 43 de persoane.
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PAGUBE

Topirea ghețarilor costă orașele de pe țărm 19.000 miliarde Euro = 19000000000000 = 1912 * 10 Euro.

În 2013, SUA a efectuat un raport de 1146 pagini pe această temă.

- Catastrofele naturale au crescut de 100 de ori ca frecvență și intensitate.

- Vremea extremă din ultimii 30 de ani a ucis 85.000 de oameni la nivelul Europei.

- La nivelul anului 2020, cele mai costisitoare 10 catastrofe climatice au produs pagube de 150 miliarde $ la 

nivelul bunurilor asigurate > 2019

→ 3.500 morți

→ 13,5 milioane persoane au avut de suferit

În SUA 30 de furtuni puternice au primit nume noi.

→ 400 morți

→ 41 miliarde $ pagube

În Europa: 2 furtuni → 5,9 miliarde $.

Prof.Dr.Mihai Berca



Raportul STERN (2006) → lupta împotriva încălzirii globale costă în jur de 1% din PIB mondial/an.

Lipsa de acțiune costă cel puțin 5% și cel mai rău 20% din PIB-ul Mondial.

Numai inundațiile au adus în perioada 1980 – 2011, pagube de peste 90 miliarde Euro.

Figura 12 ne prezintă o proiecție a 3 scenarii privind posibilele pierderi în funcție de autorii

modelelor, care le calculează și în funcție de posibilele intervenții în reducerea fenomenului de

poluare cu gaze a atmosferei.

Aceasta a fost situația reală creată de încălzirea globală în Era Industrială, care a atins limitele

suportabilității planetei.
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Figura 12. Creșterea pagubelor generate de evoluția globală a temperaturilor
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Creșterea temperaturilor medii globale

(în C față de nivelul preindustrial)
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Ce trebuie să scoatem din atmosferă și să transferăm în sol

Prof.Dr.Mihai Berca

Dioxidul de carbon, care uzual se găsește în atmosferă, adică ~ 280 ppm sau 0,028% a fost gândit de Mama

Natură încât să satisfacă „Echilibrul” dintre lumea verde fotosintetizatoare și lumea animală superioară, unde

CO2 joacă un rol de tampon împotriva agresiunii oxigenului în procesul de respirație.

Fluxurile intrare – ieșire din atmosferă funcționează de maniera menținerii acestor echilibre.

Era Industrială, odată cu arderea cărbunelui și a hidrocarburilor bazate pe petrol, a stricat aceste echilibre,

stricând aceste fluxuri și echilibrele rezultate. Așa se face că ceea ce numim astăzi „Circuitul carbonului în

natură” a suferit modificări semnificative, defavorabile azi, foarte vizibil și periculos, atât ecosistemelor naturale

cât și vieții economice și sociale.

Nu se poate face economie sănătoasă în medii poluate, ostile acestora. Creșterea CO2 în atmosferă

favorizează doar fotosinteza, atât în C1, cât și în C4, dar defavorizează echilibrele și dezvoltarea armonioasă

a vieții, în ansamblul ei. Căci modificările climatice, așa cum am prezentat mai sus, aduc mari pagube vieții,

sănătății economiei și sănătății ecosistemelor.

În Figura 13, inspirați de Kandasamy S. și Nagender Nath B. (2016) prezentăm principalele fluxuri.

Ele au fost recalculate de noi și adaptate la anul 2020.
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Figura 13. Ciclul global al carbonului în varianta simplificată
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Se observă că dioxidul de

carbon a fost transformat

în carbon (C)

1 kg CO2 = 0,273 kg C

În natură, carbonul se află

în diferite rezervoare din

care, pentru noi, foarte

importante sunt atmosfera

și vegetația.

Numerele indică masa

rezervorului, denumită și

„Stocuri de carbon”,

recalculată de noi, în Gt

(gigatone = 109 t).

Fluxurile anuale de schimb

de carbon (în Gt/an) între

atmosferă și cele 2

rezervoare majore ale

acesteia, pământul și

oceanul, sunt reprezentate

în roșu. Naturalul este în

negru.
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Dispunem în atmosferă de circa 300 Gt de carbon în surplus, cantitate la limita suportabilității sistemului Pământ –

atmosferă.

Pentru normalizarea stării CO2 e necesar a fi extras de acolo și adus în alte rezervoare, pe care le vedem în Figura

13. Observăm că cea mai eficientă cale de preluare a carbonului din atmosferă este fotosinteza, caracteristică

ecosistemelor în general și, deci, și culturilor agricole, cu o cantitate totală de 125 Gt, din care 15 Gt sunt exclusiv

generate antropic, adică preluate de sistemele fotosintetice generate de activitatea umană. O parte de asemenea

importantă este preluată de oceane prin respirație.

Stocarea efectivă în vegetale (lemn, produse agricole) este negativă din cauza defrișării masive a pădurilor (1/3 din

suprafețe sunt deja pierdute în era industrializării), ca atare și stocarea în lemn este mai redusă.

Poluarea prin arderea combustibililor fosili produce anual 365  30 t C, din care circa 9-10 t pleacă anual în

atmosferă. O parte din această cantitate revine în oceane și în solurile de pe suprafața terestră. Cea mai mare

cantitate de C este depozitată în oceanul intermediar și de suprafață, din care antropic ajung acolo circa 180 tone.

Revista Energy Emision Science din 2008 (reluată de Rattan Lal, 2010) ne pune la dispoziție o schemă cu stocurile

și fluxurile de carbon, cu date la nivelul anului 2015, pe care o prezentăm în Figura 14.

Rattan Lal, autorul acestui articol, consideră că Bazinul Atmosferic (800 Gt) are conexiuni fluxuale de tip input –

output cu bazine mari așezate pe suprafața solului.

Polul Biologic, care trimite atmosferei cantități importante de C prin respirația lumii vii și prin schimbarea modelului

de utilizare a terenurilor. Aici, un rol important l-a jucat și îl joacă fenomenul extins și intens al despăduririi.
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Figura 14. Cantitățile estimate de

carbon în diferitele bazine ale

Pământului, precum și fluxurile

dintre ele.

(prelucrare după Rattan Lal, 2010 – Managing

soils and ecosystems for mitigating

anthropogenic carbon emissions and

advancing global food security. Bio Science,

60(9): 708-721)
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O treime din pădurile lumii sunt astăzi distruse, lăsând loc unor culturi agricole sau punând baza unor

imense suprafețe de deșerturi, îndeosebi în zona Amazonului, dar și în țări din Africa și chiar și în

România.

