דלקי הביו כבר אינם החביבים של שוחרי איכות הסביבה
דלקי הביו נראו בזמנו כפתרון הטוב ביותר לבעיית התלות בדלקים הפחמימניים ,אולם עתה נראה שהם סוג של
חקלאות עסקית הפוגעת בסביבה ומרמה את משלמי המיסים .דוח שהוזמן ע"י האו"ם נמנע מלאמץ את אחת משתי
ההשקפות המנוגדות האלו.
דו"ח האו"ם מעניק ציונים גבוהים לכמה סוגי דלק המבוססים על יבולים חקלאיים ,אך קוטל סוגי דלק אחרים .בינתיים
פורסמו שני מאמרים ב ,Science -כתב עת מוביל בתחום המחקר המדעי ,המספקים סיבות נוספות להתנהלות
זהירה.
מאמר אחד טוען שהתוצאות מגידול יבולים לדלקי ביו על חשבון גידול יבולים למזון ומהעליה בכמות הדשנים )מקור
חשוב לגז החממה הנקרא תחמוצת החנקן( ,הופכות את העסק כולו למסוכן .המאמר האחר מצביע על חוסר עקביות
מסוכן בדרך שבה נערך מאזן הפחמן הגלובלי לצורך קביעת יעדים של החוק הבינלאומי.
דו"ח האו"ם מעניק לאתנול המופק מקני סוכר )שברזיל מייצרת( ציון מצוין .בנסיבות מסוימות הוא טוב יותר ממוצר
שיש בו 'אפס פליטות' .אם האתנול מקני הסוכר נשתל ומעובד נכון ,יש לו 'פליטה שלילית' ,דהיינו ,הוא מסלק פחמן
דו-חמצני מהאטמוספרה במקום להוסיף לה.
השימוש האמריקאי בתירס לייצור דלקי-ביו יעיל פחות .אם הוא נזרע ומעובד נכון הוא מקצץ בפליטות ,אולם אם
הזריעה והעיבוד אינם נעשים כיאות התהליך מייצר יותר פליטות מבנזין.
באשר לביו-דיזל המופק מדקלים שנשתלו על קרקע בה צמחו יערות טרופיים שנעקרו לצורך הגידול ,מציין הדוח
שעקירת העצים גורמת לשחרור של פחמן דו-חמצני מהשטחים הפתוחים ,ואם עובדה זו נלקחת בחשבון היבול אינו
'נקי' – ואף גרוע מכך אם היער היה על אדמת כבול ,כפי שקורה בדרך כלל.
כמות האתנול המיועדת לתחבורה שולשה מ 17-מיליארד ליטרים ב 2000 -ל 52 -מיליארד ליטרים ב 2007 -וצפויה
לגדול בעתיד .אולם אוכלוסיית העולם גדלה אף היא ,כך שהתחרות על הקרקע בין הדלק והמזון גוברת .תחרות זו
היא נושא המאמר של ד"ר ג'רי מלילו ב.Science -
ד"ר מלילו ועמיתיו מהמעבדה לביולוגיה ימית 'וודס הול' ניסו לבנות מודל שיבחן כיצד ישפיע הגידול בשימוש בדלקי-
ביו על החקלאות בעולם במאה ה .21 -הם התמקדו בתרחיש סביר של שימוש בביו-דלק מתאית
) (cellulosic biofuelsשמופקת מצמחים שלמים ,כעשבים הצומחים במהירות ,ולא בגידולים המשמשים כיום גם
למזון.
הם סבורים שאפריקה היא המקום הטוב ביותר לגידול דלקי-ביו ,ושם ניתן יהיה ללכוד את הכמות הגדולה ביותר של
פחמן בטווח הארוך .אבל הם גם מסיקים שהגידול הנפוץ של יבולים לדלקי-ביו צפוי לגרום לפליטה עולמית נטו של גזי
חממה במחצית הראשונה של המאה ה ,21-בעקבות בירוא הקרקע ושימוש גובר בדשנים .לדעתם בנסיבות הנכונות
יצביע מאזן ה CO2 -על 'רווח' עד לאמצע המאה הבאה ,אולם מאזן תחמוצת החנקן לא יצביע לעולם על 'רווח'.
המאמר האחר ב ,Science -פרי עטו של ד"ר טים סירצ'ינגר ,בוחן לעומת זאת את פני הדברים פה ועתה .ד"ר
סירצ'ינגר ,שעובד באוניברסיטת 'פרינסטון' ,ועמיתיו מציינים שהכללים להערכת ההיענות לאמנת קיוטו )שנכללו גם
בנוסח הצעת חוק האקלים האמריקני שאושר בבית הנבחרים( מוטים לטובת דלקי-הביו .וזאת בשל העובדה
שהפליטות מהשטחים שבוראו לשם גידול הצמחים מאדמות אלו אינן נלקחות בחשבון .אם נשלב מסקנה זו עם
תוצאות המודל של ד"ר מלול נקבל מרשם לתמריצים חסרי כל היגיון.
למרבה הצער ,תקנים בינלאומיים לדלקי-ביו או שיטת מסחר הכוללת את יתרונות הפחתת הפליטות שלהם עדיין
רחוקים ממימוש.
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