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Εισαγωγή
Πρόσφατα, ένας ευρής διάλογος µέσα στους επιστηµονικούς και κυβερνητικούς κύκλους
επικεντρώνεται στο πώς θα αντιµετωπιστούν οι εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου και τα ακραία
καιρικά φαινόµενα που αυτές προκαλούν. Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν πως πρέπει να
σταµατήσουµε να καίµε ορυκτά καύσιµα ώστε να αποφύγουµε περαιτέρω αύξηση του ατµοσφαιρικού
άνθρακα και να βρούµε τρόπους να αποµακρύνουµε τον άνθρακα από την ατµόσφαιρα εάν θέλουµε να
µειώσουµε περαιτέρω καιρικές κρίσεις και τις επερχόµενες ανθρώπινες τραγωδίες, την αναστάτωση της
οικονοµικής δραστηριότητας και τις κοινωνικές διαµάχες που αυτές προκαλούν.
Αλλά πού µπορούµε να βάλουµε τον άνθρακα από τη στιγµή που θα τον αποµακρύνουµε από τον αέρα;
Υπάρχει µόνο µία πρακτική προσέγγιση—να τον βάλουµε πίσω εκεί όπου ανήκει, δηλαδή στο έδαφος.
Ευτυχώς, αυτή δεν είναι µία ακριβή διαδικασία. Αλλά χρειάζεται να συµφωνήσουν και να
συµµετάσχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Εφόσον λίγοι άνθρωποι θα αλλάξουν τις συνήθειές τους χωρίς
κίνητρο, έχουµε συγγράψει αυτό το σύντοµο άρθρο. Ελπίζουµε ότι εξηγεί το πρόβληµα της αύξησης
του διοξειδίου του άνθρακα και της κλιµατικής αλλαγής, πώς το διοξείδιο µπορεί να αφαιρεθεί από την
ατµόσφαιρα και να αποθηκευτεί στο έδαφος, και τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να έχουν οι αγρότες και
οι καταναλωτές καλλιεργώντας σε εδάφη πλούσια σε άνθρακα.
Κλιµατική Αλλαγή
Οι καιρικές ανωµαλίες είναι εµφανώς δύσκολο να τεκµηριωθούν. Για να γίνει αυτό απαιτούνται καλά
δεδοµένα για ένα µακρύ χρονικό διάστηµα, και ξεκάθαρα πρότυπα για το τι συνιστά ανωµαλία.
Πρόσφατα, ωστόσο, δεδοµένου ότι όλο
και περισσότεροι άνθρωποι δείχνουν ενδιαφέρον για το θέµα, η ανάπτυξη των δεδοµένων και των
προτύπων έχει προοδεύσει. Οι βασικοί παράγοντες των ακραίων καιρικών φαινοµένων είναι η
υπερβολική θερµότητα, η καθίζηση και η υγρασία. Πρόσφατες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι οι µέσες
µηνιαίες θερµοκρασίες, τα ακραία φαινόµενα καθίζησης, και η µέση συγκέντρωση υγρασίας έχουν όλα
αυξηθεί τα τελευταία 50 µε 150 χρόνια (Coumou). Οι περισσότεροι επιστήµονες πιστεύουν ότι η αιτία
τέτοιων απρόβλεπτων και ακραίων καιρικών φαινοµένων είναι η ‘ανθρωποκεντρική’ (πηγάζει από
ανθρώπινες δραστηριότητες) συγκέντρωση αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Σύµφωνα µε
ακριβείς µελέτες και αναλύσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων, οι ανθρωπογενείς αιτίες της κλιµατικής
αλλαγής είναι ένας παράγοντας που προκαλεί τέτοιου είδους ακραία φαινόµενα (Peterson). Σύµφωνα µε
την Αµερικανική Ένωση για την Πρόοδο της Επιστήµης, «µε βάση τεκµηριωµένα αποδεικτικά
στοιχεία, περίπου το 97% των επιστηµόνων για το κλίµα έχουν καταλήξει ότι υπάρχει κλιµατική
αλλαγή προερχόµενη από ανθρωπογενείς αιτίες» (AAAS).
Πώς τα αέρια του Θερµοκηπίου Προκαλούν Κλιµατική Αλλαγή
Τα αέρια του θερµοκηπίου, κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα αλλά και το µεθάνιο, το όζον και το
υποξείδιο του αζώτου, έχουν εκατοµµύρια χρόνια που εκπέµπονται από το έδαφος και το νερό στην
ατµόσφαιρα λόγω φυσικών διεργασιών όπως η αναπνοή των ζώων, η εξαέρωση και οι απελευθερώσεις
του αζώτου από τα βακτήρια (EPA).
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Τα αέρια αυτά διασπώνται επίσης λόγω φυσικών διεργασιών και επιστρέφουν στις πηγές τους µέσω
ενός αέναου κύκλου. Εφόσον η ποσότητα εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και η ποσότητα που
επιστρέφει στις πηγές παραµένουν ισορροπηµένες, δε θα προκαλέσουν κλιµατική αλλαγή.
Χρειαζόµαστε ένα συγκεκριµένο επίπεδο αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Τα αέρια
δεσµεύουν ηλιακή ακτινοβολία έτσι ώστε η Γη αντανακλά λιγότερη πίσω στο διάστηµα. Αυτό αυξάνει
την ποσότητα της θερµότητας που καθοδηγεί τις πλανητικές δυνάµεις που προκαλούν τις καιρικές
συνθήκες. Εάν δεν είχαµε κάποια από αυτά τα αέρια, η Γη θα ήταν παγωµένη καθόλη τη διάρκεια του
χρόνου και θα θεωρούνταν πολύ κρύα για την επιβίωση των ανθρώπων. Τα επίπεδα των αερίων στην
ατµόσφαιρα µετριούνται σε µονάδες «ppm». Το Άζωτο, το Οξυγόνο και το Αργό, τα πρωτογενή αέρια
στην ατµόσφαιρα, αντιστοιχούν αθροιστικά σε 999,000 ppm. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της
ανθρωπότητας το ατµοσφαιρικό επίπεδο του διοξείδιο του άνθρακα έχει παραµείνει περίπου στα
280ppm, ή λιγότερο από 0.03%.
Διαταραχή του κύκλου του Άνθρακα λόγω του ανθρώπου
Από την αυγή της γεωργίας, περίπου 12,000 χρόνια πριν, ωστόσο, η αποψίλωση των δασών, ο
καθαρισµός της γης, το όργωµα του εδάφους και οι καλλιέργειες έχουν απελευθερώσει περίσσειο
διοξείδιο του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Χρησιµοποιώντας έναν βαθύ πυρήνα τεχνικών ανάλυσης, οι
επιστήµονες έχουν εντοπίσει εγκαίρως αιχµές αντιστοιχίας του ατµοσφαιρικού διοξειδίου του
άνθρακα και του µεθανίου µε την επέκταση της γεωργίας χιλιάδες χρόνια πριν, στη Μεσοποταµία και
την Κίνα (Amundson). Πιο πρόσφατα, από το 1750 περίπου, λόγω της ραγδαίας αύξησης της καύσης
των ορυκτών καυσίµων και της ακόµα πιο πρόσφατης βιοµηχανοποίησης της γεωργίας, το επίπεδο
και ο αριθµός των ανθρωπογενών πηγών των αερίων του θερµοκηπίου έχει αυξηθεί δραµατικά. Με
µεγαλύτερο αριθµό να προέρχεται από το έδαφος τώρα, και µικρότερο αριθµό να επιστρέφει σε αυτό,
το επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα αυξάνεται και τώρα βρίσκεται στα 400ppm.
Η Έκταση του Προβλήµατος
(για όσους αγαπούν τους αριθµούς!)
Σηµείωση: όλοι οι υπολογισµοί σε αυτό το πεδίο περιέχουν χρήση του µετρικού συστήµατος, στο οποίο ο
τόνος είναι ένας µετρικός τόνος που ζυγίζει 1000 κιλά ή 2204.6 λίβρες. Ένας γιγατόνος είναι 1 δις
µετρικοί τόνοι. Ένα εκτάριο είναι 10,000 τετραγωνικά µέτρα ή 2.47 στρέµµατα.
Οι επιστήµονες έχουν εκτιµήσει ότι χρειάζεται να φέρουµε το ατµοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα
πίσω στα επίπεδα της τάξεως του 350ppm ώστε να αποφύγουµε µία καταστροφική κλιµατική αλλαγή
(NASA). (Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι ένας πιο ασφαλής στόχος βρίσκεται πιο κοντά στο προβιοµηχανικό επίπεδο που εκτιµάται στα 275-280ppm, αλλά ο µεγαλύτερος δηµόσιος διάλογος έχει
παγιωθεί στα 350). Ένα ppm διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα ισούται µε 7.8 γιγατόνους
αυτού. Ένα µόριο διοξειδίου του άνθρακα περιέχει ως επί το πλείστον οξυγόνο και ο άνθρακας σε αυτό
το µόριο είναι λίγο παραπάνω από το ¼ αυτού (27.3% για την ακρίβεια). Εποµένως, ένα ppm
ατµοσφαιρικού άνθρακα περιέχει 2.125 γιγατόνους άνθρακα (για να το απεικονίσουµε αυτό είναι
περίπου το µέγεθος ενός κυβικού χιλιοµέτρου στερεού γραφίτη). Εποµένως, για να ζήσουµε
χρειαζόµαστε διοξείδιο του άνθρακα στα 350ppm ή λιγότερο, όµως είναι ήδη στα 400 και αυξάνεται.