Peste 2 Gt C pleacă pe această cale în aerul din jurul Pământului. În zona biologicului fotosinteza

absoarbe anual din atmosferă circa 125 Gt C, adică mai mult decât dublu din ceea ce același biotic

trimite atmosferei (circa 64 Gt C/an).

Solul, ca mare bazin de depozitare a C, trimite în atmosferă alte 62 Gt C. În felul acesta, putem spune

că în actuala etapă fotosinteza compensează, prin absorbție, emisiile generate de ecosistemele naturale

și agricole, ca și cele generate de descompunerile biochimice și degradările fizice ale solului.

Relația dintre ocean (marin) și atmosferă este ușor favorabilă absorbției oceanului (cca. 2 Gt

extrasuplimentar din atmosferă). Putem spune, însă, că este un schimb aproape echivalent. Rămân

necompensate emisiile bazinului geologic (cca. 10 Gt/an) și cele generate de industrie, în mărime de

alte 8 Gt, care rezultă din arderea combustibililor fosili, mai ales pentru producerea de energie și

transporturi. Cele 18 Gt reprezintă un plus de 0,077 ppm creștere CO2 concentrat în aer, adică mai mult

decât se prezintă în calculele de la începutul acestei lucrări.
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Strategii destinate reducerii CO2 din atmosferă

Reducerea până la eliminare a emisiilor spre atmosferă

Cercetarea mondială sintetizată de Rattan Lal (2010), susținută și de o mică parte din deciziile politice,

consideră că depozitul imens, încărcătura mult peste normal a CO2 din atmosferă, poate fi redusă prin:

• Opțiuni, măsuri biologice

• Opțiuni, măsuri chimice

• Opțiuni, măsuri tehnice

Pentru toate 3 există 2 strategii, și 

anume:

• Opțiunea adaptivă

• Opțiunea mitigativă

Ambele strategii își propun să:

1. Adapteze ecosistemele la perturbările climatice induse de CO2 în 

exces

2. Să blocheze emisiile și să reducă dimensiunea bazinului atmosferic

În Figura 15 se oferă modelele de manifestare ale celor 2 opțiuni. Opțiunile adaptive se referă la Biosfera terestră (1.A) și la

Ecosistemele acvatice (1.B). Pentru prezenta lucrare, A include 1.A.1 – Păduri și 1.A.2 – Agricultură.

În ambele cazuri, atât Ecosistemelor forestiere, cât și celor agricole li se solicită să-și sporească aportul în ceea ce privește

captarea, absorbția unei cantități cât mai mari de CO2 și imobilizarea, sechestrarea lui în plante, recolte și sol. În cazul pădurilor

se solicită refacerea celor distruse. Acest lucru a început să preocupe foarte mult societatea umană, fără să convingă deplin

toată lumea politică decizională.
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Figura 15. Opțiuni tehnologice 

privind adaptarea 

ecosistemelor la surplusul de 

CO2 și modele de reducere a 

emisiilor

(prelucrare după Rattan Lal, 2010 – Managing

soils and ecosystems for mitigating

anthropogenic carbon emissions and

advancing global food security. Bio Science,

60(9): 708-721)
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Ecosistemului agricol (opțiunea 1.A.2), de care ne vom ocupa în mod special, i se solicită următoarele:

→ Crearea de soiuri, care pe deoparte să dispună de o fotosinteză mărită și, în consecință, să absoarbă o

cantitate mai mare de CO2, pe unitatea de suprafață verde (LAI – ISF) = Indicele de Suprafață Foliară

(verde). Modelele noi găsite în cercetare consideră că este necesară o combinație potrivită, optimă de

efecte cuantice coerente, care să exploreze în mod reversibil diferite căi, dar și o decoerență care să

asigure faptul că energia sosită ca fotoni – electroni de la Soare, este poziționată acolo unde este nevoie,

pentru a fi obținută o eficiență optimă pentru transferul de energie. Asupra eficienței fotosintezei vom reveni.

→ Opțiunea 2 din Figura 15 privind reducerea, diminuarea surplusului de CO2, vizează atât bazinul atmosferic,

cât și sursele de emisie. Reducerea emisiilor 2.A. presupune inovație și tehnologii, astfel încât cu aceeași

cantitate de energie să putem obține o cantitate mai mare de bunuri și servicii (2.A.1.), ceea ce este denumit

ca fiind creșterea eficienței energetice.

Calea spre bioeconomie, pe care societatea umană a pornit deja, presupune ca sursele de energie să conțină din

ce în ce mai puțin carbon (unii combustibili) sau, dacă îl conțin, el să nu depășească cantitatea emisivă a valorii

absorbției fotosintetice care a contribuit la fabricarea lui (2.A.2.).

Ideală și bioeconomică este înlocuirea combustibililor și biocombustibililor care conțin C, cu cei fără carbon. Viitorul

va fi, deci, al hidrogenului. Sau al folosirii directe a motorului care funcționează prin funcții cuantice, magnetice sau

energie a mediului (2.A.3.).
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Schimbarea modelului de viață (2.A.4.) presupune, în primul rând, economie de energie și disciplină în stoparea risipei, a

poluării. Pentru viața planetei, a sănătății omului și ecosistemelor, sechestrarea carbonului și aducerea lui mai des în sol, cu

formarea de humus durabil pentru stabilitate, durabilitate și eficiență, este poate cel mai important și mai „natural” fenomen

posibil.

Celelalte măsuri tehnologice, precum injectarea în subsolurile geologice, în fostele bazine deținute de petrol, este o soluție

limitată și nesigură. CO2 poate scăpa de acolo și reveni în atmosferă. Procesele chimice sunt mai sigure, dar limitate, în timp ce

tehnologiile oceanice (2.B.4.) sunt eficiente și de viitor.

Pentru că sechestrarea biologică poate fi cu succes folosită și în culturile agricole, în Figura 16 se prezintă un model de

sechestrare biotică, care vizează atât ecosistemele oceanice, cât și pe cele terestre biologice unde, prin agricultură, producem

hrană, dar putem contribui și la deplasarea atmosferică.

