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PREFAŢĂ
Amploarea şi diversitatea problemelor cu care se confruntă lumea
contemporană, între care pot fi menţionate creşterile demografice şi problemele
alimentaţiei, îndeosebi în ţările în curs de dezvoltare, artificializarea exagerată a
vieţii, utilizarea excesivă a resurselor naturale şi degradarea acestora, consumurile
energetice ridicate pentru susţinerea dezvoltării economice, inclusiv a agriculturii,
şi poluarea mediului au declanşat reacţii repetate şi tot mai alarmante din partea
comunităţii internaţionale.
Problemele energetice sunt una dintre temele care ocupă un loc central între
preocupările şi frământările prezentului, acestea devenind importante în actualitatea
discuţiile internaţionale odată cu declanşarea crizei energetice din anii `70 ai sec.
XX, când, într-un interval scurt de timp, preţurile petrolului pe piaţa internaţională
au crescut foarte mult, din dorinţa statelor producătoare de petrol de a beneficia mai
mult de această resursă care în mod inevitabil se va epuiza în timp. Momentul a fost
bine folosit de aceste state, dar acţiunea a declanşat o criză economică la nivel
global, a creat nelinişte şi incertitudine şi a arătat cât de dependente sunt economiile
naţionale de sursele de combustibili fosili şi cât de vulnerabile sunt sub aspect
energetic.
Reacţia statelor dependente de combustibilii fosili a fost destul de rapidă, au
fost demarate cercetări şi au fost finanţate iniţiative pentru găsirea altor resurse de
energie, fie identificarea altor surse de combustibili fosili - petrol şi gaze naturale,
fie studierea şi dezvoltarea unor surse regenerabile de energie, a căror exploatare
fusese considerată până atunci nerentabilă.
Progresele au fost spectaculoase. De exemplu, zăcămintele de petrol şi gaze
naturale din Marea Nordului au asigurat prosperitatea pentru ţări cum este
Norvegia. Dar, ne gândim mai ales la progresele spectaculoase înregistrate de
utilizarea energie solare şi a vântului, a celei geotermale, a biomasei şi a altor surse
neconvenţionale de energie.
Utilizarea energetică a biomasei are particularităţi distincte, deoarece biomasa
este, prin tradiţie, o sursă importantă de energie. Lemnul de foc, resturile vegetale şi
deşeurile organice sunt utilizate prin combustie pentru a produce energie termică
şi/sau electrică, sau sunt supuse proceselor de fermentare. Începând din anii de
criză, utilizările energetice ale biomasei s-au amplificat şi diversificat, pe de o parte
prin atragerea în circuitul energetic a noi resurse şi sporirea conţinutului energetic
al acestora, dar şi prin perfecţionarea instalaţiilor de ardere, dezvoltarea unor
tehnologii tot mai perfecţionate de producere a unor biocarburanţi cu mare eficienţă
energetică şi mai uşor de utilizat. Au fost dezvoltate procedee de gazificare,
piroliză, fermentare aerobă pentru obţinerea de bioetanol şi fermentare anaerobă
pentru obţinerea de biogaz, au fost dezvoltate tehnologii pentru extragerea şi
procesarea grăsimilor vegetale sau animale, în biocombustibili de tip biodiesel, iar
industriile producătoare de maşini au dezvoltat echipamente de producere a
biocombustibililor şi maşini pentru utilizarea acestora.
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În acest context se înscriu preocupările Colectivului de Fitotehnie de la
Facultatea de Agricultură din Bucureşti care a fost implicat în activitatea de
cercetare-dezvoltare în acest domeniu începând cu anul 1981, când a fost angrenat
în cercetările din cadrul Programului: „Producerea de biomasă vegetală (fitomasă)
utilizabilă în scopul obţinerii de energie şi de substanţe chimizabile” (1981-1990,
în colaborare cu Institutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice Fundulea).
În cursul acestei colaborări au fost efectuate cercetări în câmpurile experimentale
de la Săftica, Moara Domnească, Slobozia Moară şi în laboratorul de fitotehnie din
cadrul facultăţii, la culturile de sorg zaharat, topinambur, porumb, sorg pentru
boabe, floarea-soarelui, cartof, sfeclă de zahăr, iarbă de Sudan şi hibridul sorg x
Iarbă de Sudan, precum şi la un sortiment de specii vegetale cu mare capacitate de
producere a biomasei şi de reală perspectivă pentru extinderea cultivării în scop
energetic.
