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Az élelmiszerfogyasztásunk is terheli a földi éghajlatot? Hát nem csak az energiaszektor és a közlekedés
okolható az üvegházhatású gázok kibocsátásáért, ami a klímaváltozást fokozza? Ha elfogyasztjuk az
ipari mezőgazdaság által tömegesen előállított termékeket, szintén jelentősen befolyásoljuk az éghajlatváltozás ütemét? Hogyan lehet ezt a hatást számszerűsíteni? Kaphatunk iránymutatást abban a tekintetben, melyik élelmiszeripari termék klímabarát?
A nemzetközi szakirodalomban igen sok
tanulmány olvasható különböző mezőgazdasági- és élelmiszeripari termékek termelése,
előállítása során kibocsátott üvegházhatású
gázok mennyiségének felméréséről, vagy a
növényi- és az állati eredetű termékek előállítása során kibocsátott gázok mennyiségének összehasonlításáról. A klímaváltozás
sürgető kérdése és az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentésére irányuló törekvések ráirányították a figyelmet nemcsak a
legnagyobb kibocsátó szektorok, de az élelmiszeripar hozzájárulására is. A mezőgazdaság
jelentős részben hozzájárul az üvegházhatású
gázok kibocsátásához, de egyben szén-dioxid
nyelő is, így szerepe ellentmondásos a klímaváltozás szempontjából. Az agrártermékek
karbonlábnyoma az egyik megfelelő eszköz
az agrártermelés hatékonyságának és fenntarthatóságának mérésére (Al-Mansour et al.,
2017).

A karbonlábnyom
számításának módszerei
A karbonlábnyom egy környezeti fenntarthatósági indikátor, ami számszerűsíti a termék
életciklusa során kibocsátott üvegházhatású
gázok mennyiségét (Mujica et al., 2016).
Manapság a fenntartható termelés magában
foglalja a források ésszerű felhasználását
és az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentésére irányuló kötelezettség teljesítését. A karbonlábnyom képes számszerűsíteni a termékek és tevékenységek életciklusa
során keletkezett üvegházhatású gázkibocsátást (Rebolledo-Leiva et al., 2017).
A karbonlábnyom számításához használt
módszerek nem egységesek. Használható a
PAS 2070 iránymutatása vagy az ISO 14067
szabvány. A nemzetközi szabvány irányelveket,
követelményeket és útmutatást határoz meg a
termékek karbonlábnyomának számításához/
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felméréséhez és kommunikálásához. Az ISO
14067 szabvány alapja az életciklus-elemzés,
valamint az öko-címkézés és a környezeti
jelentések készítését szolgáló szabványok (ISO
14040, 14044, 14020, 14024, 14025) (www.
iso.org). A Nemzetközi Szabványügyi Testület
(ISO) szabványainak alkalmazása önkéntes
jellegű, nem kötelező. A szabványok iránymutatást adnak a szabvány szerinti minősítés
elérésének feltételeit illetően. Az ISO szabványok elvi alapja a PDCA ciklus, ami a folyamatos
fejlődést szolgálja. A PDCA ciklus lényegét
bemutatja Kósi és Valkó (2008). Az említett
karbonlábnyom számítási módszerek a termékek életciklus-elemzésén (LCA) alapulnak,
vagyis a termék előállítása, megtermelése
során felhasznált erőforrások, felhasznált
nyers- és alapanyagok, valamint energia
számbavétele után megadják a termelési
folyamatban keletkezett üvegházhatású gázok
mennyiségét. Az LCA folyamatát az 1. ábra
szemlélteti.
Schaltegger és Csutora (2012) tanulmánya
átfogó képet ad a karbon leltár és a karbonlábnyom számításának módszertanáról, ami igen
gyorsan fejlődő területe a környezettudatos
vállalati menedzsmentnek. A karbon leltár
készítésével és az elszámolás módszertanával