Sechestrarea biologică sau biotică se referă atât la ecosistemele oceanice, cât și la cele terestre, unde agriculturaa ocupă

acum o suprafață mai mare decât pădurile. Ecosistemele oceanice sunt extrem de productive. În ocean sunt depozitate aproape

20.000 Gt C și anual vin suplimentar între 150-200 t. Activitatea de fixare este efectuată de plancton, prin multitudinea de alge

uni- și pluricelulare, cu mare capacitate de fixare fotosintetică. Circa 1/3 din emisiile de CO2 generate de biocombustibilii arși pe

Pământ sunt inactivați de către ecosistemele oceanice. Asta înseamnă aproximativ 2 – 2,5 Gt C.

Există și alte metode tehnice de sechestrare a CO2 în oceane și mări. Ele constau în injectarea CO2 la diferite adâncimi și

solubilizarea lui în apă. În apele calcaroase el sedimentează și se depune pe fundul mărilor și oceanelor. Fenomenul este

prezent mai ales în zonele costiere calcaroase.
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Figura 16. Model de sechestrare a carbonului în biosferă

* Diatomee (Bacillariophyceae) - sunt alge unicelulre sau pluricelulare, frecvent sub formă de colonii, care consumă mult CO2 și după moarte se depun în straturi groase

pe fundul mărilor sau al aceanelor. Servesc și ca hrană faunei marine și oceanice. Poate crește și în bazine cu apă dulce și poate fi

folosit și în alimentație și medicină. Ele au căpătat și denumirea de fitoplanetare.
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În ecosistemul terestru, carbonul este sechestrat: 

1. În sol:

a) sub formă anorganică (SIC);

b) sub formă organică (SOC – substanță organică bogată în carbon).

2. În plante, respectiv în partea supraterană (tulpini, frunze, recoltă) și partea subterană (rădăcini).

Multe plante, inclusiv culturile agricole, pompează o parte din ionii de carbon direct în soluția solului,

unde servesc activității microbiologice, responsabile de formarea humusului prin fenomenele de

mineralizare, legare și heteropolicondensare.

O parte din carbonul solului se transformă în carbonați secundari, mai ales în solurile calcaroase sau se levigă

spre apele freatice și emisarii naturali (pârâuri, râuri), sub formă de biocarbonați.

În acestă lucrare interesul nostru rămâne preponderent spre modelul, modelele de sechestrare a

carbonului în ecosistemele agricole, acolo unde avem posibilități mai mari de intervenție (Figura 17).
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Figura 17. Strategii utilizate 

pentru sechestrarea 

carbonului în ecosistemele

terestre

Sursa: Energy Environ. Sci, 2008, 1, 

86-100
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Sechestrarea carbonului în ecosistemul terestru, în cazul nostru în agroecosisteme, începe cu prioritate de la

a ne reține de la creerea și lansarea în atmosferă a cât mai puține emisii de CO2 și, dacă este posibil, în a le

diminua complet.

1. Prima măsură este reținerea CO2 în solul și plantele culturilor de deasupra lui (Figura 17.1). Pentru aceasta ținem

cont că reducând lucrările cu mașini agricole, vom reduce emisiile. Arderea a 1 l motorină conduce la emisii de 2,9

kg CO2. Prin sistemul clasic de lucrări ale solului consumăm minimum 70 l motorină/ha = 203 kg CO2/ha. Dacă

utilizăm sistemul de lucrări conservative, consumul se reduce la 40 l = 120 kg CO2. În fine, dacă utilizăm sistemul

”No-tillage”, consumul se reduce doar la semănat = 20 l/ha, adică maximum 60 kg CO2/ha, de 3 ori mai redus

decât în primul caz. Putem afirma că cca. 180 kg CO2 au rămas în bazinul de CO2 al solului.

Într-un capitol viitor vom prezenta, de asemenea, mai mulți parametri asupra cantității de carbon fixate prin

fotosinteză, despre reducerea emisiilor în cazul folosirii asolamentelor extinse, de regulă cu rotații de 4 ani,

reducerea cantităților de îngrășăminte, în special cu azot, mari consumatoare de emisii și extrem de poluante și

înlocuirea lor cu sisteme biologice de fixare a azotului natural din atmoferă. Reducerea cantităților de pesticide

contribuie, de asemenea, la reducerea emisiilor.

O mare cantitate de ”C” o vom introduce în sol odată cu mărunțirea și încorporarea paielor și cu stimularea

microorganismelor solului pentru degradarea și transformarea lor în SOC și apoi în humus. Creșterea fertilității și a

durabilității solurilor se realizează în acest fel.



Prof.Dr.Mihai Berca

2. Prin degradarea solurilor, prin eroziune sau arderea humusului, se poate ajunge la deșertificare. Combatearea

acestora constituie, de asemenea, un factor de reținere a C în sol.

3. Împăduririle, reîmpăduririle, înverzirile – constituie tot atâtea metode de preluare a CO2 din aer și de dirijare a lui

spre Bazinul Sol.

4. Biochar-ul este un cărbune obținut în procesul de transformare a biomasei în biocombustibil sau biogaz. Procesul

se realizează prin piroliză la peste 80 C. Pe lângă biogaz sau biocombustibil rezultă un cărbune rezidual, poros,

dar foarte bogat în carbon care, aplicat solului, favorizează în primul rând însușirile fizice ale solului (apă,

structură etc.) și, prin consecință, pe cele biologice. Subliniem, însă, că între introducerea în sol a materiei

organice reziduale și biochar sunt preferate primele, care pe lângă C aduc cantități importante de proteine,

zaharuri etc., foarte utile procesului de biodegradare și formare a humusului. Biochar-ul nu favorizează formarea

humusului.

5. În condițiile în care dorim să obținem bioenergie din biomasă este preferabil să cultivăm plante care ne pun la

dispoziție o cantitate mare de biomasă (porumb siloz, Miscanthus, sfeclă etc.). Vom obține o cantitate mare de

biocombustibil și una la fel de mare de preluare a CO2 din atmosferă și de depozitare a lui în sol.

Efectul final al acestor 5 grupe de măsuri destinate sechestrării carbonului vor conduce la revigorarea ecosistemelor,

la îmbunătățirea serviciilor pe care ele ni le oferă, la revigorarea factorilor de mediu (apă, aer, biodiversitate) de o

calitate vitală, mult îmbunătățită și apropiată de modelele naturale ancestrale. Vom avea o productivitate primară netă

superioară a agroecosistemelor.



