
Süsinikuprogramm, ehk
haigekassa mullaviljakuse parandamiseks









23 miljardit tCO2 vähendamist 2030 aastaks!
Allikas:: https://www.cambridgefinsights.com/post/net-zero-by-2050-scaling-up-the-voluntary-carbon-markets 

https://www.cambridgefinsights.com/post/net-zero-by-2050-scaling-up-the-voluntary-carbon-markets


Kuhu süsinikku siduda?

● Ookeanid 38000 Gt

● Muld 1600 Gt

● Atmosfäär 750 Gt

● Taimed 600 Gt



Edumeelsed ettevõtted
maksavad, et korvata 
oma CO2 jalajälje.

Põllumehed muudavad 
praktikaid, et siduda rohkem 
süsinikku mulda

Suur ettevõte saavutab 
oma kliimaeesmärgid.

Kuidas süsinikukrediidid töötavad?
Näide:  https://blogs.microsoft.com/blog/2020/01/16/microsoft-will-be-carbon-negative-by-2030/ 

https://blogs.microsoft.com/blog/2020/01/16/microsoft-will-be-carbon-negative-by-2030/




Üks viis süsinikku siduda on läbi 
taastavate põllumajanduspraktikate

…mis suurendavad orgaanilise süsiniku kogust mullas, 
kasvatab liigirikkust ja toetab kohalikke põllumehi!

Vahekultuurid Allakülvid
Harimise 

vähendamine Agro-Metsandus







LISANDUVUSE PRINTSIIP

● Lisanduvus tähendab muutuse loomist ja uue suuna võtmist
● Süsinikuprojekt ei premeeri juba kasutusel olevaid häid 

praktikaid
● Süsinikuprojekt motiveerib uute praktikate rakendamist
● Krediidi ostjad soovivad investeerida tegevustesse, mis loovad 

positiivseid muutusi



Kaardistamine, nõustamine ja jälgimine
Süsinikukalkulaator eAgronomi koduleheküljelt - 
https://eagronom.com/et/susinikuprogramm-pollumeestele/#kalkulaator .

https://eagronom.com/et/susinikuprogramm-pollumeestele/#kalkulaator


Tutvustus Auditi leping

Audit - kogutakse andmed, 
koostatakse ja arutatakse plaane, 
demonstreeritakse hüvesid,seatakse 
ootused, valitakse põllud

Sõlmitakse leping

Lähtepunkti 
mullaproovid

Lähtepunkti fikseerimine 
ja projektiplaan

Projektiplaani 
rakendamine

Igaaastane MAV 
läbi eA; 
mullaproovid iga 
5. aasta

SSÜ-te vahetamine 
müüdavateks 
ühikuteks
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Projekti etapid

Ühikute välja 
maksmine

10

Projekti lõpp

13



Kokkuvõte

● Finantseeri mullaviljakuse kasvatamist
○ Täna €20 tonni kohta
○ Soovi korral 50% ettemakse

● Oluline on leida tegevusi, mida veel teinud ei ole
○ Näiteks vahekultuur või allakülv

● Täpsema informatsiooni saamiseks
○ Võta ühendust Kristjan Andersoniga (eAgronomi esindaja)
○ kristjan@eagronom.com 

mailto:kristjan@eagronom.com


Aitäh tähelepanu eest!
Küsimused?



Mis me tegelikult teeme, 
on mulla orgaanilise aine parandamine

● Bioloogilise elustiku aktiveerimine
● Toitainete ringluse edendamine

○ Sisendite vähendamine

● Struktuuri parandamine
● Veehoiuvõime suurendamine
● Erosiooniohu vähendamine



Süsinikumajanduse väärtused

Maa

Paranenud mullad ja toit

Vähenenud emissioonid

Suurenenud C-sidumine

Vähenenud saaste ja 
keemiliste sisendite kasutus

Suurenenud mitemekesisus

Põllumees

Lisasissetuleku 
loomine

Vähenenud 
emissioonid

Madalamad 
sisendkulud

Kõrgem kasum

Tugev kogukond

eAgronom

Sissetulek põllumeestele

Kiirem digitaliseerimine

Täpsem teave

Digitaalse teabe 
kättesaadavus

Süsinikurediidi ostja

Puhtad krediidid

Madal kohalik jalajälg

Ökosüsteemsed kasud

Välditud topelt-loendamine 



Süsinikuprojekti ülevaade

Mõõdetakse 
emissioonid

Otsustatakse 
vähendada

Puudujäävad 
emissioonid

Koostatakse 
emissioonide 

aruanne

Käivitatakse 
projekt

Mõõdetakse 
muutus

3. Osapoole 
verifikatsioon

Krediitide 
loome

Planeeritakse ja 
finantseeritakse 

projekti

Krediidi ostja Krediidi müüja

Süsinikuprojekt vahendab mehhanismi, mis aitab teostada kohapealset muutust

Vähendatakse 
emissioone



Rahvusvaheliste spetsialistide meeskond



Keda me otsime?

● Põllumehed, kes soovivad praktikaid muuta
● Põllumehed, kes on valmis proovima midagi uut
● Põllumehed, kes on valmis jagama andmeid ja jälgima tulemusi
● Ettevõtted, kus küntakse ja jäetakse must kesa
● Ettevõtted, kus puudub täppisviljelus
● Ettevõtted, kus on palju kevadkultuure



Muutus.
Majanduslikult 

efektiivselt. 