Τι µπορούµε να κάνουµε;
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Ας Υποθέσουµε ότι µειώνουµε τις εκποµπές
Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ολόκληρη η ανθρωπότητα πρέπει να σταµατήσει να εκπέµπει
υπερποσότητες αερίων του θερµοκηπίου. Υπολογίζεται ότι περίπου τα 2/3 αυτών των εκποµπών
έγκειται στις δικές µας δραστηριότητες, της καύσης των ορυκτών καυσίµων (Ontl). Θα πρέπει να
σταµατήσουµε να εξαρτώµαστε από τα ορυκτά καύσιµα και να αναπτύξουµε εναλλακτικές µορφές
ενέργειας. Οι κυβερνήσεις το γνωρίζουν καλά. Διεθνείς οµάδες έχουν θεσµοθετηθεί ώστε να
συνεχίζουν προς αυτόν το σκοπό. Θεωρείται ως µία από τις δυσκολότερες αλλαγές στην ιστορία της
ανθρωπότητας, αλλά χρειάζεται να βρούµε τις πολιτικές και τους µηχανισµούς για να το
πραγµατοποιήσουµε, εάν θέλουµε να επιβιώσουµε. Αλλά αυτό δεν είναι το µόνο µας πρόβληµα. Ας
υποθέσουµε ότι θα µπορούσαµε να σταµατήσουµε όλες τις εκποµπές αύριο. Τα αέρια του θερµοκηπίου
που έχουµε ήδη απελευθερώσει στην ατµόσφαιρα θα συνεχίσουν να θερµαίνουν τον πλανήτη για
δεκαετίες και ίσως για αιώνες. Αυτή η θερµότητα θα λιώσει τους πάγους και τα παγωµένα εδάφη
προκαλώντας άνοδο της στάθµης της θάλασσας και απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες αερίων
του θερµοκηπίου που είναι ακόµα παγωµένα. Αυτό είναι ένα δυνητικό πρόβληµα στην αρκτική, για
παράδειγµα. Εκεί µια υπερποσότητα παγωµένου µεθανίου, ενός ισχυρού αερίου του θερµοκηπίου,
µπορεί να απελευθερωθεί στην ατµόσφαιρα µέσω τήξης. Ένα τεράστιο ποσοστό άνθρακα είναι επίσης
αποθηκευµένο στις παγωµένες ζώνες. Ένα θερµό περιβάλλον µπορεί να εκθέσει αυτόν τον άνθρακα σε
πέψη από τα µικρόβια, και στην περίπτωση αυτή θα εκπνέεται ως διοξείδιο του άνθρακα. Εάν η πέψη
συµβεί εκεί όπου δεν υπάρχει οξυγόνο, όπως στους υγρότοπους, αυτός ο άνθρακας θα απελευθερωθεί
από άλλους µικροοργανισµούς ως µεθάνιο (NSIDC). Εποµένως, το να µειώσουµε τις εκποµπές δεν
είναι αρκετό. Μόλις το κάνουµε αυτό, πρέπει επίσης να σταµατήσουµε την αύξηση της παγκόσµιας
θερµοκρασίας. Εάν τώρα βρισκόµαστε περίπου στα 400ppm διοξειδίου του άνθρακα και θέλουµε
γρήγορα να πάµε πίσω στα 350ppm, πρέπει να πάρουµε τον άνθρακα από την ατµόσφαιρα και να τον
θάψουµε κάπου. Πρέπει να βρούµε ένα σπίτι µακράς διάρκειας για 50ppm διοξειδίου του άνθρακα, το
οποίο είναι 106.25 γιγατόνοι άνθρακα. Μπορεί να γίνει αυτό;
Πού µπορούµε να βάλουµε όλον αυτόν τον άνθρακα;
Δεν µπορούµε να αποθηκεύσουµε µε ασφάλεια τον ατµοσφαιρικό άνθρακα στο 70% του πλανήτη που
είναι καλυµµένος µε νερό. Το διοξείδιο του άνθρακα διαλύεται στο νερό και σχηµατίζει ανθρακικό οξύ.
Εδώ και δεκαετίες τώρα έχουµε δει τις επιπτώσεις της σταδιακά αυξανόµενης ποσότητας ανθρακικού
οξέως στους ωκεανούς µας.
Το pH των ωκεανών έχει πέσει και η οξίνιση έχει σκοτώσει πολλές µορφές θαλάσσιας ζωής
περιλαµβάνοντας οστρακοειδή, κοράλλια και πλαγκτόν (NOAA).
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Η αποθήκευση του άνθρακα στο έδαφος, ωστόσο, είναι µία διαφορετική ιστορία. Έχει να κάνει µε την
προέλευση του άνθρακα και τη χρησιµότητά του. Οι επιστήµονες εκτιµούν ότι από την βιοµηχανική
επανάσταση ο καθαρισµός της γης µε σκοπό τη γεωργία και οι καλλιέργειες έχουν απελευθερώσει 136
γιγατόνους άνθρακα από τα εδάφη, παγκοσµίως (Lal 2004). Εποµένως, λόγω του καθαρισµού της γης
και των οργωµένων καλλιεργειών, το έδαφος έχει χάσει περισσότερο άνθρακα από αυτόν που
χρειάζεται να βάλουµε πίσω. Πόσο ακόµα άνθρακα περιέχει το έδαφος; Πολύ περισσότερο. Και πάλι, οι
επιστήµονες εκτιµούν ότι στα 30 πρώτα εκατοστά (περίπου ένα πόδι) τα παγκόσµια εδάφη περιέχουν
περίπου 700 γιγατόνους άνθρακα. Εάν µετρήσετε όλο το πάνω µέρος του εδάφους (µέχρι τα 3 πόδια
βάθος) αυτός ο αριθµός υπερδιπλασιάζεται σε περίπου 1500 γιγατόνους (Powlson). Ξεκάθαρα το
έδαφος, το οποίο κάποτε περιείχε όλον αυτόν τον άνθρακα, µπορεί να τον ξαναποθηκεύσει. Αλλά πριν
προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στην ερώτηση σχετικά µε το να βάλουµε 106,25 γιγατόνους άνθρακα
στο έδαφος, ας καταλάβουµε το έδαφος λίγο καλύτερα.
Η όρεξη του Εδάφους για Άνθρακα
Το έδαφος είναι κυριολεκτικά ζωντανό. Είναι γεµάτο βακτήρια, µύκητες, φύκη, πρωτόζωα, νηµατώδη
και πολλά, πολλά άλλα πλάσµατα. Σε ένα κουταλάκι του γλυκού µε υγιές χώµα, στην πραγµατικότητα,
υπάρχουν περισσότεροι µικροοργανισµοί από όσοι είναι οι άνθρωποι πάνω στον πλανήτη (Hoorman).
Βεβαίως, ως µορφές ζωής βασισµένες στον άνθρακα, αυτή η οµάδα απαιτεί συνεχόµενο εφοδιασµό µε
οργανική ύλη για να επιβιώσει. Αυτή η οργανική ύλη (από την οποία το 58% περίπου είναι άνθρακας)
έχει µε τη µορφή έµβιων οργανισµών, τα εξιδρώµατά τους, που συνήθως είναι απλά σάκχαρα, και τα
κατάλοιπά τους, συχνά υδατάνθρακες όπως κυτταρίνη. Αυτές οι ενώσεις είναι πλούσιες σε ενέργεια,
εύκολα προσβάσιµες στους οργανισµούς, και αφοµοιώνονται γρήγορα από τους µικροοργανισµούς του
εδάφους. Η µισή ζωή των απλών σακχάρων στην επιφάνεια του εδάφους, για παράδειγµα, πριν
καταναλωθούν, µπορεί να είναι λιγότερο από 1 ώρα (Dungait).
Αυτή η υπερβολική όρεξη των οργανισµών του εδάφους για άνθρακα σηµαίνει ότι σε υγιή χώµατα
καταναλώνουν γρήγορα διάθεσιµη οργανική ύλη. Λαµβάνεται από τα σώµατά τους ή καίγεται ως
ενέργεια και εκπέµπεται ως διοξείδιο του άνθρακα. Οι µικροοργανισµοί που βρίσκονται σε ένα
στρέµµα καλαµπόκι στην πραγµατικότητα εκπνέουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από ότι 25
υγιείς άνδρες στη δουλειά τους (Albrecht). Μόλις αυτοί οι µικροοργανισµοί πεθάνουν ο άνθρακας στα
σώµατά τους γίνεται διαθέσιµος για άλλους οργανισµούς για να αποσυντεθεί και να διαφύγει µέσω της
εκπνοής. Η δραστηριότητα των εδαφικών οργανισµών γίνεται σε εποχικούς αλλά και σε ηµερήσιους
κύκλους. Δεν είναι όλοι οι οργανισµοί δραστήριοι την ίδια χρονική στιγµή. Ανά πάσα στιγµή οι
περισσότεροι είναι λίγο ενεργοί ή ακόµα και αδρανείς. Η διαθεσιµότητα της τροφής είναι ένας
σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τον πληθυσµό και το επίπεδο της δραστηριότητας των
εδαφικών οργανισµών (FAO).
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Φωτοσύνθεση
Αλλά εάν ο άνθρακας καταναλώνεται τόσο γρήγορα στο έδαφος, τότε γιατί δεν εξαφανίζεται και τόσο
γρήγορα; Η απάντηση είναι ότι τα φυτά ανανεώνουν συνεχώς τα αποθέµατα άνθρακα. Από την
εξέλιξή τους, 3.5 δις χρόνια πριν, τα φυτά έχουν αναπτυχθεί χρησιµοποιώντας την αξιοσηµείωτη
δύναµή τους να λαµβάνουν άνθρακα και να τον µετατρέπουν σε ζώσα ύλη. Η διαδικασία ονοµάζεται,
βεβαίως, φωτοσύνθεση και διδάσκεται στους περισσότερους µαθητές στα σχολεία. Λειτουργεί κάπως
έτσι: το µόριο της χλωροφύλλης στα φύλλα των φυτών τους επιτρέπει να απορροφούν την ηλιακή
ενέργεια και να την χρησιµοποιούν ώστε να διασπούν µόρια νερού σε άτοµα υδρογόνου και οξυγόνου.
Στη συνέχεια το φυτό απελευθερώνει αυτά τα άτοµα οξυγόνου ως µοριακό οξυγόνο (δύο άτοµα
οξυγόνου µαζί) πίσω στην ατµόσφαιρα και αποθηκεύει προσωρινά τα άτοµα του υδρογόνου. Στο
δεύτερο στάδιο της φωτοσύνθεσης τα άτοµα του υδρογόνου δεσµεύονται σε µόρια διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) για τη δηµιουργία απλών υδατανθράκων όπως η γλυκόζη (C6H12O6). Αυτή η
διαδικασία, όπως όλες οι χηµικές αντιδράσεις, είναι αντικείµενο της διαθεσιµότητας των στοιχείων.
Εφόσον το διοξείδιο του άνθρακα υπάρχει στην ατµόσφαιρα σε τόσο χαµηλή συγκέντρωση (τώρα
0.04%) συνήθως είναι ο περιοριστικός παράγοντας στη διαδικασία (RSC). Σε µεγαλύτερες
συγκεντρώσεις του αερίου, περισσότερη ενέργεια θα παραχθεί από το διαθέσιµο φως και περισσότερο
νερό θα απορροφηθεί από το φυτό για να αυξήσει την παραγωγή υδατανθράκων (Ontl). Σε άλλες
περιπτώσεις, όπως κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε µία ξηρασία, το φως ή το νερό µπορεί να είναι ο
περιοριστικός παράγοντας. Η τεράστια κλίµακα αυτής της διαδικασίας είναι εντυπωσιακή. Ένα
στρέµµα σιταριού σε ένα χρόνο µπορεί να απορροφήσει 8,900 λίβρες άνθρακα µε τη µορφή διοξειδίου
του άνθρακα, που αν το συνδέσει κανείς µε νερό φτιάχνει σάκχαρο. Το σάκχαρο αυτό θα ζυγίζει
22,000 λίβρες. Αυτή η διαδικασία είναι τόσο ενεργή που εκτιµάται πως το 15% όλου του
ατµοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα της γης κινείται µέσω των φωτοσυνθετικών οργανισµών κάθε
χρόνο (SAPS).