Calculații privind carbonul sechestrat în plante și sol

Biosfera este alcătuită din totalitatea ființelor vii de pe suprafața Pământului. Ea este în continuă dinamică și este extrem de

dificil de a avea o măsurătoare, fie și modestă, a numărului și masei acesteia. Biomasa are în componența ei o secvență verde,

plantele, algele, unele microorganisme, organizate în diferite ecosisteme și care, prin absorbția energiei Soarelui, a dioxidului de

carbon și apei, formează prima moleculă organică – glucoza, cu care începe alcătuirea materiei organice pe planetă.

Fotosinteza este singura cale prin care CO2 poate fi scos din atmosferă și adus în plante – imobilizat în lemn și recolte și returnat în

sol. Modelul de manifestare al fotosintezei a putut fi în felul acesta acordat la modelul economiei planetei.
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Figura 18. Fotosinteza și 

pierderea producției 

primare, etapizat prin 

procese reversibile care 

sprijină procesul inițial
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Producția primară a fotosintezei echivalează cu 120 Gt C, adică de peste 100 de ori mai mare decât întreg

consumul inputurilor care conțin carbon în societatea umană. Ea reprezintă 15% din întreg carbonul existent în

atmosferă. Dacă poluarea pe Terra ar înceta complet timp de 2 ani, atmosfera și-ar reveni la un conținut normal de CO2,

acela care a fost înainte de vremea industrializării (după 1870).

Știm acum cât carbon se sintetizează la nivel terestru sub formă de glucoză, prin cele două forme de fotosinteză,

pe care le avem și în țara noastră: C1 și C4. Prima este caracteristică plantelor de zone mai reci, cum ar fi cerealele,

mazărea, alte leguminoase, furajere etc., iar a doua este tipică pentru plantele care provin din zone mai calde, cum ar fi

porumbul, sorgul și altele asemănătoare. Toate plantele din zonele tropicale funcționează în C4.

Pentru studiul nostru sunt extrem de necesare aplicațiile care se solicită privind sechestrarea C pe unitatea de

suprafață, adică pe ha cultură agricolă, în scopul întreprinderii de eforturi pentru mărirea contribuției agriculturii la

depoluare și eventual alcătuirea cetificatelor de carbon care deja în America și, parțial, în Europa, se tranzacționează cu

15 $/tonă carbon sechestrat.

Pentru a se putea înțelege ceea ce prezentăm în continuare, este necesar să facem cunoscuți câțiva parametrii

legați de diverse transformări.

① CO2 → C; 𝐶𝑂2 = 3,66 × 𝑐 sau 𝑐 =
𝐶𝑂2

3,60
= 0,273 La numitor pot exista variații între 3,65 și 3,67 –

după diferiți autori

Acest parametru este solicitat în special în calculul bilanțului carbonului la orice nivel.

② 1 ppmV CO2 în atmosferă  =  2,13 Gt C în atmosferă
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③ 1 petagram = 1015 grame = 1012 kg = 109 tone = 1 Gigatonă (Gt)

1 ptg = 1 GT 

④ 1 Mv/h electricitate costă:

Din cărbune                    850 kg CO2

Din petrol                       590 kg CO2

Din gaz                          185 kg CO2

Din EU 28 mix              295,8 kg CO2

⑤ Prin arderea combustibililor, se obțin:

1 tonă cărbune        =  2,86 t CO2

1 m3 gaz natural   =  1,90 t CO2

1000 l motorină       = 2,460 t CO2

1000 l benzină        = 2,392 t CO2

1 t petrol               =  2,87 t CO2

1000 petrol             = 2,226 t CO2

⑥ 1 to CO2 este absorbită de 50 arbori/an.

⑦ 1 t paie reține       - 220 kg CO2   =  60 kg C

1 t coceni porumb/

tulpini fl.soarelui - 230 kg CO2   =  60 kg C

4,54 kg paie           - 1 kg CO2   =  0,06 kg C
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⑧ paleți de paie   =      42% C

paleți de lemn   =     50% C

gaz natural       =      59% C

paie                 =      42% C

coceni               =   40,9% C  

Conținutul de C în diferiți combustibili:

⑨ 1 to humus = 400 kg C = 1468 kg CO2 = 6,7 to paie

Coeficientul de humificare a paielor = 1/6,7 cu condiția 

ca raportul  C / N   → 8 – 10 (în loc de 78)

⑩ Alte captări ale CO2

- culturi intermediare = 240 kg C  =   881 kg CO2/ha

- preerii – pășuni      = 700  kg C = 2569 kg CO2/ha

- porumbul produce de 2 ori mai mult oxigen / ha decât o pădure  =  16 – 32 t/ha

- 20-40% din carbonul pe care planta îl aduce prin fotosinteză, este transferat în rizosferă (Walker, 2016)

- 1 ha rapiță fixează cca. 7 t CO2 și  disponibilizează cca. 4,5 t oxigen în atmosferă

- 1 ha grâu fixează cca. 9 t CO2 și disponibilizează cca. 6 t oxigen în atmosferă

- 1 ha viță de vie fixează cca. 4 t CO2 și disponibilizează cca. 2,5 to oxigen în atmosferă

- 1 ha pomi fructiferi fixează cca. 16 t CO2 și eliberează cca. 10 to oxigen în atmosferă

- 1 ha pădure fixează cca. 6 t CO2 și disponibilizează 4 t oxigen (pot fi variații foarte mari)

- 1 ha cartofi fixează cca. 11 t CO2 și disponibilizează 7 t oxigen 
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⑩

→ 5 miliarde ha teren agricol sunt pe pământ (Wikipedia);

→ pe o suprafață de 1m2 sol sănătos și adâncime de 1 m, deci într-un m3 de sol foarte sănătos și nepoluat,

se întâlnesc circa 19.312 km hife, ciuperci și alge (micorize plus ciuperci);

→ creșterea algelor în zona oceanelor (culturi) ar putea sechestra cantități uriașe de C. Doar 9% din oceanul

împădurit cu alge ar putea sechestra 53 miliarde tone CO2 anual;

→ la nivel global, solurile conțin > 8580 gigatone de carbon organic (SOC), de aproximativ 10 ori cantitatea

din aer și mai mult decât toată vegetația Pământului;

→ o pădure de bambus sechestrează de 2-3 ori mai mult C decât una de foioase sau conifere, datorită

creșterii rapide și a permanenței ”verdelui”.