După anul 1990, preocupările colectivului în acest domeniu au continuat în
cadrul unor proiecte cu finanţare internă şi internaţională. În acest sens, începând cu
anul 1994, colectivul a fost inclus în echipe de cercetare la nivel european, prin
participare la: Programul CEE-PECO-JOU2, proiectele „Lessons of Denmark and
Austria on the Energy Valorisation of Biomass” („Exemplele Danemarcei şi
Austriei privind valorificarea energetică a biomasei”; 1993-1996), coordonat de
Profesorul Spyros Kyritsis, de la Universitatea Agricolă din Atena, Grecia şi
„Bioethanol production from Sweet-Sorghum” („Producerea de bioetanol din
sorgul zaharat”; 1993-1996), coordonat de Profesorul David O.Hall, de la King’s
College London, Marea Britanie; Programul CEE-RENA-ASAS, proiectul „Study
of a RE energy concept for towns in Eastern Europe taking into account the
surrounding regions with high biomass potential” („Studiu asupra unui concept
privind energiile regenerabile pentru oraşele din Europa de Est luând în
consideraţie regiunile învecinate cu potenţial ridicat de biomasă”; 1995-1996),
coordonat de Profesorul Spyros Kyritsis; Programul CEE-INCO-FAIR, proiectul
„EC Biomass for Energy Strategy for Central and Eastern European Countries”
(„Strategia pentru Biomasă energetică a Comunităţii Europene pentru ţările din
Europa Centrală şi de Est”; 1997-1999), coordonat de Dr. Alec Hollingdale, de la
Natural Resources Institute, University of Greenwich, Marea Britanie; Programul
UE-FP5-TRAM, proiectul „Clear Data for Clean Fuels” („VIEWLS”) („Date clare
pentru conbustibili curaţi”; 2003-2005), coordonat de Eric van den Heuvel,
Netherlands Agency for Sustainability and Innovation, Olanda.
Aceste colaborări au prilejuit informarea ştiinţifică la zi, contactul cu tematica
de cercetare-dezvoltare care preocupa mediile academice şi economice la nivel
european şi mondial, au asigurat colaborări, contacte şi discuţii cu colective de
cercetare-dezvoltare performante, de mare prestigiu, din: Franţa (INRA Grignon),
Marea Britanie (King`s College London; Natural Resources Institut, University of
Greenwich); Grecia (Universitatea Agricolă din Atena; Universitatea Naţională
Tehnică din Atena); Olanda (Netherlands Agency for Sustainability and Innovation;
University of Utrecht); Slovenia (Universitatea din Maribor) ş.a.
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Preocupările privind biomasa energetică au continuat, s-au diversificat şi au
căpătat amploare în cadrul Proiectului „OPTImization of BIOMass and Approach to
Water conservation” („OptiBioma-W”) (Contract nr. 45/2012), coordonat de
Prof.dr.Viorel Ion, Colectivul de Fitotehnie din Facultatea de Agricultură Bucureşti,
care a abordat o tematică foarte diversă referitoare la tehnologiile de cultivare şi
productivitatea speciilor de interes sub aspect energetic pentru condiţiile din
România.
Autorii lucrării au fost angrenaţi la aceste cercetări, unii încă din anul 1981,
alţii au fost incluşi în echipa de cercetare pe parcursul deceniilor care au urmat. Au
fost elaborate lucrări de doctorat, proiecte de diplomă şi lucrări de disertaţie,
conţinând datele obţinute, rezultatele experimentale au fost comunicate la
manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate şi au fost incluse în strategiile
privind rezolvarea problemelor energetice la nivelul Uniunii Europene.
Lucrarea este redactată în cea mai mare măsură, pe baza rezultatelor
experimentale proprii. Pe lângă datele obţinute în experimentările în câmp şi
laborator, prezentate şi comentate în detaliu, cu privire la speciile agricole ce
prezintă interes în climatul temperat, au fost incluse informaţii şi comentarii asupra
unor culturi energetice de interes pentru alte zone climatice; totodată, au fost
dezvoltate capitole asupra altor surse de biomasă energetică, cum sunt reziduurile
agricole, biomasa forestieră, deşeuri municipale, menajere şi industriale.