Ριζικές Εκκρίσεις
Η φωτοσύνθεση, βεβαίως, δίνει στα φυτά και σε άλλους φωτοσυνθετικούς οργανισµούς (όπως τα µπλε
φύκη) έναν σπουδαίο ρόλο στη ζωή. Όλα τα έµβια όντα βασίζονται στον άνθρακα, και χρειάζεται να
καταλανώνουν άνθρακα για να επιβιώσουν. Εάν µπορείς να βγάζεις άνθρακα από αέρα κοπανιστό,
όπως κάνουν τα φυτά, έχεις ένα επιβλητικό πλεονέκτηµα. Αλλά ακόµα και αν δεν µπορείς να
δηµιουργήσεις στοιχεία άνθρακα, τα χρειάζεσαι. Πώς αλλιώς µπορούν οι µικροοργανισµοί του εδάφους
να λάβουν άνθρακα; Μπορούν να τον ‘κερδίσουν’! Ένα από τα πιο αξιοσηµείωτα πράγµατα που
µαθαίνουν οι επιστήµονες, που ασχολούνται µε τα εδάφη, για τα φυτά και τους εδαφικούς οργανισµούς
είναι ότι φαίνεται πως εξελίσσονται συνεργαζόµενοι δηµιουργώντας µία αµοιβαία ευεργετική σχέση.
Όταν τα φυτά φωτοσυνθέτουν και δηµιουργούν υδατάνθρακες στους χλωροπλάστες τους,
χρησιµοποιούν κάποιες από αυτές τις ενώσεις για τα κύτταρα και τη δοµή τους και κάποιες τις
χρησιµοποιούν ως ενέργεια, για να ζήσουν. Αλλά χάνουν µέσω διαρροής ή αποπνέουν έναν σηµαντικό
αριθµό αυτών των ενώσεων ως ‘υγρό άνθρακα’ στο έδαφος (Jones SOS). Οι εκτιµήσεις ποικίλουν,
αλλά ένα ποσοστό µεταξύ 20 και 40% του άνθρακα που έχει φτιάξει ένα φυτό µέσω της φωτοσύνθεσης,
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µεταφέρεται στη ριζόσφαιρα (η ζώνη του εδάφους που περιβάλλει τις ρίζες) (Walker). Μα γιατί ένα
φυτό να δώσει σάκχαρα µέσα στο χώµα;
Ως δόλωµα.
Πεινασµένα βακτήρια, µύκητες και άλλοι εδαφικοί οργανισµοί θα εµφανιστούν αµέσως και θα
καταβροχθίσουν τις νόστιµες ριζικές εκκρίσεις που περιέχουν άνθρακα. Αλλά σύντοµα θα θέλουν κι
άλλο-και ο καλύτερος τρόπος, για να το πετύχουν είναι να βοηθήσουν το φυτό να φτιάξει κι άλλο.
Εάν ένα φυτό είναι υγιές και δυνατό, µπορεί να αφιερώσει περισσότερους πόρους στη φωτοσύνθεση
και να αποπνεύσει περισσότερο άνθρακα. Εποµένως, τα µικρόβια βοηθούν το φυτό µε διάφορους
τρόπους ώστε να το βοηθήσουν να ευδοκιµήσει και να παράξει περισσότερο υγρό άνθρακα.
Έχοντας µάθει περισσότερα σχετικά µε τη βιοχηµεία του εδάφους έχουµε ανακαλύψει ότι, µέσω των
ριζικών εκκρίσεων, τα φυτά έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν πολύ από το τοπικό περιβάλλον-να
ρυθµίζουν την τοπική κοινωνία των εδαφικών µικροοργανισµών, να αντιµετωπίσουν φυτοφαγικές
κυριαρχίες, να ‘αγοράσουν’ θρεπτικά συστατικά από µακριά, να µεταβάλουν τις χηµικές και φυσικές
ιδιότητες του εδάφους, και να αναστείλλουν την ανάπτυξη ανταγωνιστικών φυτών.
Μικροβιακή Συµβίωση
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι πολλά από όσα ακολουθούν βρίσκονται ακόµα υπό µελέτη. Τα εδάφη είναι απλώς
ένα πρώτο βήµα σχετικά µε το πόσα έχουµε να µάθουµε. Η µικροβιακή κοινότητα ποικίλει σε µεγάλο βαθµό—
µεταξύ 90 και 99% των µικροβίων δεν µπορούν ούτε να καλλιεργηθούν στα εργαστήρια µε την παρούσα
τεχνολογία (Jastrow). Περισσότεροι από το 90% των εδαφικών µικροοοργανισµών είναι βακτήρια και µύκητες
κατά µάζα. Η ακριβής αναλογία µεταξύ αυτών των δύο οργανισµών ποικίλει. Ανενόχλητα εδάφη όπως
βοσκοτόπια και δάση θα επωφελήσουν τους µύκητες. Η καλλιέργεια ή η χρήση συνθετικών αζωτούχων
λιπασµάτων, ωστόσο, µειώνει τον πληθυσµό των µυκήτων. Ένας σηµαντικός παράγοντας της επιτυχίας των
µικροβίων είναι εάν το άµεσο φυσικό τους περιβάλλον τους προστατεύει.
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Η προστασία µπορεί να δοθεί από τον άργιλο, ο οποίος, σύµφωνα µε τους επιστήµονες, ίσως περιέχει
το βέλτιστο pH, απορροφά επιβλαβείς µεταβολήτες και/ή προλαµβάνει την αποξήρανση. Οι µικροί
πόροι (για κρυψώνες) στο τοπικό υπόστρωµα επίσης πιστεύεται ότι αποτρέπουν τη θήρευση των
µικρότερων οργανισµών από τους µεγαλύτερους όπως τα πρωτόζωα (Six). Οι προστατευόµενοι
οργανισµοί έχουν αναφερθεί ότι πεθαίνουν σε ποσοστό µικρότερο του 1% τη µέρα, ενώ περίπου 70%
µη προστατευόµενων µπορούν να υποκύψουν καθηµερινά.
Βακτήρια
Τα βακτήρια είναι τροµεροί χηµικοί. Μία οµάδα αυτών, που ονοµάζονται ριζοβακτήρια (PGPR), που
προάγουν την ανάπτυξη, δουλεύουν µαγικά βοηθώντας τα φυτά µέσω ενός αριθµού βιοχηµικών
διαδικασιών. Μερικά ίσως ‘διορθώσουν’ το άζωτο στην ατµόσφαιρα, δίνοντάς του µια µορφή ώστε να
είναι διαθέσιµο στα φυτά. Άλλα µπορούν να συνθέσουν φυτορµόνες που βελτιώνουν τα στάδια της
ανάπτυξης των φυτών. Άλλα πάλι µπορούν να διαλύουν φωσφορικό οξύ, ένα σχετικά αδιάλυτο
θρεπτικό συστατικό και να το κάνουν διαθέσιµο για την ανάπτυξη των φυτών, ή να παράγουν φυσικά
µυκητοκτόνα για να βοηθούν τα φυτά να αντισταθούν σε µυκητιάσεις (Velivelli). Ένα PGPR έχει
αποµονωθεί από πολλά κοινά φυτά συµπεριλαµβανοµένου του σιταριού, του λευκού τριφυλλιού και
του σκόρδου. Αυτό το βακτήριο βασικά παράγει διαφορετικά αντιβιωτικά, ουσίες που καταπολεµούν
τις παθογένειες και βοηθούν τα φυτά να αντισταθούν σε αρρώστειες (Timmusk).

Μύκητες
Ένα άλλο παράδειγµα µικροβιακής συµβίωσης είναι αυτή του δενδριώδους µυκορριζικού µύκητα. Σε
αυτή τη συµβίωση ο µύκητας αποικεί σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα, στις ρίζες του φυτού-ξενιστή
και στο περιβάλλον έδαφος, συνδέοντας τα δύο µέρη µε τις µακριές υφές του. Αυτό επιτρέπει στο φυτόξενιστή να έχει
βελτιωµένη πρόσληψη νερού και θρεπτικών συστατικών που διεξάγεται κατά µήκος των υφών του.
Αυτή η σχέση έχει τεκµηριωθεί σχετικά µε πολλά θρεπτικά συστατικά συµπεριλαµβανοµένων
φωσφόρου, αζώτου, ψευδαργύρου και χαλκού (Jansa). Σύµφωνα µε κάποιες εκτιµήσεις πάνω από το
90% των εδαφικών φυτών επωφελείται από αυτή τη συµβίωση µε τους δενδριώδεις µυκορριζικούς
µύκητες (Cairney).
Κάποιοι επιστήµονες εκτιµούν ότι το 85 µε 90% των θρεπτικών συστατικών που χρειάζονται τα φυτά
αποκτάται µέσω της ανταλλαγής άνθρακα όπου οι ριζικές εκκρίσεις παρέχουν µικροβιακή ενέργεια
και παίρνουν σε αντάλλαγµα µέταλλα ή ιχνοστοιχεία που σε κάθε άλλη περίπτωση δεν είναι
διαθέσιµα στα φυτά (Jones SOS).
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Αυτές οι σχέσεις επωφελούν και τις δύο πλευρές, χωρίς κανένα κόστος. Η µόνη παραπάνω ενέργεια
που χρειάζεται διατίθεται από το φως του ήλιου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο πλεόν ισχυρότερο
φυτό να παράγει περισσότερες ενώσεις για να ενεργοποιεί και να στηρίζει τα µικρόβια.
Συσσωµατώµατα του Εδάφους
Μία σηµαντική παράµετρος αυτής της ιστορίας είναι η δοµή του εδάφους που ονοµάζεται
‘συσσωµάτωµα’. Εάν πιέσεις µία χούφτα υγιές χώµα και µετά το απελευθερώσεις, θα πρέπει να
µοιάζει µε ένα τσαµπί µπιζέλια. Αυτά είναι τα συσσωµατώµατα. Εάν το χώµα παραµείνει σε σκληρά
κοµµάτια, τότε δεν υπάρχει σωστή συσσωµάτωση. Τα συσσωµατώµατα είναι αρκετά σταθερά ώστε
να αντιστέκονται στη διάβρωση του αέρα και του νερού, αλλά είναι και αρκετά πορώδη ώστε να
αφήνουν αέρα, νερό και ρίζες να κινούνται ανάµεσά τους.
