
TERVEM MULD JA PAREM SAAGIKUS 
VEEBISEMINAR PÕLLUMEESTELE, NÕUSTAJATELE JA TEADLASTELE 

Muld on meie kui põllumeeste jaoks kõige olulisem 
ressurss. Mida tervem on meie muld, seda suuremat saaki 
me saame. See tähendab suuremat tootlust, vähem 
kadusid, vähem sisendeid, väiksemaid kulusid. Tõeline 
edutegur. 

Meie eesmärk peab olema mulla viljakuse ja tervise 
säilitamine tulevaste põlvede jaoks - ja samal ajal olla ka 
majanduslikult edukad. 

Paljud väikesed ja suured põllumajandusettevõtted teavad 
juba, kuidas seda saavutada. Ja nüüd, vahetult enne 
hooaja tõelist käima tõmbamist, on just õige aeg põgusaks 
kogemuste vahetamiseks. 

Toome edukad praktikud ja eksperdid kokku ühe 
(virtuaalse) laua taha ja arutame terve mulla põhimõtteid. 
Seda kõike oma kodus mugavalt tänu Koroonaviirusele. 
Internet teeb selle võimalikuks. 

Saate hõlpsasti liituda, et leida praktilisi näpunäiteid oma 
ettevõtte jaoks. 

Kuna "Best4Soil" on EU poolt toetatud projekt, on 
veebiseminaril osalemine täiesti tasuta, kuid samas kindel 
investeering endasse ja ettevõttesse!

Esinejad räägivad oma isiklikest kogemustest ja seejärel 
saavad osalejad võimaluse esitada küsimusi ja osaleda 
arutelus. Eesmärk on ühises ruumis info vahetamine ja 
erinevate praktiliste meetodite tundmaõppimine, mida 
saab seejärel rakendada ka oma ettevõttes. 

Tervema mulla ja parema saagi nimel. Meie ja järgnevate 
põlvkondade hüvanguks! 

Registreeru kohe!  
https://www.best4soil.eu/meetings/44 

SAATE VÄÄRTUSLIKKU TEAVET 
JÄRGMISTE TEEMADE KOHTA:

Best4Soili on rahastatud Euroopa Liidu programmist Horisont 2020  
koordineerimis- ja tugimeetmena GA nr 81769696 all.

külvikord

haljasväetis- ja vahekultuurid

mulla orgaaniline aine ja mullaviljakus

mullas levivad haigused

https://www.best4soil.eu/meetings/44


 

Best4Soili on rahastatud Euroopa Liidu programmist Horisont 2020  
koordineerimis- ja tugimeetmena GA nr 81769696 all.

PROGRAMM
TERVEM MULD JA PAREM SAAGIKUS  
VEEBISEMINAR PÕLLUMEESTELE, NÕUSTAJATELE JA TEADLASTELE 

04. / 05.03.2021

09:00 — 09:30  Projekti Best4Soil tutvustus ja esitlus
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10:00 — 10:30  Mulla biloogilise mitmekesisuse juhtimine taimetervise parandamiseks 
     — Mogens Nicolaisen (DK)

10:30 — 11:00  Paus (Best4soil´i tutvustavad videod) 

11:00 — 11:30  Nematoodid: maailm, mida avastada — Leendert Molendijk (NL)

SESSIOON 1
04.03.2021, 09:00 — 13:00
MULLAGA LEVIVAD HAIGUSED & NENDE LEVIKUT PÄRSSIVAD MEETMED

11:30 — 11:50  Best4Soil videod, infolehed ja andmebaasid – olemasoleva info     
     esitlemine ja hindamine     
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E12:15 — 12:30  Kuidas hindavad erinevate riikide praktikud ja eksperdid Best4Soil´i poolt 

     pakutavat teavet?

12:30 — 13:00  Küsimused ja kommentaarid esimese sessiooni teemade kohta 

09:30 — 10:00  Kõige olulisemad mullas levivad haigused — Krzysztof Matkowski (PL)
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E16:00 — 16:15  Kuidas teised riigid jagavad praktilist teavet?