⑪ Majoritatea oamenilor de știință cred că solurile ar putea avea un rol de jucat în reducerea carbonului

din atmosferă, dar aproape toți oamenii de știință își doresc, de asemenea, mai multă certitudine.
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Stadii de calcul pentru diferite culturi

Fixarea prin fotosinteză a carbonului inițial sub formă de CO2 , la nivelul culturilor devine foarte actuală,

mai ales că, cu ajutorul unor asemenea calcule, se vor putea emite CERTIFICATELE DE CARBON, ce

urmează a fi cotate la Burse, în vederea obținerii unor sume de 10 – 15 $/tona C fixat, dar și transferat în

forme imobilizante la sol, lemn, recolte durabile (cereale, leguminoase, uleioase), care pot fi conservate.

Cea mai mare importanță se va acorda carbonului trimis în sol și transformat în SOC, respectiv „humus”.

Schema ce este necesar a fi bine urmarită și corect calculată, este următoarea:

Carbon fixat

fotosintetic

Carbon returnat

atmosferei

prin respirație

Carbon fixat

în rădăcini și sol

Carbon imobilizat 

în lemn și recolte 

depozitabile pe 

termen lung

- Singura cale de fixare a ”C” (CO2) 

de către plantele verzi

Figura 19. Distribuția carbonului fixat prin fotosinteză
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Fixarea carbonului prin fotosinteză este foarte diferită de la o cultură la alta și de la o zonă la alta.

Conform lui Cesar Moto și colaboratorii, în zona Murcia din Spania, cantitățile de C fixat anual sunt

următoarele, pentru câteva culturi prezente și în țara noastră:

Ovăzul 4,0 t/ha C Salată verde 6,5 t/ha C

Porumbul 5,1 t/ha C Roșii 8,5 t/ha C

Orzul 4,8 t/ha C Piersic 8,0 t/ha C

Conopidă 10,0 t/ha C Struguti de masă 4,7 t/ha C

Cantități de ”C” 

fixate de diferite culturi 

(Cesar M și colab., 2010)

În Suedia, într-o cercetare efectuată în 2012, se arată că o cantitate netă de CO2 fixat de cultura grâului în condiții 

fără îngrășăminte, este de 4,47 t/ha echivalent CO2. În condițiile aplicării îngrășămintelor cu azot, volumul de CO2 

captat crește astfel:

N – Îngrășământ Prod. CO2 net fix 

t/ha t/ha                    t/ha   

0 = 2,9 = 4,5

80 = 5,8 = 8,6

120 = 6,8 = 9,7

160 = 7,4 = 10,4

200 = 7,5 = 10,4

240 = 7,7 = 10,2

280 = 7,8 = 10,1
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Figura 20. Sechestrarea carbonului de către arbori

Reținem deci, că CO2 absorbit de către plante nu este în totalitate sechestrat (vezi Figura 20) pentru că o

mare parte din el, care în cazul arborilor reprezintă 40 - 50%, este returnat atmosferei prin fenomenele

de respirație ale fotosintezei solului și descompunătorii lor biologici, specifici ai solului.

În solul și în trunchiul copacilor rămân doar 45 – 60%.

Această situație de la copaci rămâne valabilă și în

cazul culturilor agricole.
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O sinteză efectuată de noi în zona europeană (Suedia, Spania), dar și în zona asiatică (China), pentru

cazul cerealelor cu dominanță – cultura grâului și ținând cont de fenomenele în care se desfășoară

tehnologiile, am elaborat o schemă cu principalele repartiții ale capturilor fotosintetice ale CO2 și modul

aproximativ cum au fost ele distribuite în sistemul plante – sol (Figura 21).

Carbon sechestrat prin 

fotosinteză de către 

culturile de cereale

10,07 + 1,03 brut

Sechestrat 

în sol

paie+rădăcini

3,15

1,08

4,23

42 

%

Sechestrat 

în recolte 

boabe

2,97
29 

%

Partea 

aeriană

+ sol 

mixtă

78%

Fenomen 

de respirație

2,87 + 0,6

29 %

100%

+

4%

Figura 21. Schema repartiției carbonului sechestat din culturile de cereale în 

zona europeană (calcule după mai mulți autori) 
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Cantitatea de carbon net ”C” în t/ha sechestrat de cereale după calculele noastre este de ~

7,2 t. Din aceasta, 2,97 t (la o producție de cca. 615 t boabe/ha, sunt depozitate în semințe,

deci sunt scoase din atmosferă. Parțial, ele revin în atmosferă sub formă de CO2, CH4, NH3

etc., într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp.

Pe de altă parte, amprenta (fotoprintul) culturilor de cereale în mărime de 500 – 600 kg/ha (calcule

personale pe baza tehnologiilor aplicate) nu este scăzut. El poate fi scăzut numai din carbonul

sechestrat în paie, care în cazul nostru este de 3,15 t/ha.

2,6 x 0,34  =  0,88 t

SOC/ha  

3,15 – 0,55 = 2,6 t carbon net paie SOC

1 t C din paie 0,34 t SOC

Din paiele 

de pe 1 ha
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Față de aceste calcule, există pierderi și câștiguri. Câștigurile vin din carbonul trimis prin

rădăcini în sol și din masa rădăcinilor în simbioză cu micoriza.

Acest carbon însă rămâne la dispoziția biologiei din sol, care îl consumă împreună cu formele active de

azot pentru descompunerea paielor și formarea SOC.

Semnalăm, de asemenea, că procentul de carbon rămas în sol și în biomasă este mai mic la cereale

decât la păduri, unde fenomenele de respirație la nivelul biomasei supraterane sunt cu mult mai

intense.

În anul 2017 a fost publicată o excelentă sinteză efectuată de cercetători de prestigiu din întreaga lume,

coordonați de Isack Mathew, de la Universitatea KwaZulu-Natal din Africa de Sud.

În Tabelul 1 sunt prezentați principalii parametrii care definesc sinteza fotochimică și modul cum este

plasat carbonul în diferite părți ale planetei.

Consider că aceste cifre pot servi ca bază de date, inclusiv pentru specialiștii noștri care doresc să

calculeze eficiența ecologică a culturilor în vederea obținerii certificatului de carbon.
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Tabelul 1. Parametri definitorii ai carbonului depozitat de către diferite culturi, în diferite părți ale plantei

(culturii). Stocurile de biomasă și carbon, fără recoltele depozitabile.