Rezultatele cercetărilor proprii şi comentariile referitoare la sursele de
biomasă energetică au fost încadrate în problematica mai largă referitoare la
problemele energetice la nivel naţional, continental şi global, biomasa, formarea
acesteia şi productivitatea diferitelor ecosisteme, tehnologiile de conversie a
biomasei în energie şi lucrarea se încheie cu comentarii asupra unor aspecte de
mediu, economice, sociale şi legislative în legătură cu utilizarea energetică a
biomasei.
Autorii
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INTRODUCERE
1. Aspecte generale
Criza energetică din anii `70 ai sec. XX a evidenţiat în mod foarte clar
legătura dintre preţurile energiei şi creşterea economică, şi aceasta a oferit
argumente puternice pentru regândirea politicilor energetice naţionale şi
internaţionale. Sporirea utilizării la nivel naţional a energiei biomasei, alături de
alte surse regenerabile de energie, a fost privită ca o cale de reducere a dependenţei
de combustibilii fosili importaţi, de diminuare a nesiguranţei în aprovizionare şi a
incertitudinii date de fluctuaţiile preţurilor energiei pe piaţa internaţională.
Au urmat dezbateri ample, la nivel regional şi global, au fost organizate
conferinţe, la care au fost încheiate acorduri şi participanţii şi-au asumat
responsabilităţi concrete, aşa cum au fost în anul 1998, conferinţa internaţională
care s-a încheiat cu „Protocolul de la Kyoto” şi, mai nou, documentele „Conferinţei
ONU de la Paris privind schimbările climatice”, în decembrie 2015, referitoare la
dezvoltarea energiilor regenerabile şi diminuarea folosirii combustibililor fosili,
precum şi reducerea emisiilor poluante, cu deosebire a gazelor cu efect de seră.
Sub aspect energetic, sarcina Uniunii Europene a fost de a creşte ponderea
surselor regenerabile de energie din consumul total de energie până la 12% în anul
2010; progrese au fost făcute în acest sens, dar acest obiectiv nu a fost atins.
„Business Action Plan” al UE-28 a prevăzut ca utilizarea biomasei să crească la 80
Mtoe (tone echivalent petrol) în anul 2010, din care, în mod special, proporţia
propusă pentru biocombustibilii pentru transport (sector foarte poluant) să fie de
5,75% în anul 2010 şi de 10% în anul 2020. Trebuie precizat că aceste obiective
solicită creşteri ale producţiei de biomasă energetică în UE-28, dar o mare parte a
biomasei va fi importată.
Mai târziu, utilizarea surselor regenerabile de energie şi a energiei biomasei a
devenit o măsură importantă în cadrul eforturilor de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră. Ca urmare, Uniunea Europeană (ca semnatară a „Protocolului de la
Kyoto”) a decis să-şi reducă emisiile de gaze cu efect de seră, în prima perioadă cu
8%, iar ceva mai târziu a fost luată decizia independentă a ţărilor Uniunii Europene
de a reduce emisiile lor cu cel puţin 20% până în anul 2020, comparativ cu anul de
referinţă 1990. Mai mult decât atât, în ultimii ani, se discută că ţările Uniunii
Europene sunt dispuse să reducă emisiile lor de gaze cu efect de seră chiar cu până
la 30% în anul 2020.
Una dintre ţările care au luat foarte în serios angajamentele de la Kyoto a fost
Germania, care, mai mult decât alte ţări semnatare, şi-a impus un obiectiv extrem de
ambiţios, şi anume acela de a diminua emisiile de gaze cu efect de seră cu 21%.
În acest scop, susţinătorii energiei verzi din Germania au beneficiat de o asistenţă
financiară masivă pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, însoţită de o serie
de măsuri financiare, suport şi garanţii de stat, credite pentru investiţii, programe
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regionale şi locale specifice. Au fost demarate acţiuni de valorificare a unor noi
resurse regenerabile de energie, foarte variate, aşa cum este energia eoliană, pe
apă şi pe pământ, sau energiile fotovoltaică, solară şi geotermală, energia
biomasei şi a deşeurilor municipale.
Aspectele ecologice pe care le prezintă noua politică energetică mondială îşi
au originea în faptul că, cea mai importantă parte a noxelor emise anual în
atmosferă de activităţile umane este datorată combustibililor fosili (estimate să
ajungă la peste 22,5 miliarde tone de CO2/an la nivel mondial) şi deci, implicit,
consumului de energie.