foglalkozó irodalmi összefoglalót ad Stechemesser és Guenther (2012). Vergé és munkatársai (2016) felhívják a figyelmet arra, hogy
az emberi tevékenység környezeti hatásainak
becsléséhez használt számítási módszerek
megválasztása körültekintést igényel, hiszen
módosíthatja az ilyen jellegű vizsgálatok eredményét. Az ökológiai lábnyom számításának
része a karbonlábnyom komponens, ami figyelembe veszi az adott terület erdeinek átlagos
szén-megkötő képességét. Ennek a részszámításnak a finomítására tesznek javaslatot
Mancini és munkatársai (2016).
A karbonlábnyom számítása esetén lehetőség
van a megfigyelt folyamatok kiterjesztésére
is, amikor nem csak a késztermék előállításáig vizsgáljuk a kibocsátásokat, hanem azt
is figyelembe vesszük, milyen úton jut el az
a fogyasztóhoz. Szintén figyelembe vehető
a termék életciklusának azon része, ami a
hulladékká válás és a hulladékkezelést illeti.
Azonban igen nagy nehézséget jelent a megfelelő adatok összegyűjtése a folyamatok feltérképezése során. Az életciklus-elemzésen
alapuló karbonlábnyom számítás módszerét
alkalmazva a főtt rizs hűtésének karbonlábnyomát számolta Zhou et al. (2017), ezzel jól
lehatárolva a folyamat egy részét.
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1. ábra Az LCA folyamata (Szűcs et al., 2011)

Marketing, stb.

A karbonlábnyom felmérésének kimenetele
lehet a karboncímke, mint környezetvédelmi
védjegy használata. A karboncímkézésre több
módszer létezik, melyek közül egy az ISO 14067
szabvány által ajánlott iránymutatás. Ezek a
szabványok az életciklus-elemzésen alapulnak.
Azonban nem csak a karbonlábnyom feltűntetésére van szükség a fenntarthatóság érdekében,
hanem a fogyasztói magatartás, hozzáállás
módosítására is. Hartikainen és munkatársai
(2014) felmérték a finn vásárlók körében,
mennyire érdekli őket a termékek karbonlábnyomával kapcsolatos kommunikáció. Fókuszcsoportos és kérdőíves felmérést végeztek.
A meghatározás „a termék karbonlábnyoma”
ismerős volt a válaszadók számára, de a jelentésével kapcsolatban már sok volt a félreértés.
A válaszadóknak csak 7%-a kapcsolta össze
ezt a terminológiát egyértelműen a termék által
generált üvegházhatású gázok kibocsátásával,
és további 5%-uk kapcsolta össze a klímaváltozással. A karboncímke esetében pozitív volt
a válaszadók megítélése, 90%-uk szerint legalább kis mértékben befolyásolná a karbonlábnyom ismerete a vásárlási döntéseiket, de csak
akkor válna jelentőssé, ha egyéb vásárlási kritériumok teljesülnek. A válaszadók 85%-a olyan
karboncímkét preferálna, ami lehetőséget biztosít a különböző termékek karbonlábnyomának
összehasonlítására. Kimura és munkatársai
(2010) vizsgálatai arra irányultak, hogy meghatározzák a fogyasztók értékítéletét az élelmiszeripari termékek esetében a karbonlábnyom
értéke függvényében. Következtetéseik szerint
a karbonlábnyom címke emeli az élelmiszeripari
termék értékét. A karbonlábnyom címkézés
alkalmazása hatékony eszközként szolgálja az
üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésének ösztönzését. Liu et al. (2016) összefoglalót ad a karbonlábnyom számítás és címkézés
szabványairól, és nemzetközi példákon mutatja
be az alkalmazásukat.

Egyelőre a karboncímkézés módszertana sem
egységesen szabványosított, de vannak már jó
példák a használatára. Karbonlábnyom címkét
és hozzá tanúsítást ajánl például a Carbon
Trust, ahol feltűnteti a karbonlábnyom mértékét és a csökkentési lehetőségekről is tájékoztat (Dada et al., 2010) (2. ábra).

2.ábra A Carbon Trust által kiadott karbon címke (Dada
et al., 2010)
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