Crt. Culturi

Număr de 

teste 

efectuate

Biomasă (t/ha) Stocul de carbon (t/ha) Substanță

organică

carbon

SOC (humus 

C)

t/ha

Total 

plantă

Rădăcini 

(R)

Suprateran 

(S)
R/S

Total 

plantă

Rădăcini 

(R)

Suprateran 

(S)
R/S

1. Ierburi perene 29 19,80 10,70 9,10 1,17 6,80 3,60 3,20 1,12 50

2. Porumb 60 11,20 5,20 6,00 0,87 6,30 2,56 3,74 0,68
80 

(asol. soia)

3. Sorg 26 9,50 1,90 7,60 0,25 4,20 1,10 3,10 0,35 40

4. Grâu toamnă 57 9,40 2,10 7,30 0,29 2,40 0,80 1,60 0,50 40

5. Triticale 3 9,60 3,20 6,40 0,50 - - - 0,58 -

6. Soia 52 4,10 1,10 3,00 0,37 3,00 1,10 1,90 0,58
80

(asol. porumb)

7. Mazăre 18 3,80 1,50 2,30 0,65 1,10 0,30 0,80 0,38 38

8. Floarea-soarelui 8 3,90 1,50 2,40 0,63 1,20 0,40 0,80 0,50 30

9. Rapiță 12 4,20 1,20 3,00 0,40 1,80 0,30 1,50 0,20 30

(sursa: Mathew I. și colab., 2017 – What crop type for atmospheric carbon sequestration: Results from a global data analysis. Agriculture, 

Ecosystems & Environment, 243: 34-46) 
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Reținem, din acest studiu sintetizat după 42 de autori și 350 de lucrări publicate, următoarele

aspecte:

Referitor la biomasă

(exprimată în substanță uscată) - „C” 

net

Stocul de carbon →

Cea mai mare producție se obține la gramineele perene (cca. 20 t/ha), din care 10,7 t de

biomasă sunt în pământ, sub formă de rădăcini + micorize, iar 9,1 t sunt la suprafața solului.

Raporul între rădăcini și tulpini este de 1,17 – adică gramineele au biomasă mai dezvoltată în

sol.

În consecință, stocul de 6,8 t echivalent carbon/ha se află dominant în rădăcini și secundar în

tulpini.

Sub cultura de graminee solul are o cantitate de materie organică (SOC, humus C) de 50 t/ha.

Porumbul Fixează un total de 6,30 t C/ha, din care 2,56 t/ha în rădăcini și 3,74 t/ha în tulpini. Raportul de

0,68 este faborabil părții supraterane, invers față de gramineele perene.

Cu toate acestea, media celor 60 de experiențe cuprinse în studiu arată că sub cultura de

porumb care s-a cultivat într-un asolament cu soia se găsesc 80 t SOC/ha (humus C).

Alte culturi Sorgul fixează 4,2 t echivalent C/ha, cu mai puțin trimis în rădăcini – raport R/S de 0,35.

Grâul de toamnă, cultivat pe 2,5 mil. ha în România, fixează 2,40 t C (0,80 + 1,60), cu R/S =

0,50.

Soia reține 3,00 t C/ha (1,10 + 1,90), cu R/S = 0,58, dar crește cota în asolament cu porumbul,

când lasă în sol 80 t SOC/ha.

Mazărea, floarea-soarelui și rapița – rețin cea mai redusă cantitate de carbon, ultima având

sisteme radiculare slabe (R/S = 0,20). Sub aceste culturi se găsesc, în medie, 30 t SOC/ha.

Subliniem, în final, că valorile prezentate în tabel sunt medii mondiale. În Europa valorile sunt foarte mari. În absolut toate cazurile coeficienții de

variație sunt foarte mari, depășind frecvent 50%.

Este foarte normal, ținând cont de imensa variabilitate dată de climă, soluri, tehnologii (mai ales de soiuri și hibrizi).

Asemenea cercetări este necesar a fi făcute pe spații regionale, iar acestea să fie utilizate ca modele de lucru.
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Alte date, cu alte culturi, sunt prezentate în Tabelul 2, de unde reiese că fiecare autor găsește

valori diferite pentru aceeași cultură, atunci când este evaluat impactul carbonului (t C/ha) – a se

vedea cifrele din dreptul culturilor de porumb, soia, sorg etc.

La sorg, de exemplu, inputul de carbon variază de la 0,88 la 4,30 t/ha, adică de aproape 5 ori.

Există posibilitatea ca, prin tehnologii, să creștem influența culturilor agricole în reducerea poluării cu CO2 prin

aducerea lui în sol.

Trei tipuri de tehnologii sunt foarte importante:

1) reducerea emisiilor prin reducerea sistemelor de lucrări ale solului;

2) reducerea inputurilor mari purtătoare de poluare, cum sunt îngrășămintele cu azot și înlocuirea lor

cu plante care aduc azotul prin simbioză, din cele 80 t N prezente ăn atmosferă deasupra fiecărui

ha;

3) Producerea și folosirea de culturi, soiuri și hibrizi cu mare capacitate de fotosinteză și complet

rezistente la secetă.
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Tabelul 2. Producții, 

carbon adus prin 

resturi vegetale 

(inputuri cosmice) și 

cantitatea de carbon 

sechestrat la diferite 

culturi

Crt. Cultura
Producția 

(t/ha)

Input „C” adus cu 

resturi biologice (t/ha)

SOC

Kg/ha „C”
Referințe

1. Orz 2,44 1,65 247

Sursa: Jarecki MK și Lal R, 2010. Crop

management for soil carbon sequestration.

Critical Reviews in Plant Sciences, 22(6):

471-502, https://doi.org/10.1080/713608318

2. Porumb 4,33 1,95 292

3. Bumbac 1,68 1,13 170

4. Mei 0,70 0,47 71

5. Ovăz 2,05 0,92 138

6. Cartof 16,00 1,80 270

7. Rapiță  (semințe) 1,42 0,96 144

8. Orez 3,96 2,67 401

9. Secară 2,17 1,46 220

10. Sorg (boabe) 1,31 0,88 133

11. Soia (boabe) 2,27 1,02 153

12. Sfeclă de zahăr 65,30 7,35 1102

13. Grâu 2,69 1,82 272

14. Porumb 8,90 4,40 1100 Sursa: Ademir de Oliveira Ferreira și colab.,

2012. Carbon balance and crop residue

management in dynamic equilibrium under a

no-till system in Campos Gerais. Rev. Bras.