Τα συσσωµατώµατα είναι η θεµελιώδης µονάδα για τη λειτουργία του εδάφους και παίζει παρόµοιο
ρόλο µε αυτόν των οζιδίων των ριζών στα όσπρια, δηµιουργώντας ένα προστατευτικό περιβάλλον
(Jones SOS). Οι υφές των µυκορριζικών µυκήτων βοηθούν το συσσωµάτωµα να δηµιουργηθεί καθώς
φτιάχνουν µία ‘κολλώδη τσάντα’ που τυλίγει και ανακατεύει τα σωµατίδια του εδάφους (Jastrow).
Υγρά εξιδρώµατα άνθρακα από τις ρίζες των φυτών και των µυκήτων επιτρέπουν την παραγωγή
κόλλας και ούλων ώστε να δηµιουργηθούν τείχη από συσσωµατώµατα (Jones SOS).
Μέσα σε αυτά τα τείχη λαµβάνει χώρα µεγάλο µέρος βιολογικής διεργασίας, που και πάλι προωθείται
από τα εξιδρώµατα άνθρακα. Τα περισσότερα συσσωµατώµατα είναι συνδεδεµένα
µε τις ρίζες των φυτών, συχνά λεπτές τροφοδοτικές ρίζες, είτε µε δίκτυα µυκορριζικών µυκήτων που
είναι πολύ µικρά, σχεδόν αόρατα. Η περιεκτικότητα σε υγρασία µέσα σε ένα συσσωµάτωµα είναι
υψηλότερη σε σχέση µε έξω, και επίσης υπάρχει µικρότερη πίεση
οξυγόνου στο εσωτερικό του. Αυτές είναι σηµαντικές ιδιότητες που επιτρέπουν την παραγωγή
αζώτου και τη λειτουργία άλλων βιοχηµικών διεργασιών (Jones SOS).
Ένα από τα σηµαντικότερα κολλώδη συστατικά που κρατάει τα συσσωµατώµατα ενωµένα είναι µία
γλυκοπρωτείνη που ονοµάζεται ‘glomalin’. Η πρωτείνη αυτή φαίνεται να είναι άρρηκτα συνδεδεµένη
µε τη σταθερότητα των συσσωµατωµάτων του εδάφους (Nichols). Η πρωτείνη ‘glomalin’
ανακαλύφθηκε µόλις το 1996, και τώρα πιστεύεται, από κάποιους επιστήµονες, ότι έχει να κάνει µε το
27% του άνθρακα στο έδαφος και έχει διάρκεια ζωής περισσότερο από 40 χρόνια, ανάλογα µε τις
συνθήκες. Η ‘Glomalin’ φαίνεται να παράγεται από δενδιώδεις µυκορριζικούς µύκητες
χρησιµοποιώντας υγρό άνθρακα που αποπνέεται από τα φυτά. Ίσως επιτρέπει στις µυκητιακές υφές να
δεσµεύουν ρίζες και σωµατίδια του εδάφους, και να γεφυρώνει χώρους που βρίσκονται στον αέρα
(Comis).
Τώρα που γνωρίζουµε περισσότερα για το έδαφος, και για το πώς ο άνθρακας διοχετεύεται µέσα σε
αυτό από τα φυτά, για να ενθαρρύνει τις συµβιωτικές σχέσεις µε τα µικρόβια, µπορούµε να θέσουµε το
ερώτηµα ξανά:
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Πόσο γρήγορα µπορούµε να επαναφέρουµε αρκετό άνθρακα στο έδαφος ώστε να
µετριάσουµε τα ακραία καιρικά φαινόµενα;
Είδαµε παραπάνω ότι 1ppm διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα εµπεριέχει 2.125 γιγατόνους
άνθρακα. Εάν έτσι έχουν τα πράγµατα, και είµαστε στα 400ppm και χρειάζεται να επανέλθουµε στα
350, θα πρέπει να επαναφέρουµε 50ppm, ή αλλιώς 106.25 γιγατόνους άνθρακα, στο έδαφος.
Γνωρίζουµε ότι όλος αυτός ο άνθρακας χωράει στο έδαφος γιατί από εκεί προήλθε. Έχουµε βγάλει 136
γιγατόνους άνθρακα έξω από το έδαφος, µέσω της γεωργίας και του καθαρισµού της γης, από την
έναρξη της βιοµηχανικής εποχής.
Αλλά πόσο γρήγορα µπορούµε να βάλουµε αυτόν τον άνθρακα πίσω; Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 20 χρόνων, από τότε που οι άνθρωποι ξεκίνησαν να σκέφτονται να επαναφέρουν τον
άνθρακα πίσω στο έδαφος, πολλές µελέτες έχουν γίνει ώστε να µετρήσουν το ρυθµό µε τον οποίο η
φωτοσύνθεση µέσω της γεωργίας µπορεί να φτιάξει εδαφικό άνθρακα. Έχουµε ρίξει µια µατιά σε
αυτές τις µελέτες, που πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία και που εξετάζουν διαφορετικά
είδη εδαφών σε πέντε ηπείρους και διαφορετικές µορφές γεωργίας.
Οι µελέτες χρησιµοποιούν διάφορες µεθόδους και βέβαια αναφέρουν αποκλίνοντα αποτελέσµατα.
Αλλά διαβάζοντας αυτές τις µελέτες, αποδεικνύονται πολλά.
• Πολυετή αυξανόµενα συστήµατα µπορούν να αποκαταστήσουν περισσότερο άνθρακα από τις
περισσότερες γεωργικές µεθόδους. Όλες οι δοκιµές σε βοσκοτόπια αναφέρουν µεγάλες ποσότητες
αποθηκευµένου άνθρακα, από 1.9 έως 3.2 µετρικούς τόνους ανά στρέµµα ετησίως, µε µέσο όρο 2.6
τόνους (Machmuller, Rodale, IFOAM). Έχουµε βρει λίγες µελέτες πολυετών καλλιεργηµένων
συστηµάτων τα οποία να κατασκευάζουν µεγάλες ποσότητες εδαφικού άνθρακα, αλλά υπάρχουν
κάποιες ενδείξεις ότι οι πολυετείς ξυλώδεις καλλιέργειες µπορούν να το πράξουν. Μία µελέτη
διαπίστωσε ότι τα υποβαθµισµένα, λόγω εξορύξεων, εδάφη κέρδιζαν 2.8 µετρικούς τόνους άνθρακα
ανά στρέµµα ετησίως όταν καλλιεργούνταν µε ψυχανθή και διαχειρίζονταν ως καλλιέργεια για
την παραγωγή βιοµάζας σε ένα σύστηµα σύντοµης εναλλαγής (Quinkenstein). Περισσότερες µελέτες
πρέπει να γίνουν πριν µπορέσουµε να αξιολογήσουµε µε σιγουριά τη συνεισφορά που έχουν οι
πολυετείς ξυλώδεις ή οι ποώδεις καλλιέργειες ως προς την αποκατάσταση του άνθρακα στο έδαφος. Η
χρήση συνθετικών χηµικών λιπασµάτων, ειδικά αζώτου και φωσφόρου, θα µειώσουν σηµαντικά ή σε
πολλές περιπτώσεις θα µηδενίσουν κάθε συσσώρευση διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος. Η σωστή
χρήση κοπριάς και κοµπόστ, ωστόσο, δε φαίνεται να εµποδίζει την αύξηση του εδαφικού άνθρακα
(Jones SOS, Rodale).
• Μελέτες που εξέτασαν καλλιέργειες σε σειρές, ακόµα και αν γίνονταν χωρίς τη χρήση συνθετικών
χηµικών, ανέφεραν κέρδη σε άνθρακα λιγότερα από εκείνα που εµφάνισαν µελέτες βοσκοτόπων, που
κυµαίνονται από 0.23 έως 1.66 τόνους ανά στρέµµα, µε µέσο όρο 0.55 τόνους (Khorramdel, IFOAM).
• Η ποιότητα των γεωργικών πρακτικών που µελετήθηκαν ποικίλει, ειδικά όσον αφορά στα
παραδείγµατα καλλιεργειών σε σειρές. Πρακτικώς όλες οι µελέτες καλλιεργειών σε σειρές που
ανέφεραν σηµαντικά κέρδη ήταν εκείνες στις οποίες χρησιµοποιούνταν κοπριά ή κοµπόστ αντί για
χηµικά λιπάσµατα.
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Αλλά ο βαθµός στον οποίο χρησιµοποιήθηκαν άλλοι κανόνες της ‘κτίσης’ άνθρακα—όπως η συνεχής
εδαφοκάλυψη µε φυτά, χρησιµοποιώντας µία ευρεία µίξη καλλιεργειών, και η µείωση του
οργώµατος—δεν ήταν ξεκάθαρος. Αξίζει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι στην περίπτωση που αναφέρθηκε
το µεγαλύτερο κέρδος άνθρακα σε καλλιέργειες σειράς, αποκατάσταση δηλαδή 1.66 τόνων ανά
στρέµµα καλλιέργειας καλαµποκιού, χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι βιολογικής γεωργίας χωρίς καθόλου
όργωµα του εδάφους (Khorramdel).
Με βάση αυτά τα παραδείγµατα, ας κάνουµε κάποιους πρόχειρους υπολογισµούς σχετικά µε το κατά
πόσο µπορεί η γεωργία να αποκαταστήσει 106.25 γιγατόνους άνθρακα στο έδαφος.
Σύµφωνα µε τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίµων και Γεωργίας υπάρχουν 8.3 δις στρέµµατα βοσκοτόπων
στον πλανήτη και 3.8 δις στρέµµατα καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Εάν ο καθένας είχε τη θέληση να
χρησιµοποιήσει πρακτικές ‘κτίσης’ του άνθρακα σε αυτά τα στρέµµατα, ετησίως οι βοσκότοποι, µε
µέσο όρο 2.6 τόνους ανά στρέµµα, θα µπορούσαν να αποκαταστήσουν 21.6 γιγατόνους και οι
καλλιεργήσιµες εκτάσεις, µε µέσο όρο 0.55 τόνους ανά στρέµµα, θα αποκαθιστούσαν 2.1 γιγατόνους.
Το αποτέλεσµα θα ήταν 23.7 γιγατόνοι το χρόνο. Λόγω του ότι ενδιαφερόµαστε να αποκαταστήσουµε
106.25 γιγατόνους, αυτό σηµαίνει ότι θα µπορούσαµε να το πετύχουµε µέσα σε 5 χρόνια!