16:15 — 16:45  Küsimused ja kommentaarid teise sessiooni teemade kohta, kokkuvõte   
     seminari esimesest päevast

14:45 — 15:15  Elusa mulla ehitamine: praktiline kogemus Lätist — Andris Sabitovs (LV)

15:15 — 15:35  Mida saaksime meie teha, et olemasolev teave (Best4Soil videod,    
     infolehed ja andmebaasid) jõuaks võimalikult paljude inimesteni?

14:15 — 14:45  Biosüsi kui mulla potentsiaalne süsiniku- ja huumuseallikas 
     — Agnieszka Medyńska Juraszek (PL)

15:35 — 16:00  Paus (Best4soil´i tutvustavad videod) 

SESSIOON 2
04.03.2021, 14:15 — 16:45
MULLA ORGAANILINE AINE JA MULLA VILJAKUS



Best4Soili on rahastatud Euroopa Liidu programmist Horisont 2020  
koordineerimis- ja tugimeetmena GA nr 81769696 all.

PROGRAMM
TERVEM MULD JA PAREM SAAGIKUS 
VEEBISEMINAR PÕLLUMEESTELE, NÕUSTAJATELE JA TEADLASTELE 
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13:15 — 13:30  Kuidas hindasid erinevate riikide osalejad Best4Soil seminari

04. / 05.03.2021

10:00 — 10:15  Projekti Best4Soil tutvustus ja esitlus 

10:45 — 11:15  Külvikordade mitmekesistamine ja mullaharimise tüüpide optimeerimine   
     bioloogilise mitmekesisuse stimuleerimiseks ja mulla funktsioonide    
     taastamiseks — Lina Šarūnaitė (LT)

11:15 — 11:45  Püüdja- ja vahekultuurid, nende kasvatamistehnoloogiad ja kasulikkus  
     — Aušra Arlauskienė (LT)

11:45 — 12:00  Paus (Best4soil´i tutvutavad videod)

12:00 — 12:30  Vahekultuuride kasvatamise praktiline kogemus Kirde-Euroopa regioonis 
     —  Mārtiņš Flaksis (LV)

10:15 — 10:45  Mullaharimise ja vahekultuuride mõju mulla omadustele ja umbrohtude   
     levikule — Gražina Kadžienė (LT)

13:30 — 14:00  Seminari teise päeva kokkuvõte ja lõpetamine

…

SEMINARI STRUKTUUR 
Veebiseminar Best4Soil koosneb kolmest osast, millest igaüks on pühendatud erinevale põhiteemale. Kõik need 
kolm osa on jagatud riigipõhisteks osadeks ("SESSION") ja ühiseks osaks ("STAGE"). 

SESSIOONIDES jagatakse osalejad riikide kaupa, et nad saaksid jälgida esitlusi oma emakeeles (eesti, läti, leedu või 
poola keeles). Iga SESSIOONI lõpus kohtuvad kõik osalejad kõigist riikidest STAGE-il. Siinkohal võetakse kokku ja 
arutatakse inglise keeles erinevate riikide-SESSIOONIDE olulisemaid tulemusi, ettekandeid ja küsimusi.

SESSIOONIDE JUHTIMINE 
Eesti:      Eva Tuusis (Maaelu Edendamise Sihtasutus) 
Läti:       Lasma Ozola (Läti Maaelu Nõustamis- ja Koolituskeskus) 
Leedu:      Antanas Ronis (LAMMC) 
Poola:      Piotr Chohura (Wrocław Ülikool)

ÜRITUSE EEST VASTUTAVAD 
Korraldus:     Piotr Chohura (Wrocław Ülikool, PL) 
Modereerimine:   Piotr Chohura (Wrocław Ülikool, PL) 
Hindamine:    Bruno Häller & Stefan Dubach (Berni Rakendusteaduste Ülikool, CH) 
Tehnika:     WEP media solutions (AT) 
Turundus:     Johannes Pelleter (AT)

12:30 — 12:50  Osalejate hinnang Best4Soil seminarile

SESSIOON 3
05.03.2021, 10:00 — 14:00
VILJAVAHELDUS, HALJASVÄETISKULTUURID JA VAHEKULTUURID