Cienc. Solo 36(5)

15. Grâu 5,50 2,35 350

16. Ovăz 4,15 1,86 427

17. Soia 3,22 1,23 246

18. Soia (boabe) 4,52 1,73 262 Sursa: Getulio de Freitas SJ și colab., 2014.

Effect of cropping systems in no-till farming

on the quality of a Brazilian Oxisol. Rev. Bras.

Cienc. Solo 38(4)

19. Porumb (boabe) 5,50 2,72 680

20. Sorg (boabe) 6,40 4,30 656

21. Floarea-soarelui 3,14 1,10 170
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Tabelul 3. Calculul amprentei de carbon la cultura de rapiță de toamnă pentru ulei, la Ferma Agrovet – medie 

pe 5 ani, producție 3100 kg/ha  

Crt. 
Lucrări efectuate asupra

solului și plantelor

Consum de 

motorină

(l/ha/oră)

Carbon emis (CE) 

kg/ha
Inputuri utilizate

Cantitate utilizată

l sau kg/ha

Carbon emil (CE)

kg/ha

TOTAL CE

kg/ha

1. Dezmiriștit 2,50 1,80 Îngrășăminte N 140,0 2,96 114,40

2. Afânare Tiger (40-50 cm) 18,00 13,00 Îngrășăminte P 60,00 0,20 12,00

3. Discuit pat germinativ 5,50 4,00 Îngrășăminte K 60,00 0,15 9,00

4. Semănat + fertilizat 14,00 10,00 Erbicide 2,10 6,30 13,20

5. Fertilizat în vegetație (2) 5,00 (2,5 x 2) 3,60 Insecticide 2,00 0,36 0,72

6. Erbicidat (1) 8,00 5,70 Fungicide 2,20 3,16 6,95

7. Recoltat 28,00 20,10 Îngrășăminte foliare 15,00 2,96 44,40

8. Transport 5,0/t = 15,50 11,20

TOTAL 96,50 69,40 500,27

În continuare prezentăm un exemplu de calcul al amprentei de carbon la rapița pentru boabe, în măsura în care ea poate fi utilizată ca depoluant

al CO2 din atmosferă (Tabelul 3). Cercetarea a fost efectuată timp de 5 ani la Ferma Agrovet din Calomfirești (jud. Teleorman).

Pentru calcule am utilizat și cifrele găsite la Hillier și colab. (2009).

𝐶𝐸 𝑙𝑢𝑐𝑟ă𝑟𝑖 = 69,4 + 69,4 × 0,2 = 83,28
𝐾 = 0,2

TOTAL CE (kg/ha) = 83,28 + 500,27 = 583,55

Calculat în CO2 (kg/ha) = 583,55 x 3,67 = 2141,6 kg echivalent CO2/ha
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În prima parte a Tabelului 3 avem înscrise principalele lucrări effectuate prin tehnologie solului pe

care s-a înființat cultura, consumurile de combustibil (motorină) și cantitatea de emisii CO2,

rezultate ca atare. Suma totală a acestor emisii este 69,4 kg CO2/ha rapiță.

În partea dreaptă a tabelului este trecută cantitatea totală de inputuri tehnologice necesare obținerii producției de

rapiță.

Cea mai mare cantitate de emisii este atribuită îngrășămintelor cu azot (140 kg s.a./ha), care emit 414,4 kg

echivalent C.

Calculele de sub total ne arată că emisiile totale de C sunt de 583,55 kg echivalent C și de 2142 kg echivalent

CO2.

Stocul de carbon depozitat în biomasa aeriană (mai puțin cea din producție, pe care o considerăm scoasă din

sistem = 2,5 t/ha) este de 1,8 t/ha echivalent C (vezi Tabelul 1).

Calculele arată, în final, că efectiv în sol poate fi trimisă o cantitate de 1,8 – 0,6 = 1,2 t C.

1,2 t C – produc o cantitate de 0,528 t humus C (SOC)

Este o cantitate mult mai mică decât în cazul altor culturi, însă consumul biologic de carbon necesar producerii

unei cantități mari de ulei (35%) este mult mai mare decât la culturile graminee.

580 kg humus C/ha obținut pe un ha de rapiță este foarte puțin, dar se înscrie într-un bilant pozitiv.
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MODEL DE CALCUL

În caz că dorim să facem un calcul rapid al cantității de carbon fixate din aer de către o cultură, în baza celor

prezentate până acum, prin simplificare putem proceda ca în exemplul de mai jos, pentru cultura grâului:

Producția de 

biomasă la grâu 

(STAS)

Boabele conțin circa 45% carbon → 7,5 t boabe x 0,45 = 3,4 t C, cantitate care intră în depozitare, este scoasă

din sistem, dar se reîntoarce odată cu consumul.

→ 8,5 t paie x 0,44 = 3,74 t C

→ 3,6 t rădăcini x 0,43 = 1,56 t C

TOTAL: 12,1 t biomasă reziduală, care conțin 5,3 t C.

30% din acest carbon este recedat atmosferei prin procese respiratorii și alte pierderi:

16 t suprateran = 7,5 t boabe + 8,5 t paie

3,6 t subteran (rădăcini)

5,3 − 0,3 × 5,3 = 5,3 − 1,59 = 3,71 𝑡 𝐶

1 t C = 0,34 t SOC (humus C)  1 ha grâu aduce în sol o cantitate netă de 3,71 t C x 0,34 = 1,26 t humus C (SOC)
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MODEL DE CALCUL

În acest mod simplificat se pot face calculele pentru culturile unde sunt atent

monitorizate componentele culturii.

Fermierii știu că raportul boabe/paie este, în medie, de 1:1, dar la doze mari de azot

și alți nutrienți acest raport poate varia foarte mult, în intervalul 0,6 → 1,5 (aspect

foarte important pentru calcule).

Soiurile și hibrizii joacă și ei un mare rol în dimensionarea acestui raport.

Raportul invers, boabe/paie, se mai numește și indice de recoltare (IR).

El joacă un rol important în eficiența producției dacă IR  0,5 și în eficiența ecologică dacă IR  0,5.
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PROGNOZA BIOMASEI ȘI A RECOLTEI UTILIZÂND NDVI ȘI LAI

Ultima problemă pe care o ridicăm este posibilitatea ca fermierii să anticipeze, să prognozeze recoltele

pe care le pot obține de pe terenurile lor în scopul planificării randamentelor economice pe termen

mediu și lung (managementului).

NDVI = indicele de vegetație sau indicele normalizat al diferenței generate de starea de vegetație

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷

în care: NIR = zona de vizibilitate spectrală între lungimile de undă solare, de la 350 la 2500 nm și de regulă

ocupă lungimea undelor x, UV, infraroșii și jumătate din cele radio.