Σταθερός Άνθρακας
Βεβαίως, εάν θέλουµε να αποκαταστήσουµε ένα µεγάλο ποσοστό άνθρακα στο έδαφος πρέπει να γίνει
µε τέτοιο τρόπο ώστε οι µικροοργανισµοί να µην µπορέσουν να τον καταναλώσουν. Διαφορετικά οι
µικροοργανισµοί θα κάψουν αυτόν τον άνθρακα και θα τον µετατρέψουν σε διοξείδιο του άνθρακα
που θα απελευθερωθεί ξανά πίσω στην ατµόσφαιρα. Πολλές µελέτες έχουν αναλύσει θεραπείες για
την οργανική ύλη του εδάφους για να δουν εάν αυτές βοήθησαν ώστε να διαφυλαχθεί αυτή η οργανική
ύλη. Μία δεκαετής µελέτης συνέκρινε υπολείµµατα ενσωµατωµένης οργανικής ύλης σε ένα οικόπεδο
µε ένα παράµοιο οικόπεδο από το οποίο αποµακρύνθηκαν τα υπολείµµατα αυτά. Μία άλλη µελέτη
διήρκησε 31 χρόνια και συνέκρινε διαφορετικές εναλλαγές καλλιέργειας και εφαρµογές λιπασµάτων
σε διαφορετικά οικόπεδα. Τα αποτελέσµατά της ποικίλουν δείχνοντας µέχρι και 50% αποκλίσεις
σχετικά µε το ποσοστό του άνθρακα που επέστρεφε στο έδαφος. Μία τρίτη µελέτη συνέκρινε ένα
οικόπεδο όπου υπολείµµατα καλλιεργειών καίγονταν για πολλά χρόνια µε ένα άλλο οικόπεδο όπου τα
υπολείµµατα ενσωµατώνονταν στο έδαφος. Στο τέλος κάθε µιας από αυτές τις µελέτες, οι ερευνητές
που µέτρησαν την οργανική ύλη του εδάφους δε βρήκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των οικοπέδων
παρά τις διαφορετικές µεθόδους διαχείρισης των τελευταίων (Kirkby).

.
Αποκατάσταση του Άνθρακα: Μπορεί η Βιολογία να το πετύχει;

12

Εάν τα µικρόβια απλώς πολλαπλασιαστούν και καταναλώσουν οποιαδήποτε ποσότητα άνθρακα είναι
διαθέσιµη, δε θα µπορέσουµε ποτέ να ‘κτίσουµε’ υψηλότερα ποσοστά άνθρακα στο έδαφος. Επίσης, αν
το δει κανείς µε βάση την ιστορία, τα επίπεδα της οργανικής ύλης του εδάφους σε ποσοστά µεταξύ 6
έως 10% ήταν συνηθισµένα και σε κάποια σηµεία έφταναν ακόµα και το 20% (LaSalle). Τι όµως
απέτρεψε τους εδαφικούς µικροοργανισµούς από το να αποσυνθέσουν την οργανική ύλη στο
παρελθόν;
Μία µορφή άνθρακα που µοιάζει να παραµένει σταθερή για χρόνια, ακόµα και για αιώνες, η οποία
είναι το χούµους. Συντίθεται από σύνθετα µόρια που περιέχουν άνθρακα, αλλά δεν διασπούνται
εύκολα από τους ζώντες οργανισµούς του εδάφους. Οι επιστήµονες δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόµα το
πώς δηµιουργείται το χούµους ή πώς αντιστέκεται στην αποσύνθεση.
Ορισµένοι πιστεύουν ότι το χούµους είναι µία πολύ απείθαρχη µορφή άνθρακα που δηµιουργείται από
τη µικροβιακή αποσύνεθση ριζών και παραγώγων των ριζών (Ontl).
Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι οι µηχανισµοί που επιτρέπουν τη φυσική συντήρηση του εδαφικού
άνθρακα αφορούν είτε στην ικανότητά του να αντισταθεί στις επιθέσεις των µικροβιακών ενζύµων
µέσω της ‘απορρόφησης’ σε οργανικά άλατα, ή αφορούν στην προστασία του µέσα στα
συσσωµατώµατα του εδάφους. Το πρώτο προτείνει χηµικό δεσµό µε τα σωµατίδια αργίλου ή µε τα
κολλοειδή του εδάφους που είναι αρκετά ισχυρά ώστε να αντισταθούν σε κάποια επίθεση απειλητικών
ενζύµων. Το δεύτερο ίσως προστατέψει τα µόρια από µια επίθεση ενζύµων κρατώντας το οξυγόνο ή
άλλα αποσυντεθειµένα στοιχεία έξω από το συσσωµάτωµα του εδάφους. Παρόλα αυτά µία άλλη
θεωρία λέει πως ο λόγος που ο άνθρακας δεν έχει πράσβαση στις επιθέσεις των µικροβίων οφείλεται
στο ότι βρίσκεται βαθειά µέσα στο έδαφος (Dungait).
Ωστόσο, µία άποψη αναπτύσσεται µεταξύ κάποιων επιστηµόνων, ότι ο σταθερός άνθρακας δεν
παράγεται από υπολείµµατα εδαφικής οργανικής ύλης, αλλά από τον ίδιο τον υγρό άνθρακα. Κατά
αυτή την άποψη το χούµους είναι είναι δηµιούργηµα των εδαφικών οργανισµών, παρά ένα προϊόν
αποσυντιθέµενης οργανικής ύλης (Meléndrez, Jones letter).
Οι µελέτες που υποστηρίζουν αυτή την άποψη προτείνουν ότι το χούµους είναι µία σύνθεση οργανική
και µεταλλική που συντίθεται από 60% άνθρακα, 6 έως 8% άζωτο, και συνδέεται χηµικά µε τα
ορυκτά του εδάφους, όπως φώσφορος, θείο, σίδηρος και αλουµίνιο. Υπάρχουν ακόµα κάποιες
ενδείξεις ότι η σύνθεση του χούµους βασίζεται σε συγκεκριµένες αναλογίες των βασικών συστατικών
του, όχι µόνο µεταξύ άνθρακα και αζώτου, αλλά και µεταξύ άνθρακα και θείου (Kirkby). Ένας
ερευνητής υποστηρίζει ότι το χούµους µπορεί να σχηµατιστεί µόνο σε συγκεκριµένες περιοχές του
εδάφους, όπως τα συσσωµατώµατα όπου το άζωτο είναι ενεργό και ο φώσφορος και το θείο
διαλύονται (Jones letter).
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Πώς µπορούµε να Αποκαταστήσουµε και να Σταθεροποιήσουµε τον Εδαφικό Άνθρακα;
Μόλις οι επιστήµονες του εδάφους µάθουν περισσότερα για τα συστατικά του και τις µικροβιακές
διαδικασίες που σχηµατίζουν το χούµους, θα είµαστε σε θέση να καταλάβουµε καλύτερα πώς
µπορούµε να βοηθήσουµε στη δηµιουργία του. Αλλά υπάρχουν αποδείξεις σύµφωνα µε τις οποίες η
‘κτίση’ εδαφικής οργανικής ύλης δεν είναι απλώς µία διαδικασία κατά την οποία προσθέτεις οργανική
ύλη στο χώµα σου. Αυτό θα δηµιουργήσει µια ακµάζουσα κοινότητα µικροβίων και θα κάνει τις
καλλιέργειες να ανθίσουν. Αλλά για να ‘κτίσουµε’ άνθρακα µακροπρόθεσµα, πρέπει να κάνουµε
περισσότερα.
Αυτό που πρέπει να µάθουµε είναι το εξής: Τι πρακτικές πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ώστε να
‘κτίσουµε’ και να διατηρήσουµε τον εδαφικό άνθρακα στο έδαφός µας;
Κράτα το Έδαφος Φυτεµένο
Ίσως το πιο σηµαντικό πρώτο µάθηµα είναι ότι το γυµνό χώµα οξειδώνει τον άνθρακα, ενώ τα φυτά
τον προστατεύουν. Τα πράσινα φυτά δηµιουργούν ένα εµπόδιο µεταξύ αέρα και εδάφους, µειώνοντας
το ρυθµό της διαδικασίας εκποµπής του άνθρακα από τα µικρόβια.
Η διάβρωση λόγω του αέρα και του νερού είναι επίσης ένας µεγάλος εχθρός του εδαφικού άνθρακα,
και τα φυτά είναι η καλύτερη προστασία από τη διάβρωση. Τέλος, τα φυτά δεν προστατεύουν µονάχα
τον εδαφικό άνθρακα, αλλά επίσης προσθέτουν άνθρακα µέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης.
Με απλά λόγια, κάθε τετραγωνικό µέτρο εδάφους που µένει γυµνό—είτε είναι µεταξύ σειρών
καλλιέργειας, επειδή οργώνεις ένα χωράφι, είτε έχεις µόλις µαζέψει τη σοδειά σου και το έχεις αφήσει
για αγρανάπαυση—µειώνει τα αποθέµατά σου σε άνθρακα.
Πρακτικές όπως η χειµερινή βλάστηση ώστε να καλύψουµε το έδαφος και όπως η σπορά µε όσπρια και
η εδαφοκάλυψη είναι σηµαντικές ώστε µόλις µαζευτεί η σοδειά να υπάρχει µία παραγωγική κάλυψη
που να αυξάνει τα επίπεδα εδαφικού άνθρακα, να προστατεύει από τη διάβρωση του εδάφους, να ταϊζει
του εδαφικούς οργανισµούς και να αυξάνει τη συσσωµάτωση (Azeez)
Ελαχιστοποίηση του Οργώµατος
Μία από τις δυσκολότερες πρακτικές για την αποκατάσταση του άνθρακα που έχουν να ακολουθήσουν
οι βιολογικοί καλλιεργητές είναι αυτή της µείωσης του οργώµατος. Λόγω του ότι οι βιολογικοί
καλλιεργητές δε χρησιµοποιούν ζιζανιοκτόνα, το όργωµα του εδάφους είναι το µεγάλο τους όπλο κατά
των άγριων χόρτων. Αλλά το όργωµα προκαλεί αρκετές επιβλαβείς επιπτώσεις. Πρώτον, ανακατεύει το
χώµα και το αφήνει εκτεθειµένο στον αέρα, οξειδώνοντας έτσι τον εδαφικό άνθρακα στο συγκεκριµένο
σηµείο. Δεύτερον, το όργωµα τρυπάει και καταστρέφει τις υφές των µυκορριζικών µυκήτων, των
µικροβίων δηλαδή που είναι υπεύθυνα για µεγάλο µέρος της συµβίωσης η οποία είναι τόσο σηµαντική
για την ανάπτυξη των φυτών και την

.
Αποκατάσταση του Άνθρακα: Μπορεί η Βιολογία να το πετύχει;

14

αυξηµένη έκκριση του υγρού άνθρακα. Οι υφές είναι λεπτές δέσµες σε δίκτυο που διαπερνούν το
έδαφος και µεταφέρουν νερό και θρεπτικά συστατικά στις ρίζες των φυτών. Μελέτες αναφέρουν
αυξήσεις στη µυκητιακή βιοµάζα σε οποιοδήποτε σηµείο υπάρχει µείωση πρακτικών οργώµατος (Six).