Prin comparaţie, tehnologiile energetice bazate pe resurse regenerabile produc
mai puţine deşeuri sau substanţe cu efect poluant care să contribuie la ploile acide
sau la ceaţa („smogul”) urban sau să determine problemele de sănătate; totodată,
acestea nu necesită costuri suplimentare pentru reducerea poluării sau pentru
depozitarea şi neutralizarea deşeurilor. Operatorii sistemelor energetice bazate pe
resurse regenerabile nu trebuie să fie atât de preocupaţi de posibilele schimbări
climatice la nivel global generate de CO 2 şi de alte substanţe poluante emise în
exces de sistemele lor. Sistemele energetice solar, eolian, hidro, geotermal sau
cel bazat pe biomasă, nu generează CO 2 în atmosferă; mai mult decât atât,
biomasa absoarbe CO 2 din atmosferă atunci când se regenerează şi din acest
motiv, întregul proces de producere a biomasei, utilizare şi refacere a acesteia
conduce la emisii globale de CO2 apropiate de zero. Protecţia mediului şi necesitatea
de a asigura o „dezvoltare durabilă” (conform „Declaraţiei Conferinţei de la Rio de
Janeiro, cu privire la mediu şi dezvoltare”, 1992) s-au dovedit a fi puncte de
plecare pentru o reconsiderare a surselor regenerabile de energie şi utilizarea
acestora la scară industrială.
Aproximativ 87% din cererea mondială de energie primară comercială este,
în prezent, acoperită de combustibilii fosili, iar emisiile de CO2 pentru conversia
acestora în energie reprezintă cauza principală pentru creşterea constantă a
concentraţiei gazelor cu efect de seră în atmosferă. Utilizarea de biocombustibili
proveniţi din biomasă într-un ciclu închis al carbonului ca un înlocuitor pentru
combustibilii fosili, este una dintre cele mai promiţătoare căi pentru a stopa
creşterea concentraţiei gazelor cu efect de seră, şi în special a concentraţiei de
CO2; desigur, biomasa poate fi considerată un combustibil neutru sub aspectul
bilanţului carbonului, cu condiţia ca producerea de biomasă şi utilizarea acesteia să
fie făcute într-un mod durabil.
Rezultă deci că preocupările legate de mediu au readus în actualitate
tehnologiile energetice regenerabile pe scena mondială a energiei. Trecerea de la
combustibili fosili (solizi, lichizi sau gazoşi) la tehnologii şi surse regenerabile de
energie are ca principal impuls reducerea emisiilor de CO2.
Trebuie menţionate însă şi posibilele dezavantaje ale producerii şi utilizării
energetice a biomasei: există unele riscuri de poluare a mediului, datorate
tehnologiilor intensive de cultivare folosite pentru culturile agricole energetice;
costurile tehnologiilor agricole intensive sunt relativ ridicate; costurile de procesare şi conversie în biocombustibili sunt, de asemenea, ridicate; biomasa este un
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produs sezonier; aceasta are o densitate energetică şi fizică scăzută; adesea
biomasa are o umiditate ridicată şi necesită uneori uscare înainte de utilizarea
energetică, ceea ce presupune consumuri energetice suplimentare; biomasa suferă o
degradare destul de rapidă în timpul depozitării; de asemenea, producerea,
recoltarea, transportul, stocarea, procesarea şi utilizarea biomasei consumă multă
energie. Aceste dezavantaje pot fi evitate în cazul în care sunt luate măsuri
manageriale şi sunt acordate subvenţii, care trebuie să ia în considerare toţi factorii
implicaţi, inclusiv aspectele ecologice.

2. Provocări cu care se confruntă societatea umană
2.1. Problemele demografice şi asigurarea hranei

Populaţia globului (miliarde persoane)

„Creşterea populaţiei este probabil variabila cea mai importantă în ecuaţia
securităţii alimentare mondiale” a afirmat G. Dresrüsse (în „Food Security and
Innovation. Successes and Lessons learned”, F. Heidhues şi A. Fadini, 1996)
(fig.1). În fiecare an, populaţia lumii creşte cu o cifră echivalentă cu întreaga
populaţie a Germaniei (90 mil. persoane), din care 84 mil. persoane se nasc în ţările
în curs de dezvoltare. „Aceasta înseamnă mai mult de 10.000 persoane în fiecare
oră, egal de pildă cu numărul de studenţi care urmează cursurile unei universităţi
de dimensiuni medii din Germania”.

