
ي ، في بستان الزيتون ، تعد صيانة محصول الغطاء العشب. ثبت أن التربة هي واحدة من أكبر خزانات الكربون في النظم البيئية األرضية

بير على ، وتقطيع بقايا التقليم وتقليل حرث التربة ، ممارسات تشجع بشكل ك( ثفل مطاحن الزيتون السماد ، والذرة)ومدخالت األسمدة العضوية 

مليون طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون عن طريق 1.7في الواقع ، سيتم االحتفاظ بـ . عزل الكربون في التربة في شكل مادة عضوية

ع التربة إذا نفذت جميع بساتين الزيتون األندلسية هذه الممارسات الجيدة ، وهو ما يعادل ثاني أكسيد الكربون الذي سينبعث إذا سارت جمي

.كيلومتًرا40السيارات األوروبية لمسافة 
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بمعنى . نحن بحاجة إلى إزالة الكربون من االقتصاد العالمي

آخر ، تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري بشكل 

أن للقيام بذلك ، يجب. تدريجي ، وخاصة ثاني أكسيد الكربون

ا تولد األنشطة اإلنتاجية كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون مم

.تستهلكه

مارسات عاجالً أم آجالً ، سيتم دمج الزراعة في سوق االنبعاثات العالمية ، بحيث يتم تعويض المزارعين ماليًا عن تنفيذ الم

.التي تحافظ على ثاني أكسيد الكربون وتثبته في تربتهم

منهاإزالتتمتالتيالكربونأكسيدثانيكميةتقديريمكن

الزيتونأشجارجميعبواسطةواحدعامفيالجويالغالف

855بحوالي(مليون1.500حوالي)الكوكبعلى

أكسيدثانيانبعاثاتأضعاف3يعادلماوهو،طنمليون

.2020عامخاللبأكملهاإسبانيافيالكربون

CO2 المدخالت CO2 المخرجات

يد الكربون بفضل عملية التمثيل الضوئي ، يمكن لشجرة الزيتون استخراج ثاني أكس

ر على وجه التحديد ، تشي. من الغالف الجوي ونقله إلى األرض حيث يتم احتجازه

عاًما40التقديرات إلى أن شجرة الزيتون عمرها 

كجم110يمكن أن تمتص حوالي 

.من ثاني أكسيد الكربون سنويًا
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كمية الكربون العضوي في التربة السطحية لألرض 

(هكتارطن لكل)التجريبية  للزيتون المستدام في إسبانيا 

االختالفات في كمية الكربون العضوي في التربة السطحية مقابل 

ي االختالفات في مؤشر استدامة األرض التجريبية للزيتون المستدام ف
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معلومات اضافية

حور أبيض

كجم من ثاني 1260

سنة/ أكسيد الكربون 

شجرة الدردار

كجم من ثاني 580

ةسن/ أكسيد الكربون 

يصنوبر حلبال

كجم 160 CO2/ سنة

شجرة زيتون

كجم 110 CO2/ سنة

كستناء

كجم من ثاني 250

سنة/ أكسيد الكربون 
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.السطحيةالتربةفيالمخزنالعضوي

يورو مقابل طن من ثاني أكسيد الكربون الملتقط في سوق االنبعاثات 84تم دفع 2022يناير خالل

الدولية؟
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حليف عظيم

...إذا نظرنا إلى األرقام  …ال تنسى

…هل كنت تعلم 

زيتون أكثر بساتين
استدامة

لغطاء ل اوفقًا لتقديراتنا ، فإن مزارعي الزيتون الذين طبقوا ممارسات اإلدارة المستدامة في مزارعهم في السنوات األخيرة ، وخاصة صيانة محاصي

إنها جائزة لمساهمتهم في تخزين الكربون في . يورو للهكتار أكثر من أولئك الذين طبقوا نموذًجا تقليديًا190، يمكن أن يحصلوا في المتوسط   على 
.التربة ، وبالتالي التخفيف من عملية تغير المناخ

على مشكلة تؤثر 
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السماد الطبيعي أو ثفل الزيتون
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