Τρίτον, τα σύνθετα εδαφικά συσσωµατώµατα που έχουν δηµιουργηθεί από µικροβιακές εκκρίσεις για
να προστατέψουν σηµαντικούς χηµικούς µετασχηµατισµούς, όπως είναι η δηµιουργία αζώτου και η
σταθεροποίηση άνθρακα, θα καταστραφούν µέσω του οργώµατος. Τέταρτον, το όργωµα τείνει να
καταστρέφει τα πορώδη σηµεία του εδάφους, τα οποία είναι ζωτικής σηµασίας, εφόσον συγκρατούν
αέρα και νερό, που επιτρέπουν στα µικρόβια να ζουν. Τέλος, το όργωµα καθεαυτό γίνεται συχνά από
εξοπλισµό που καίει ορυκτά καύσιµα απελευθερώνοντας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αέρια
του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα.
Μελέτες αναφέρουν ότι τα βιολογικά συστήµατα γεωργίας µε τα υψηλότερα επίπεδα αποκατάστασης
άνθρακα είναι εκείνα που αποφεύγουν πρακτικές οργώµατος και προσθέτουν πολλή οργανική ύλη—
όπως κοπριά από αγελάδες—στο έδαφος (Khorramdel). Οι επικριτές του οργώµατος αναφέρουν ότι
ακόµα και ένα όργωµα µετά από αρκετά χρόνια µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια του
περισσότερου άνθρακα που βρίσκεται στο έδαφος (Lal 2007).
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Υπάρχουν κάποιες µελέτες που αναφέρουν πως τα κέρδη εδαφικού άνθρακα λόγω της µείωσης
πρακτικών οργώµατος δεν αποθηκεύονται βαθειά µέσα στο έδαφος, αλλά παραµένουν κοντά στην
επιφάνεια του εδάφους.
Αυτό είναι πρόβληµα, λένε, γιατί η καλύτερη ευκαιρία για τη δηµιουργία χούµους και
σταθεροποίησης µακροχρόνιου άνθρακα φαίνεται να βρίσκεται βαθύτερα στο έδαφος, πιο κοντά
στον άργιλο και τα ορυκτά µε τα οποία ο άνθρακας µπορεί να συνδεθεί ώστε να αντισταθεί στην
οξείδωση. Πιστεύουν επίσης ότι ο τύπος της εδαφικής οργανικής ύλης που παράγεται λόγω της
µείωσης του οργώµατος ενσωµατώνεται µόνο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και µπορεί να
οξειδωθεί εύκολα σε ενδεχόµενη διαταραχή (Azeez).
Μερικές µελέτες που επισηµαίνουν πως το ‘κτίσιµο’ της οργανικής ύλης -χωρίς όργωµα- λαµβάνει
χώρα στην επιφάνεια του εδάφους, αναφέρουν, επίσης, µία αργή εµβάθυνση της οργανικής ύλης
µετά από 10 µε 15 χρόνια µέσα στο σύστηµα, προφανώς λόγω αφενός της µειωµένης αποσύνθεσης
της οργανικής ύλης και αφετέρου της µακροχρόνιας ανάµειξης του χώµατος από µεγαλύτερους
εδαφικούς οργανισµούς (Powlson).
Υπάρχουν αρκετά συστήµατα και συσκευές που σχεδιάζονται αυτή τη στιγµή για τους βιολογικούς
καλλιεργητές ώστε να µειώσουν τις πρακτικές οργώµατος.
Διαθέσιµοι είναι κάποιοι ‘φυτευτές’ που ανοίγουν το έδαφος τόσο ώστε να µπει µόνο ο σπόρος ή το
σπορόφυτο και στη συνέχεια το κλείνουν. Έχουν σχεδιαστεί επίσης Roller-crimpers οι οποίοι
κυλούν από πάνω και δηµιουργούν κάποιες πτυχώσεις σε σηµεία µε εδαφοκάλυψη -πριν την
ανθοφορία- ναι µεν σκοτώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τα άνθη, χωρίς δε να ενοχλούν το έδαφος. Στη
συνέχεια, η καλλιέργεια φυτεύεται ανάµεσα στα καλάµια της εδαφοκάλυψης. Αναµφίβολα θα
αναπτυχθούν πολλές ακόµη καλές ιδέες µε σκοπό τη διευκόλυνση των βιολογικών καλλιεργητών
στη µάχη τους µε τα ζιζάνια. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει ανάγκη για µεγαλύτερη πρόοδο στον τοµέα
αυτό.
Μία εναλλακτική µέθοδος για τον έλεγχο των ζιζανίων είναι η επίστρωση, η οποία εµποδίζει το
φως του ήλιου να φτάσει στα ζιζάνια. Τα πιο απλά είδη στρώµατος που µπορεί κάποιος να
χρησιµοποιήσει είναι τα κοµµάτια πλαστικού. Η παραγωγή τους, ωστόσο, απαιτεί συνήθως την
καύση ορυκτών καυσίµων και η αφαίρεσή τους µπορεί να είναι δύσκολη και χρονοβόρος
διαδικασία. Η στρώση µε οργανικά υλικά όπως το άχυρο ή τα τεµαχισµένα υπολείµµατα
καλλιεργειών προσθέτει αποσυντεθειµένη οργανική ύλη στο έδαφος και ‘κτίζει’ άνθρακα, αλλά σε
βιολογικώς ενεργά εδάφη απαιτεί συνεχείς προσθήκες υλικών τα οποία µπορεί να είναι ακριβά και
επίσης να απαιτούν πολύ χρόνο. Το κύριο αρνητικό στοιχείο της επίστρωσης, ωστόσο, είναι ότι δεν
απορροφά άνθρακα από την ατµόσφαιρα για να το φτιάξει µέσα στο έδαφος µέσω της
φωτοσύνθεσης, όπως δηλαδή κάνουν τα φυτά.
Καλλιέργειες Εδαφοκάλυψης
Οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης είναι υψίστης σηµασίας σε οποιαδήποτε στρατηγική βιολογικής
γεωργίας που θέλει να µειώσει ή να ελαχιστοποιήσει πρακτικές οργώµατος, να ελέγξει τα ζιζάνια
και να ‘κτίσει’ εδαφικό άνθρακα. Οι ιδανικοί υποψήφιοι για εδαφοκάλυψη µπορούν να σκοτωθούν
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(από τον παγετό, το κούρεµα του γρασιδιού, τη σύνθλιψη) πριν ανθήσουν, ώστε να µην παράξουν
σπόρο και γίνουν ζιζάνια και οι ίδιοι.
Η φωτοσύνθεσή τους είναι µία σηµαντική πηγή εδαφικού άνθρακα κατά τη διάρκεια της ζωής τους,
και η βιοµάζα τους γίνεται διαθέσιµη µετά το θάνατό τους. Τα όσπρια είναι σηµαντικά για ένα
µείγµα εδαφοκάλυψης, καθώς είναι φυτά µε βαθιές ρίζες όπως τα δηµητριακά σικάλεως τα οποία
φέρνουν θρεπτικά συστατικά από βαθειά και προσθέτουν άζωτο και άνθρακα σε σηµεία που τα
τελευταία λείπουν.
Εκτός από την αύξηση του εδαφικού άνθρακα, οι καλλιέργειες που χρησιµοποιούνται για
εδαφοκάλυψη µειώνουν τις διαρροές αζώτου και αποθαρρύνουν τη διάβρωση του αέρα και του
νερού.
Βελτιώνουν τη δοµή του εδάφους, αυξάνουν την το φιλτράρισµα του νερού και µειώνουν την
εξάτµιση. Παρέχουν, επίσης, υψηλότερα επίπεδα λιγνίνης σε σύγκριση µε τα περισσότερα φυτά,
στηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη των µυκορριζικών µυκήτων και των προϊόντων των µυκήτων όπως
είναι η πρωτεϊνη ‘glomalin’ που προωθεί τους δεσµούς µεταξύ των σωµατιδίων του εδάφους
(Rodale, Azeez).
Ποικιλότητα και αµειψισπορά
Ένα από τα κλειδιά για την υποστήριξη της µικροβιακής ζωής στο έδαφος είναι να ενθαρρύνεις
την ποικιλότητα. Μία αρχή της φύσης φαίνεται να είναι ότι όσο περισσότερη βιοποικιλότητα
υπάρχει σε ένα σύστηµα, τόσο περισσότερο υγιές και ανθεκτικό είναι. Αυτό ισχύει και όταν
‘κτίζουµε’ εδαφικό άνθρακα (Lal 2004). Κάτω από το έδαφος, η βιοποικιλότητα επιτρέπει σε κάθε
µικρόβιο να καλύψει ένα κενό στο τροφικό πλέγµα– µύκητες, φύκη, βακτήρια, σκουλήκια,
τερµίτες, µυρµήγκια, νηµατώδη, σκαθάρια κοπριάς κ.ά.
Πάνω από το έδαφος, οι µονοκαλλιέργειες προσκαλούν παράσιτα και αρρώστιες ενώ οι ποικιλότητα
των καλλιεργειών εµποδίζει την ανάπτυξη και την εξάπλωση αυτών των προσβολών. Αυτό ισχύει
τόσο για τις κανονικές καλλιέργειες όσο και για τις καλλιέργειες εδαφοκάλυψης, οι οποίες θα πρέπει
να εµπεριέχουν πολλά διαφορετικά φυτά– φύλλα και γρασίδι, όσπρια, κρύο και ζεστό καιρό, υγρό
και ξηρό. Ασχέτως των συνθηκών, κάποια θα πρέπει να µπορούν να αναπτυχθούν και να
φωτοσυνθέσουν. Οι µεικτές καλλιέργειες εδαφοκάλυψης περιέχουν πολλές ποικιλίες σπόρων και
είναι τώρα διαθέσιµες για αγορά ώστε να διασφαλίσουν τη βιοποικιλότητα.
Η εναλλαγή των καλλιεργειών επίσης επωφελεί τη βιοποικιλότητα. Οι εναλλαγές µε συνεχείς
καλλιέργειες εδαφοκάλυψης µειώνουν την ανάγκη για περιόδους αγρανάπαυσης, για να
ανανεώσουν τη γη και να αυξήσουν τη δραστηριότητα των ενζύµων του εδάφους. Η µικροβιακή
βιοµάζα είναι µεγαλύτερη όταν όσπρια περιλαµβάνονται στις εναλλαγές αυτές (Six).
