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“Maa on meie olemise ainus vältimatu tingimus.“
                                Hasso Krull, 2020

http://www.vabaeestisona.com/index.php/juhtkiri/11330-maa-rahvas-ja-riik.html  //  https://mars.nasa.gov/resources/25640/mastcam-zs-first-360-degree-panorama/         

http://www.vabaeestisona.com/index.php/juhtkiri/11330-maa-rahvas-ja-riik.html


Terve muld kannab vilja ja on mitmekesine elukeskkond, mis 
pakub keskkonnateenuseid maapealsetele ökosüsteemidele.  
Sander Hiire tõlge

http://www.fao.org/3/cb1110en/cb1110en.pdf?fbclid=IwAR3DyEkk99jFa0Cyu1UKmIjCxYvxXQqflwCCGf4LyKxQqHNRDroAewXZq0s





https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_MEDIA/nrcs142p2_049822.jpg



Close-up of arbuscular 
mycorrhizal fungi connecting 
roots of plant hosts. Photo 

credit: Yoshihiro Kobae
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Julian also explained how he creates the right mindset for soil friendly farming by imagining a fictional scenario “that way 
back in time as life was evolving on the planet, an intelligent soil ecosystem evolved first and needed a food source so 

created plants to grow and harvest sunshine and carbon dioxide to feed the soil community. The farmers function is to tend 
the food producing slaves and in return is allowed to take the seeds as payment!”,

https://farmcarbontoolkit.org.uk/resources/articles/farm-walk-julian-gold-2019-soil-farmer-year

Kuidas veel võib asju mõtestada läbi ulmelise 
kõverpeegli:

Intelligentne mulla ökosüsteem arenes esmalt ja 
vajas toitu. Tekkisid taimed, mis kasvasid tänu 
päikesevalgusele ja süsinikdioksiidile ning toitsid 
mullaelustikku.  Põllumehe roll on hoolitseda toitu 
tootvate orjade eest ning vastutasuks saab ta endale 
seemned…

Mida rohkem suudame oma mulda taimede abil 
toita, seda rohkem on lootust teri koristada.



Külviviga!!! Lahendus ???



Vahekultuuride segud
https://www.pikk.ee/valdkonnad/taimekasvatus/kulvikord/vahekultuurid-kulvikorras/
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Kiire ja soodne lahendus külvata vahekultuurid 
kasvavasse taimikusse enne kiiret koristushooaega.
http://www.techneatengineering.co.uk/     
Põldkatse 2020 a. sügisest UK-s : 
https://www.innovativefarmers.org/field-lab/?id=b095819c-f4c4-ea11-818d-005056ad0bd4



CO2 emissioon põllumajandusest - üldised suurusjärgud



Taastava 
põllumajanduse 
Põhiprintsiibid 



                                Mullasõbra konkurss Eestisse
Igal aastal mitu nominenti.
Parimad praktikate ja edulugude esiletõstmine.
Põllumehelt põllumehele ja reaalsed tulemused.

                               Koostöö teadlaste ja 
 tootearendajatega.

                           Positiivse ja tõese kuvandi 
       jagamine avalikkusega.

        Näide UK-st: https://www.farmcarbontoolkit.org.uk/soil-farmer-year



Palju loodusega koostöölahendusi

Platvorm, mis koondab hulga Euroopa teadustöid ja 
uurimusi

Põllumeeste enda algatatud ja rahastatud teaduse ja innovatsiooni keskkond

Kalkulaator oma tootmise CO2 rehekendamiseks ning palju lisamaterjali teemasse süvenemiseks. 
Samuti Mullasõbra konkursi eestvedaja Suurbritannias.
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