CommodiCarbon - un nou pas în evoluția agriculturii
conservative și o potențială sursă suplimentară de venit
pentru fermierii români
BUCURESTI - 16 decembrie 2020 ora 14:12
Comunicat tip General in Agricultura

Commoditrader, platforma digitală de comerț cu produse agricole, lansează în
România CommodiCarbon, un program de certificare a CO2e care încurajează
și recompensează tranziția fermierilor spre o agricultură conservativă. Pe lângă
beneficiile majore aduse mediului înconjurător, se așteaptă ca această inițiativă
să diversifice sursele de venit ale fermierilor și să le ridice marja de profit cu
până la 70%.

Ida Boesen, Founder Commoditrader
Agricultura este unul dintre cele mai afectate sectoare de schimbările climatice și
totodată, una dintre industriile care pot face cea mai mare diferență prin absorbția de
CO2 din atmosferă și îl pot stoca în sol prin fotosinteza plantelor. Soluția în ambele
cazuri este agricultura conservativă, care se bazează pe reținerea resturilor vegetale
de la culturile anterioare, lucrările minime ale solului și rotația adecvată a culturilor.
De asemenea, este cunoscut faptul că încălzirea globală este determinată și de
emisiile gazelor cu efect de seră, motiv pentru care este necesar un management
rațional al solului și al culturilor agricole, ceea ce transformă fermierii în eroii din
prima linie în protejarea mediului înconjurător.

Agricultura conservativă, denumită și carbon farming, a fost inclusă printre
principalele măsuri agricole din Politica Agricolă Comună (PAC) post 2020, precum și
în strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung,
orizont 2020 – 2030, a MADR.
Cele 27 de țări ale UE emit anul 4.4 miliarde de gaze cu efect de seră (GHG), în timp
ce solurile agricole din UE conțin în jur de 14 miliarde de tone de carbon în solul
superior, un impact incontestabil în lupta cu încălzirea globală (sursa Euractiv).
„Dezbaterile privind schimbările climatice sunt în plină desfășurare, atât în planul
cercetării agricole, cât și la nivel politic, simțindu-se o presiune și un accent mai
apăsat decât oricând pe agricultura conservativă. Metodele de producție și de
cultivare sunt cheia unei reduceri semnificative a emisiilor de gaze cu efect de seră și
se estimează că o restructurare totală a întregii agriculturi europene poate duce la o
micșorare cu 11-23% a nivelului de GES în atmosferă”, menționează Ida Boesen,
fondator Commoditrader.
CommodiCarbon va permite fermierilor să planifice o conversie completă sau parțială
către agricultura conservativă, prin care se captează carbonul în sol și se reduc
emisiile de CO2. Evaluarea conversiei și cuantificarea emisiilor reduse de CO2 se
realizează în fiecare an, având în vedere că CO2 se stochează anual atunci când se
implementează agricultura conservativă. În urma acestora se eliberează certificatele
de carbon, care pot fi vândute mai departe organizațiilor cu obiective climatice
ambițioase, iar fermierii sunt recompensați anual.
„Fiecare hectar de teren agricol are un potențial mediu de stocare anuală de la 3 până
la 7 tone de CO2 , ca rezultat al implementării în totalitate a practicilor agriculturii
conservative. Cu alte cuvinte, un fermier cu 100 de hectare poate înregistra și stoca
amprenta de carbon a 25 de gospodării - în fiecare an, timp de 15-20 de ani.
Agricultura are astfel posibilitatea de a face o mare diferență în lupta climatică și, în
același timp, de a obține sprijin financiar pentru tranziția în sine,” continuă Ida Boesen.
Valoarea certificatului este estimată la 10-15 euro, însă variază în funcție de măsurile
adiționale adoptate de fermier de la an la an, în procesul agriculturii conservative.
Comparativ cu alte țări europene, potențialul României de a face agricultură
conservativă este mai mare, datorită solului înalt calitativ și climei favorabile din țara
noastră.
Beneficii ale agriculturii conservative
Certificatele de carbon pot fi considerate ca un plus de recoltă, care este valorificată
la sfârșitul sezonului de producție și, la fel ca în cazul culturilor obișnuite, beneficiile
încep să apară pe măsură ce se dezvoltă plantele. Pe lângă veniturile de pe urma
vânzării certificatelor de carbon, se obțin și alte câștiguri, prin diminuarea
semnificativă a cheltuielilor de producție, deoarece prin metodele agriculturii
conservative se diminuează costurile cu combustibilul, cu forța de muncă și cu
întreținerea utilajelor, cu până la 50%. Totodată, reținerea resturilor vegetale la
suprafața solului duce la sporirea cantității de nutrienți benefici și apa înmagazinată în