Η βόσκηση από µηρυκαστικά είναι ένας ακόµη συνήθης τρόπος για βιολογικά αγροκτήµατα ώστε
να βελτιώσουν τα επίπεδα της εδαφικής οργανικής ύλης. Η βόσκηση από µόνη της προωθεί την
ανάπτυξη, µετά γίνεται αποφολίδωση από τις ρίζες του γρασιδιού—το οποίο παρέχει άνθρακα στους
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πεινασµένους εδαφικούς µικροοργανισµούς. Οι βοσκότοποι και τα πολυετή συστήµατα, εάν
διαχειριστούν σωστά, µπορούν να αυξήσουν πάρα πολύ την οργανική τους ύλη.
Η κοπριά των ζώων είναι ένα από τα πολυτιµότερα προϊόντα των µικρών αγροκτηµάτων, έτσι όπως
είναι πλούσιο σε άνθρακα και ζωντανούς οργανισµούς που εµβολιάζουν το έδαφος µε βιολογική
ποικιλότητα.

Όχι Χηµικά
Η χρήση συνθετικών χηµικών στη γεωργία είναι καταστροφική για τον εδαφικό άνθρακα. Οι
τοξίνες, όπως τα παρασιτοκτόνα, είναι θανατηφόρες για τους εδαφικούς οργανισµούς, οι οποίοι
παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ενίσχυση της ζωτικότητας των φυτών και της φωτοσύνθεσης. Τα
λιπάσµατα έχουν επίσης αναφερθεί πως µειώνουν την οργανική ύλη του εδάφους. Οι δοκιµές µε
χρήση κοµπόστ που έκανε το Ινστιτούτο Ροντάλε έδειξαν πως η χρήση κοπριάς σε καλλιέργειες
εναλλαγής για διάστηµα 10 χρόνων είχε ως αποτέλεσµα κέρδη άνθρακα µέχρι και 1 τόνο ανά
στρέµµα ετησίως. Η χρήση συνθετικών λιπασµάτων χωρίς εναλλαγές στην καλλιέργεια, ωστόσο,
είχαν ως αποτέλεσµα απώλειες άνθρακα της τάξεως των 0.15 τόνων ανά στρέµµα ετησίως (LaSalle).
Τα οικόπεδα Μόροου στο Πανεπιστήµιο του Ιλινόις απετέλεσαν πεδίο δράσης ενός από τα πιο
µακροχρόνια παραδείγµατα αγροκτηµάτων στην ιστορία. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδοµένα σε
διάστηµα 50 χρόνων σε χωράφια όπου είχαν προστεθεί 90 έως 124 τόνοι υπολειµµάτων άνθρακα
ανά στρέµµα, που χρησιµοποιούσαν όµως και συνθετικά αζωτούχα λιπάσµατα. Αυτά τα οικόπεδα
έχασαν βασικά περίπου 5 τόνους εδαφικής οργανικής ύλης ανά στρέµµα κατά τη διάρκεια του
πειράµατος (Khan).
Μία πιθανή αιτία των αρνητικών επιπτώσεων των συνθετικών λιπασµάτων στον εδαφικό
άνθρακα είναι το γεγονός ότι µειώνει το µέγεθος και το βάθος των φυτικών ριζών, διότι
συγκεντρώνεται στην επιφάνεια του εδάφους και δεν εξαπλώνεται µέσα στο χώµα όπως θα
έκαναν τα θρεπτικά συστατικά των οσπρίων, τα ορυκτά µέταλλα ή άλλες φυσικές πηγές (Azeez).
Ένας άλλος λόγος ίσως είναι η επίδραση πάνω στο φυτό όπου απορροφά ιόντα αµµωνίας κάτι το
οποίο προκαλεί την
απελευθέρωση ιόντων υδρογόνου, τα οποία καθιστούν όξινο το έδαφος (Hepperly). Μία τρίτη
πιθανότητα είναι ότι η διαθεσιµότητα ελεύθερου αζώτου προκαλεί στα φυτά την έκκριση
µικρότερης ποσότητας υγρού άνθρακα, ώστε να αποκτήσουν άζωτο από τα µικρόβια.
Εάν χρησιµοποιείς, ωστόσο, συνθετικά αζωτούχα λιπάσµατα, και θέλεις να σταµατήσεις τη
χρήση τους ίσως θα ήταν σοφό να τα σταµατήσεις βαθµιαία µέσα σε 3 µε 4 χρόνια, επειδή θα
πάρει χρόνο στα βακτήρια που φτιάχνουν άζωτο να εµφανιστούν στο έδαφός σου. Σταµατώντας
αυτές τις πρακτικές ίσως έχει απογοητευτικά αποτελέσµατα τα πρώτα χρόνια (Jones SOS ).
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Βόσκηση
Όπως είπαµε και νωρίτερα, η σωστή βόσκηση αποτελεί µία σηµαντική µέθοδο της γεωργίας ως
προς την αποκατάσταση του εδαφικού άνθρακα. Μία πρόσφατη µελέτη αλλαγής χρήσης γης από
καλλιέργειες σειράς σε εντατική βόσκηση έδειξε µία αξιοσηµείωτη συγκέντρωση άνθρακα της
τάξεως των 3.24 τόνων ανά στρέµµα ετησίως. Αυτό βρίσκεται στην περιοχή των βαθειά ριζωµένων
Αφρικανικών χόρτων που φυτεύονται στις σαβάνες της Λατινικής Αµερικής και οι οποίες είχαν
κέρδη της τάξεως των 2.87 τόνων άνθρακα ανά στρέµµα ετησίως (Machmuller).
Μέρος της αποτελεσµατικότητας των βοσκοτόπων στο να φτιάχνουν άνθρακα, σχετίζεται προφανώς µε
το γεγονός ότι αρκετά είδη χλωρίδας χρησιµοποιούν τη C4 φωτοσυνθετική διαδικασία, η οποία
εξελίχθηκε ξεχωριστά από την πιο κοινή C3 διαδικασία. Ειδικά προσαρµοσµένη σε συνθήκες µε λίγο
νερό, πολύ φως και υψηλές θερµοκρασίες, η C4 φωτοσυνθετική διαδικασία είναι υπεύθυνη για το 25 µε
30% όλου του άνθρακα στη γη, παρά το γεγονός ότι χρησιµοποιείται µόνο από το 3% των ανθοφόρων
φυτών (Muller).
Κάποιοι άνθρωποι εκφράζουν ανησυχία για την αύξηση του αριθµού των µηρυκαστικών ζώων, επειδή
κατά τη διάρκεια της πέψης χρησιµοποιούν βακτήρια στα στοµάχια τους που µετατρέπονται σε µεθάνιο,
ένα αέριο του θερµοκηπίου το οποίο στη συνέχεια το ζώο εκπνέει. Με κάποια οικολογική προσέγγιση
αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα καθώς τα µεθανοτροφικά βακτήρια, τα οποία ζουν σε ποικίλα
ενδιαιτήµατα και τρέφονται µόνο µε µεθάνιο, θα το µεταβολίσουν γρήγορα. Πραγµατικά, µετά την
πετρελαιοκηλίδα στον κόλπο του Μεξικού, περίπου 220,000 τόνοι µεθανίου βγήκαν στην επιφάνεια,
αλλά καταναλώθηκαν άµεσα από έναν ταχύτατα αυξανόµενο πληθυσµό µεθανοτροφικών βακτηρίων.
Μόνο στις περιπτώσεις όπου τα µηρυκαστικά βρίσκονται µακριά από βιολογικά ενεργό έδαφος ή νερό,
όπως στα κτηνοτροφεία ή σε οικόπεδα που έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως συνθετικά χηµικά, οι
εκποµπές µεθανίου θα µπορούσαν να µας προκαλέσουν ανησυχία (Jones SOS).
Δάση
Η µετατροπή υποβαθµισµένων εδαφών σε δάση έχει προταθεί ως ένας τρόπος ενίσχυσης του εδαφικού
άνθρακα. Όπως µε άλλα φυτά, ο ρυθµός αποκατάστασης του δασικού εδαφικού άνθρακα εξαρτάται από
το κλίµα, τον τύπο του εδάφους, τα είδη και τα θρεπτικά συστατικά που το διαχειρίζονται.
Οι µελέτες που έχουµε βρει σχετικά µε τον εδαφικό άνθρακα στα δάση δείχνουν γενικώς λίγα κέρδη
εδαφικού άνθρακα ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόµη και καθαρή ζηµία (Lal 2004). Υπάρχουν κάποιες
µελέτες, ωστόσο, που προτείνουν ότι η σωστή διαχείριση των ξυλωδών φυτών θα µπορούσε επίσης να
αποφέρει µεγάλα κέρδη εδαφικού άνθρακα (Quinkenstein).
Επίσης, η αναδάσωση µπορεί να οδηγήσει σε άλλες περιπτώσεις σε πιο ήπιο κλίµα και σε
αποκατάσταση του κύκλου του νερού.
Βιοκάρβουνο
Η δυνητικότητα της χρήσης υπολειµµάτων κάρβουνου ώστε να ενισχύσει τη γονιµότητα του εδάφους,
ενώ αποκαθίσταται άνθρακας στο έδαφος, έχει πρόσφατα τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών. Παίρνοντας
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ως χαρακτηριστικό παράδειγµα τα terra preta εδάφη του Αµαζονίου, όπου µαύρα εδάφη ενισχύθηκαν
από τον άνθρωπο µε κάρβουνο πάνω από 800 χρόνια πριν, βλέπουµε τη µεγάλη γονιµότητα που τα
εδάφη αυτά έχουν µέχρι και σήµερα.
Άλλα εδάφη που εµπεριέχουν κάρβουνο είναι τα Mollisols, βοσκοτόπια στη Βόρεια Αµερική, την
Ουκρανία, τη Ρωσία, την Αργεντινή και την Ουρουγουάη τα οποία παράγουν µία σηµαντική µερίδα της
παγκόσµιας σοδειάς σιτηρών. Το κάρβουνο στα εδάφη αυτά έχει αποδοθεί στις πυρκαγιές που
συνέβησαν πολλά χρόνια πριν. Η ακριβής χηµική σύσταση αυτών των υπολειµµάτων κάρβουνου µόλις
πρόσφατα ερευνήθηκε. Η σταθερότητά τους και η γονιµότητά τους σχετίζεται ίσως είτε µε
προστατευόµενα ενδιαιτήµατα που οι εσωτερικοί τους χώροι παρέχουν στα µικρόβια, ή µε τη µοριακή
δοµή του κάρβουνου, το οποίο δηµιουργεί ένα µεγάλο χώρο για ανταλλαγή κατιόντων (η ικανότητα να
κρατάς ιόντα ορυκτών µετάλλων που χρειάζονται για τη θρέψη των φυτών) (Mao).