Dacă din NIR se scade lungimea undelor roșii (RED) și se împarte la suma lor, se obține NDVI care exprimă starea de

vegetație de la suprafața solului, deci:

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑅800 − 𝑅1240
𝑅800 + 𝑅1240

sau, exprimat în culori: 𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 − 𝑁𝐼𝑅

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝑁𝐼𝑅

Pe o scară de la –1 → +1 el arată numai pe zona pozitivă (0→1) intensitatea culorii câmpului care se măsoară în acest

fel cu instrumentar specializat, care funcționează pe satelit.

Cel mai utilizat satelit în zona europeană este Landsat.

Noi am utilizat, pentru cercetările proprii, satelitul Sentinel-2.
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NDVI se corelează foarte bine cu alți parametri necesari, cum ar fi:

LAI (ISV) = indicele suprafeței foliare și care reprezintă suprafața totală a frunzișului

culturilor, care este responsabil de asimilația prin fotosinteză și aducerea

carbonului în plante și sol.

LAI variază, de regulă, între 0 și 6 m2/m2 sol, dar numai o parte din el activează la nivelul maxim al

fotosintezei, pentru că adesea frunzele se suprapun, iar cele care lucrează la umbra au o activitate mai

redusă.

Această reducere a activității este prinsă de NDVI, care scade brusc dacă cerul este acoperit și senzorii nu

recepționează intensitatea coloritului trimis de vegetația de la sol.

S-au efectuat determinări brute pentru fiecare an, care arată ca graficele din Fig. 22.

După cum se vede, au fost necesare corecții, conform metodologiei pentru perioada în care cerul a fost

acoperit și senzorii nu au putut recepționa imaginile din culturi.

După efectuarea corecțiilor, folosind un sistem de corelații în 2D, am calculat pentru fiecare, cu ajutorul unor

funcții foarte elaborate, valorile NDVI pe întreaga perioadă de vegetație a anului. S-a unificat și s-a lucrat în

toți anii cu o perioadă de acumulare de 186 de zile, respective de la 01.02, când în mod natural plantele își

reiau vegetația și încep să asimileze, până în data de 30.07, când culturile au ajuns la maturitate.
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Figura 22. Grafice în 2D cu valorile calculate ale NDVI și corelația NDVI-producții
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Din cauza variabilității condițiilor climatice, modelele funcțiilor și cele ale curbelor nu se

aseamănă deloc între ele în diferiții ani de lucru.

Ca urmare, nu am putut extrage din aceste funcții un interval de timp care să reprezinte anul

respectiv în calculul unei corelații cu producția sau biomasa.

Funcția medie pe 5 ani nu a putut să ne ofere date asupra prognozei producției.

Subliniez, însă, că utilizând aceste funcții complexe am putut obține rapoarte de corelație foarte mari în fiecare an

(r2 96%) din cauza mediei care, preluând influența negativă a anilor, a redus raportul de corelație (r2 85%).

Dar deși r2 95%, rămânea deschisă problema calculării producției posibil a fi obținută în zonă.

Neputând folosi segmente suprapuse ale funcțiilor, care de regulă apar la 50-100 de zile de la desprimăvărare,

am avut ideea de a calcula integrala spațiilor de sub curbe (vezi fiecare figură), care însumează suma tuturor

valorilor zilnice NDVI, oferită de funcții.

Firește, am obținut valori diferite în fiecare an, în funcție de condițiile climatice. Am constatat, însă, că valorile

integralelor se corelează cu nivelul producției.
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În același grup de figuri am prezentat funcția și graficul acestei corelații și am constatat următoarele:

→ funcția este asigurată statistic de un raport de corelație (89%), printre cele mai ridicate

întâlnite în literature de specialitate;

→ cele mai slabe recolte se întâlnesc în ani ca 2020, în care au căzut doar 330 mm

precipitații (circa 2500 kg/ha), în restul anilor producțiile situându-se între 5000 și 6500

kg/ha (valori estimate).

→ corelând și cu condițiile climatice, încă nu am reușit să găsim o asigurare statistică de

risc mare;

→ urmărim în continuare alți parametri climatici, nu doar precipitațiile și temperaturile –

indicele climatic se pare că este mai favorabil unor asemenea corelații și prognoze; de

fapt, NDVI sugerează că umiditatea solului ar putea fi determinantă în acest scop.
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ÎN LOC DE CONCLUZII

Se nasc specialiști și afaceriști care, folosind carbonul din atmosferă, reconstruiesc solul, care redevine

activ biologic, reține apa și elementele nutritive.

Unul dintre ei este Trey Hill din Rock Hall, pe țărmul estic al Marylandului. La începutul anului 2020,

acest specialist negustor a vândut agricultorului Nori o cantitate de 8.000 de tone de carbon atmosferic,

cu prețul de 115.000 $, adică 14,37 $/t fixată. Prin stocare în cei 10.000 de acri (4046 ha), adică aproape

2 t C/ha, acesta speră să obțină anual câte o tonă suplimentară de carbon pentru fiecare acru, ceea ce

ar însemna un câștig de circa 150.000 $/an.

1

2
În 2018, Academiile Naționale de Științe au anunțat că tehnicile de eliminare a carbonului din atmosferă,

prin sechestrare, sunt necesare pentru a stabiliza creșterea temperaturii globale sub 2 C.

Ele sunt preferate reducerii noilor emisii de carbon.

O creștere cu peste 2 C a temperaturii atmosferei ar fi catastrofală.

Tot în Statele Unite, o societate de tehnologii agricole din Boston (Indigo Ag) care are în clientelă „mii de

fermieri”, care lucrează 18 mil. acri (7,3 mil. ha) și-au exprimat interesul de a se înscrie în programul său

de sechestrare a carbonului - „Carbon Smart”.

3
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ÎN LOC DE CONCLUZII

4
A apărut piața certificatelor de carbon, în mare parte din Statele Unite. Prețul unei tone de carbon

sechestrat este de 16,5 $.

Țărănimea din Europa a început și ea să se miște, dar mult mai timid.

5
În România au început asemenea activități în zona ecosistemelor forestiere.

Există tendințe și preocupări și pentru culturile agricole.

6
Se pare că practica devansează cercetarea. Scrupuloșii cercetători își doresc mai multe studii pentru

mai multă certitudine.