Figura 1. Creşterea populaţiei globului în ultimii 500 de ani
(după G. Dresrüsse, citat de F. Heidhues, A. Fadini, 1996)
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Populaţia umană s-a dezvoltat într-un ritm foarte accelerat în ultimii 2000 de
ani, şi îndeosebi în ultima sută de ani. Astfel, în octombrie 2011 populaţia mondială
a depăşit 7 miliarde şi se estimează că va creşte la peste 9 miliarde în anul 2050. În
această perspectivă, în prezent există temeri foarte serioase asupra capacităţii de a
produce suficientă hrană pentru populaţia umană, în creştere rapidă. De exemplu,
încă din anul 1999 Organizaţia Mondială a Sănătăţii aprecia că 1,2 miliarde oameni
sufereau de diferite forme de subnutriţie sau malnutriţie; mai nou, se estimează că
între 0,8 şi 1,1 miliarde persoane sunt afectate de malnutriţie la nivel mondial.
Tabelul 1
Prognozarea tendinţelor de subnutriţie şi malnutriţie, pe regiuni (1996-2030)
(după Raportul FAO: „Towards 2015/2030”)
În % din populaţie
Milioane persoane
Regiunea
1996-1998 2015 2030 1996-1998 2015 2030
Africa Sub-sahariană
34
22
15
186
184
165
Orientul Apropiat şi Africa de Nord
10
8
6
36
38
35
America Latină şi zona Caraibelor
11
7
5
55
45
32
China şi India
16
7
3
348
195
98
Restul Asiei şi regiunea Pacific
19
10
5
166
114
70
Ţări în curs de dezvoltare
18
10
6
791
576
400

În a doua jumătate a sec. XX, cu deosebire după anul 1970, producţia
mondială de cereale - un indicator important în evaluarea resurselor de hrană - a
reuşit să crească mai repede decât populaţia mondială, deşi în ultimul timp diferenţa
între cele două rate de creştere a început să se diminueze (H.W.Singer, 1997).
Într-un interval de circa 50 de ani, între 1950 şi 2000, producţia totală de cereale a
crescut de la circa 650 mil. t la circa 2.000 mil. t (fig. 2). În acelaşi interval,
cantitatea de cereale revenind pe locuitor a crescut de la 250 kg/an la aproape 350
kg/an, pentru a începe în ultimul timp să scadă chiar sub 300 kg/an. În ţările
dezvoltate economic şi în zonele agricole fertile, consumurile depăşesc considerabil
acest nivel; astfel, consumul de cereale în SUA este de circa 800 kg/locuitor/an, iar
în Europa Centrală şi de Est, de circa 780 kg/locuitor şi an.
În acelaşi sens, Lester R.Brown a arătat că (în anul 1993, în publicaţia FAO
„Agriculture Towards 2010”), de la un ritm anual de creştere a producţiei de
cereale de circa 3% între anii 1950 - 1984, acesta a scăzut sub 1%. În plus, a mai
arătat că ar fi necesar de a menţine un ritm de creştere de 2% a producţiei de cereale
în timpul primului deceniu al sec. XXI.
Excepţii de la aceste creşteri globale ale producţiilor de cereale au fost
observate în Africa Sub-sahariană, unde producţia a scăzut de la 135 kg/locuitor în
1970 la 114 kg/locuitor în 1980 şi 112 kg/locuitor în 1990. În acelaşi sens, în
America Latină şi zona Caraibelor, producţia de cereale pe locuitor a scăzut în
intervalul 1980 - 1990 sub nivelul din 1960.
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Figura 2. Evoluţia producţiilor de cereale, total (a) şi pe cap de locuitor (b)

În consecinţă, ţările în curs de dezvoltare au devenit, în general, tot mai mult
dependente de importuri pentru a-şi asigura hrana. Este un proces şi o realitate care
explică multe dintre problemele cu care se confruntă societatea umană mondială, în
ansamblul ei: asigurarea hranei la nivel global şi zonal; poluarea şi schimbările
climatice; inegalitatea în distribuirea resurselor; conflictele determinate de lupta
pentru resurse, îndeosebi energie; situaţiile conflictuale din diferite zone ale
globului, mai ales în ţări în curs de dezvoltare; emigraţia spre zonele mai
dezvoltate şi, ca o consecinţă, tendinţele anti-imigraţie care se exprimă tot mai
evident în Europa şi America de Nord.