Παρόλο που το βιοκάρβουνο δεν έχει µελετηθεί εκτενώς, οι ερευνητές προτείνουν ότι η βιοµάζα του
άνθρακα, που µετατρέπεται σε βιοκάρβουνο, µπορεί να κρατήσει περίπου το 50% του αρχικού άνθρακα
στο έδαφος για µακρά χρονικά διαστήµατα, οδηγώντας σε ένα πιο σταθερό και µακράς διάρκειας
εδαφικό άνθρακα, σε σύγκριση µε την περίπτωση της άµεσης εφαρµογής στο έδαφος απανθρακωµένου
άνθρακα (Dungait).
Βεβαίως, οποιαδήποτε µετατροπή άνθρακα σε βιοκάρβουνο θα πρέπει να εµπεριέχει µία εκτίµηση για
τον κύκλο ζωής του άνθρακα, τις πηγές του άνθρακα, τις εφαρµογές του στη γη, και την ενέργεια της
επεξεργασίας και εφαρµογής του. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, ωστόσο, ότι το βιοκάρβουνο είναι ένας
καλός τρόπος να παρέχει κανείς πρόσθετη σταθερότητα σε ασταθή ή εύθραυστη οργανική ύλη στο
χώµα (Powlson).
Πλεονεκτήµατα από την Αποκατάσταση του Άνθρακα στο Έδαφος
Τα πλεονεκτήµατα της ‘κτίσης’ οργανικής ύλης στο χώµα σου δεν περιορίζεται µόνο στο γεγονός ότι
µετακινείς διοξείδιο του άνθρακα από την ατµόσφαιρα.
Νερό
Η αύξηση του εδαφικού άνθρακα ‘κτίζει’ συσσωµατώµατα, τα οποία µε τη σειρά τους δρουν ως
σφουγγάρια και βοηθούν το έδαφος να κρατήσει νερό, εφοδιάζοντας έτσι τις ρίζες των φυτών µε
αποθεµατικά νερού -σε περιόδους όπου τα επίπεδα βροχόπτωσης είναι χαµηλά- και µε έναν έτοιµο
‘νεροχύτη’ που θα απορροφήσει το περίσσευµα νερού σε περιόδους υψηλής βροχόπτωσης. Αυτή η
ικανότητα να συγκρατούν νερό µειώνει επίσης τον κίνδυνο διάβρωσης και µπορεί να οδηγήσει σε
βελτιωµένη ποιότητα σοδειάς. Μερικοί παραγωγοί πιστεύουν ότι τα συντροφικά φυτά ή οι καλλιέργειας
εδαφοκάλυψης θα χρησιµοποιήσουν όλο το διαθέσιµο νερό ή τα θρεπτικά συστατικά. Αντιθέτως, τα
υποστηρικτικά µικρόβια του εδάφους µε µία ποικιλία φυτών, βασικά, βελτιώνει την απόκτηση των
θρεπτικών συστατικών των φυτών και την κατακράτηση του νερού (Jones SOS).
Είναι ενδιφέρον ότι, από το 1930 το µέσο µέγιστο και το µέσο ελάχιστο επίπεδο του νερού στον
ποταµό Μισσισσιπή έχει πάρει πιο ακραίες διαστάσεις- τα επίπεδα πληµµυρών είναι υψηλότερα και τα
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επίπεδα των ρηχών ποταµών χαµηλότερα. Αυτό συµβαίνει κυρίως γιατί το νερό δεν µπορεί να
διεισδύσει στο χώµα, όπως θα έπρεπε. Με σωστή διείσδυση κάποιο από το νερό χρησιµοποιείται για
την παραγωγή των φυτών και κάποιο ρέει αργά µέσα από το χώµα, ώστε να γεµίσει τις πηγές και τα
µικρά ρυάκια τα οποία δηµιουργούν µία συνεχιζόµενη ροή που φέρνει νερό στα ποτάµια. Αλλά εάν η
εδαφοκάλυψη είναι φτωχή, η συσσωµάτωση του εδάφους µειώνεται και το νερό δεν µπορεί να
διεισδύσει σωστά. Εποµένως στις πληµµύρες το νερό τρέχει κατά µήκος της επιφάνειας και διαβρώνει
το έδαφος και στις ξηρασίες δεν υπάρχουν αποθέµατα νερού στο έδαφος είτε για τα φυτά είτε για να
διατηρήσουν τον ρου προς τις πηγές και τα ρυάκια (Jones SOS).
Η κυριαρχία των Μυκήτων
Οι επιστήµονες βρίσκουν ότι µία υψηλή αναλογία µυκήτων προς βακτήρια στο έδαφος είναι πολύ
σηµαντική για την παραγωγή των φυτών. Μπορείς να πεις εάν υπάρχει τέτοια αναλογία από τη µυρωδιά
µίας χούφτας χώµατος-εάν µυρίζει δηλαδή µανιτάρι και όχι ξινό. Οι µύκητες είναι εκείνοι που
προµηθεύουν µε νερό και θρεπτικά συστατικά τις ρίζες των φυτών, όπως χρειάζεται. Δυστυχώς, τα
περισσότερα από τα καλλιεργήσιµα εδάφη µας κυριαρχούνται από βακτήρια παρά από µύκητες. Αλλά
πρακτικές που αποφεύγουν το γυµνό έδαφος, δεν οργώνουν, χρησιµοποιούν καλλιέργειες
εδαφοκάλυψης, και ενθαρρύνουν υψηλή πυκνότητα, αλλά µικρής διάρκειας βόσκηση, µε σηµαντικές
περιόδους ξεκούρασης, οδηγούν το χώµα σε µία κυριαρχία µυκήτων.
Καλύτερες Καλλιέργειες
Τα φυτά, όπως ακριβώς και τα ζώα, έχουν εξελίξει σύνθετες άµυνες εναντίον των εχθρών τους. Οι
µηχανισµοί τους είναι πολλοί και έξυπνοι. Κάποιοι αποφεύγουν την ανίχνευση εφαρµόζοντας οπτικής
µορφής άµυνες όπως µιµούµενα άλλα φυτά ή κρύβοντας µε καµουφλάζ τους εαυτούς τους. Κάποια
δυσκολεύουν τις επιθέσεις βάζοντας πανοπλία, όπως χοντρά κελύφη, κέρινη επιδερµίδα ή σκληρό
φλοιό. Μερικά αποφεύγουν να θηρευτούν χρησιµοποιώντας αγκάθια ή κολλώδη εξιδρώµατα. Πολλά
συνθέτουν δευτερογενείς µεταβολήτες, ώστε να αποφύγουν τις επιθέσεις µε χηµικό τρόπο (δηλητήρια,
εντοµοαπωθητικά, ερεθιστικά ή ακόµα και πτητικές οργανικές ενώσεις που προσελκύουν τους εχθρούς
των αρπακτικών των φυτών) (Wink).
Τα φυτά επίσης προβαίνουν σε συµβιωτικές σχέσεις µε τα βακτήρια, τα οποία είναι ικανά να
αναστείλλουν τις τοπικές παθογένειες και ως εκ τούτου να υπερασπιστούν τα φυτά στην περίπτωση
κάποιας επίθεσης. Τέτοιες ικανότητες, όπως είναι το ανοσοποιητικό σύστηµα στα ζώα, είναι πιο ισχυρές
όταν τα φυτά είναι υγιή. Η υγεία βρίσκεται στο βέλτιστο σηµείο, όταν οι ανάγκες του φυτού σε ήλιο,
θρεπτικά συστατικά, οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα καλύπτονται 100%. Και βέβαια, αυτό
συµβαίνει καλύτερα σε υγιή εδάφη µε υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και µε ποικίλο και µεγάλο
πληθυσµό µικροβίων. Αυτές οι συνθήκες µπορούν να φέρουν στις καλλιέργειες µε πυκνά θρεπτικά
συστατικά και αντίσταση στα παράσιτα και τις ασθένειες, περισσότερα αντιοξειδωτικά και µεγαλύτερο
χρόνο ζωής (Gosling, Wink, Reganold).
Τα φυτά τα οποία δεν επηρεάζονται από ασθένειες ή θήρευση και οι ανάγκες τους σε θρεπτικά
συστατικά καλύπτονται, πρόκειται να ευδοκιµήσουν και να δώσουν άφθονη απόδοση. Επίσης, τα υγιή
φυτά βιοσυνθέτουν τα περισσότερα από τα πτητικά µόρια και τους υψηλότερους µεταβολήτες που
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παράγουν τις γεύσεις και τα αρώµατα της τροφής που καλλιεργείται. Εποµένως, η αποκατάσταση του
άνθρακα στο έδαφος είναι ένας τρόπος για να επωφεληθούµε όλοι: οι αγρότες µε µεγαλύτερες σοδειές,
οι κηπουροί µε γευστικότερες σοδειές και οι καταναλωτές µε πιο υγιεινή τροφή.

Επίλογος
Χρησιµοποιώντας τη βιολογία ώστε να αποκαταστήσουµε την οργανική ύλη στα εδάφη και να τη
σταθεροποιήσουµε δεν είναι µόνο ωφέλιµο για αυτούς που διαχειρίζονται τη γη και τις καλλιέργειες,
αλλά είναι επιπλέον ζωτικό για την κοινωνία µας. Έχουµε πάρει τόσο πολύ άνθρακα από το έδαφος,
τον έχουµε κάψει και στείλει στην ατµόσφαιρα ως διοξείδιο του άνθρακα. Ακόµα και αν
σταµατούσαµε να καίµε ορυκτά καύσιµα αύριο, τα αέρια του θερµοκηπίου που έχουν ήδη
απελευθερωθεί στην ατµόσφαιρα θα συνέχιζαν να αυξάνουν τη θερµοκρασία του πλανήτη και να
απελευθερώνουν ακόµα πιο επιβλαβή αέρια για πολλά χρόνια στο µέλλον.
Εάν θέλουµε να επιβιώσουµε δεν έχουµε άλλη εναλλακτική από το να µεταφέρουµε τον άνθρακα στο
έδαφος. Το γεγονός ότι αυτό µπορεί να γίνει µέσω της βιολογίας χρησιµοποιώντας µία µέθοδο που έχει
χρησιµοποιηθεί για εκατοµµύρια χρόνια είναι συναρπαστικό. Οι αγρότες, οι κηπουροί, οι ιδιοκτήτες
σπιτιών-κάθε ένας που έχει ή διαχειρίζεται γη-µπορεί να ακολουθήσει αυτές τις απλές αρχές και όχι
µόνο να αποκαταστήσει άνθρακα στο έδαφος, αλλά να βοηθήσει να επανέλθει αυτό το θαυµαστό
σύστηµα που η φύση έχει δηµιουργήσει, σύµφωνα µε το οποίο η ατµόσφαιρα ανανεώνεται, ενώ
παρέχει τροφή, οµορφιά και υγεία σε όλη την πλάση.
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