sol. Un avantaj major considerând seceta de anul acesta, un dezastru pentru
agricultura României, ce a condus la o scădere de 14,5% a recoltei de cereale față de
anul anterior (date comisia Europeană).
Inspirația pentru această inițiativă vine din SUA, unde legătura dintre agricultura
conservativă și un comerț activ cu certificate de carbon provenite de la fermele locale
funcționează excelent. Marele avantaj al certificatelor de acest fel este trasabilitatea
directă și, deci, marea lor credibilitate din perspectiva tranzacționării. Metoda și
algoritmii de calcul din spatele CommodiCarbon se bazează pe cercetările
recunoscute la nivel internațional, ghidurile IPCC (ONU Climate Panel) și modelele
dezvoltate de universități europene de vârf.
Fermierii din spatele inițiativei
Fermier și investitor în Commoditrader, Kim Kjær Knudsen a făcut parte, în ultimii ani,
din echipa Commoditrader și a fost primul fermier care a sprijinit în mod activ
dezvoltarea companiei și, mai mult decât atât, a făcut investiții și într-o mare fermă
din Romania, JD Agro Cocora. El consideră că proiectul ajută la deschiderea drumului
către un viitor durabil pentru agricultură.
„În opinia mea, nu mai trebuie să fim „numai” producători de alimente pentru o
populație mondială în creștere, ci trebuie să fim, de asemenea, o piesă centrală în
rezolvarea provocărilor climatice. CommodiCarbon este un mare pas în această
direcție și, ca fermieri, îl susținem!”, spune Kim Kjær Knudsen.
Colaborarea cu Asociația Producătorilor de Porumb din România
Commoditrader a încheiat un parteneriat strategic cu Asociația Producătorilor de
Porumb din România pentru proiectul CommodiCarbon, prin care să ofere fermierilor
sprijinul și suportul necesar în tranziția spre o agricultură conservativă, oferindu-le
consultanță în adoptarea noilor practici agricole.
”Suntem încredințați că, prin colaborarea cu Commoditrader, vom putea oferi
beneficii suplimentare membrilor noștri, punându-le la dispoziție un model de afaceri
mai adaptat nevoilor lor, dar totodată aliniat la exigențele societății”, declară Cristina
Cionga, director pentru afaceri europene al APPR. „PAC ar putea juca un rol major în
recompensarea practicilor agricole durabile, inclusiv C-farming.”
###
Despre Commoditrader ApS
Commoditrader ApS este un start-up fintech danez înființat în 2018 de Julie Koch
Fahler și Ida Boesen și un grup de fermieri danezi. Lansând platforma de comerț
online www.commoditrader.com, compania își asumă misiunea de a sprijini comerțul
transparent și deschis și să creeze conexiuni mai bune la nivel de ferme, folosind
digitalizarea.
Commoditrader a fost premiat ca fiind “Cea mai inovatoare companie din industria
Agro” de către Danish Agriculture & Food Council și YARA și “Start-up-ul nordic fintech
nr. 1 în 2019” de către Copenhagen Fintech și The Danish Industry Foundation.
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