Unii specialişti în probleme demografice consideră că a fost atinsă capacitatea
globului terestru de a produce hrană pentru populaţie. Alţii, evaluând resursele
globale şi progresele realizate de tehnologiile agricole, apreciază că există încă
rezerve importante pentru îmbunătăţirea recoltelor agricole, pentru susţinerea
creşterii demografice.
Pe de altă parte, există păreri autorizate care afirmă că, dacă ar fi posibilă o
distribuire uniformă pe tot globul a hranei produse în prezent, ar fi asigurat
necesarul de calorii pentru întreaga populaţie a planetei.
În ciuda progreselor obţinute în a doua jumătate a sec. XX, sub aspectul
productivităţii în agricultură şi al creşterii economice, care au avut ca rezultat
rezolvarea problemei securităţii alimentare pentru multe zone ale lumii, alte regiuni
continuă să aibă probleme grave în legătura cu asigurarea hranei. Criza economică
cu care se confruntă omenirea, începând din anii 2008 şi 2009, a accentuat aceste
aspecte negative, care tind să se agraveze. Iar problema hranei se află în strânsă
legătură cu problema consumurilor energetice, solicită consumuri energetice mari
19

pentru a asigura eficienţa activităţilor agricole, ceea ce conduce la unele consecinţe
accentuat negative asupra mediului.
2.2. Poluarea şi schimbările climatice
Prin arderea combustibililor fosili şi distrugerea pădurilor pentru a transforma
suprafeţele respective în terenuri agricole şi suprafeţe construite, activitatea umană
a cauzat concentrarea dioxidului de carbon (CO2) în atmosferă, cu o creştere de
circa 25% de la revoluţia industrială şi această creştere continuă (Cyntia
Rosenzweig şi D. Hillel, 1998). În ciuda concentraţiei aparente de moment (numai
0,035%, adică o treime dintr-o zecime de 1%), CO2 joacă un rol important în
inhibarea emiterii de căldură radiativă de la Pământ. Alte aşa-numite „gaze cu efect
de seră” (acestea includ metan, oxizi de azot şi o familie de gaze sintetice clorofluorocarbon - care a apărut în atmosferă în ultimii 50 de ani), sunt prezente
chiar în concentraţii mici, contribuie în mod similar şi tind să reţină căldură, care în
mod normal este radiată în spaţiu.
Dacă acumularea gazelor cu efect de seră în atmosferă va continua fără
limită, o consecinţă obligatorie este, mai devreme sau mai târziu, încălzirea
suprafeţei Pământului. O asemenea tendinţă de încălzire poate afecta caracteristicile
regionale ale precipitaţiilor şi evaporaţiei, procesele biologice ale fotosintezei şi
respiraţiei, şi chiar întregul regim termic şi hidric care guvernează atât ecosistemele
naturale cât şi cele agricole.
S-a precizat că a furniza suficientă hrană pentru populaţia lumii a devenit mai
dificil deoarece numărul locuitorilor a crescut şi resursele de teren, apă şi vegetaţie
s-au degradat progresiv din cauza suprautilizării prelungite. Există în prezent însă
îngrijorarea că dificultatea se va agrava în viitor prin procesul de încălzire globală,
cu potenţialul său de a afecta regimurile climatice ale unor regiuni întregi.
Variabilele climatice pot avea un impact semnificativ asupra producţiei
agricole, deoarece căldura, lumina şi apa sunt factori biofizici majori ai creşterii
culturilor agricole. Un exemplu este, în România ultimelor decenii, succesiunea de
3 ani secetoşi în intervalul 2001 - 2003 şi anul secetos 2007, în care seceta a fost
însoţită de temperaturi mai ridicate decât cele normale, care au afectat grav nivelul
producţiilor agricole, iar ţara noastră, din exportator a devenit importator de cereale
pentru a-şi acoperi consumul intern.
Pe de altă parte, în condiţiile sporirii efectului de seră, sezoanele de creştere
mai calde şi mai lungi, în regiunile în care recoltele agricole sunt de obicei limitate
din cauza condiţiilor naturale, pot beneficia de o productivitate mai mare. Dacă
acumularea dioxidului de carbon atmosferic se va produce fără modificări
concomitente ale regimurilor de temperaturi şi precipitaţii (ceea ce este discutabil),
aceasta ar putea, din contră, să fie benefică pentru producţia agricolă, deoarece CO2
este un element esenţial pentru procesul fundamental al fotosintezei.
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