
Agreena
Carbon
Sertifikāti
Ar oglekļa sertifikātiem lauksaimnieki
tiek atalgoti par klimatam draudzīgu
saimniekošanu.

sadarbībā ar



Oglekļa lauksaimniecība ir izdevīga Jūsu uzņēmumam

Agreena, kuras saknes meklējamas 
lauksaimniecības nozarē, piedāvā 
pieeju, kas vērsta uz lauksaim-
niekiem, lai Eiropas lauksaim-
niecība kļūtu par daļu no klimata 
krīzes risinājuma. Mēs sniedzam 
lauksaimniekiem piekļuvi papildu 
ieņēmumu plūsmai, izmantojot  
oglekļa sertifikātus, kas balstīti 
uz klimatam draudzīgu saimnieko-
šanas praksi. 

Videi draudzīga lauksaimniecība 
tiek uzskatīta par efektīvu metodi 
siltumnīcefekta gāzu samazināša-
nai un pārvērš augsni par oglekļa 
piesaistītāju, saistot CO₂ no 
atmosfēras.
Uzlabojoties augsnes kvalitātei,
uzlabojas arī jūsu uzņēmuma
rentabilitāte.
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Jūsu saimniecības ekonomiskās un vides ilgtspējas uzlabošana

Mūsu misija ir uzlabot lauksaim-
niecības ilgtspēju kopumā un īpaši 
Jūsu saimniecībā. 

Taču mēs arī zinām, ka, lai Jūs 
varētu piedalīties pārejā uz videi 
draudzīgu lauksaimniecību, tai ir 
jābūt izdevīgai Jūsu saimniecībai. 

Tāpēc mēs esam šeit – lai palīdzētu 
Jums veicināt Jūsu saimniecības 
ekonomiskos un videi draudzīgos 
panākumus. 
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Jauna ienākumu gūšanas iespēja Jūsu pārejai

"Oglekļa sertifikāti ir jauna ienākumu iespēja, kas var 
palīdzēt līdzfinansēt pāreju uz videi draudzīgu lauksaimniecību 

vai citām zaļajām iniciatīvām. 

Tie sniedz lauksaimniekiem finansiālu atbalstu, lai viņi 
varētu uzsākt savā saimniecībā pēc iespējas klimatam 

draudzīgākus pasākumus."

Simon Haldrup
Agreena vadītājs
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Lauksaimniecība 
mainās. Jūsu uzņēmuma 
prioritātēm nevajadzētu.

Latviešu zemniekiem Agreena sertifikātu programma tiek piedāvāta sadarbībā 
ar Baltic Agro.

Baltic Agro var Jūs iepazīstināt ar programmu un kopā varat izlemt vai CO₂e sertifikāti 
ir izdevīga iespēja tieši Jums.

Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar Baltic Agro +371 2230 0288 vai zvaniet savam 
reģionālajam menedžerim. Baltic Agro palīdzēs Jums ar visiem praktiskajiem 
jautājumiem.

Jūs varat sazināties ar Agreena, zvanot +45 7871 7515 
vai noskenējot šo QR kodu.
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Kā tas darbojas?

Ieviešot videi draudzīgo lauksaim-
niecību, Jūs varat samazināt sil-
tumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas 
un no atmosfēras piesaistīt CO₂. 

AgreenaCarbon sertifikācijas 
programma nosaka kvantitatīvo 
SEG samazinājumu un to, cik 
daudz oglekļa Jūs uzkrājat savā 
augsnē, īstenojot klimatam 
draudzīgu apsaimniekošanu. 
Izsniegto sertifikātu skaits tiek 
noteikts, izmantojot mūsu ar 
IPCC saskaņotu zinātnisko modeli.

Katrs oglekļa sertifikāts ir
ekvivalents vienai tonnai CO₂
emisiju (CO₂e). Vidēji par vienu
hektāru varat iegūt vienu līdz
divus oglekļa sertifikātus.
Labākais veids, kā aprēķināt 
savas saimniecības konkrēto 
peļņas potenciālu, ir izveidot 
profilu platformā AgreenaCarbon.

Lai sāktu, vienkārši 
noskenējiet QR kodu:
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Četru soļu process

1 2

34
€

CO2

Jūs ieviešat videi
draudzīgo laukusaimniecību

savos laukos

CO₂ tiek piesaistīts
no atmosfēras un

noglabāts Jūsu augsnē 

AgreenaCarbon kvantificē
SEG samazinājumu
un oglekļa piesaisti,

un izsniedz oglekļa sertifikātus 

Jūs iegūstat savus
oglekļa sertifikātus un

izlemjat, ko ar tiem darīt
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AgreenaCarbon ir starptautiski akreditēta programma

AgreenaCarbon ir augsnes oglekļa sertifikācijas programma, kas ir starptautiski
akreditēta, lai kvantitatīvi noteiktu, apstiprinātu un verificētu SEG emisijas samazinājumu
un CO₂ piesaisti.

Mūsu programma atbalsta uzņēmumus, kas domā par klimatu un vēlas iegādāties 
sertifikātus, lai atbalstītu vispasaules centienus vides saudzēšanā. 

Agreena kontrolē un nodrošina kvalitāti visiem mūsu programmas datiem, veicot 
fiziskus saimniecību apmeklējumus, algoritmisko analīzi un satelīttehnoloģiju. Mūsu 
nesen veiktā uzņēmuma Hummingbird Technologies iegāde nodrošina ievērojamus 
uzlabojumus mūsu kontroles, atskaišu veidošanas un verifikācijas novērtējumos, kas 
uzlabo programmas kvalitāti un Jūsu sertifikātu derīgumu. 

AgreenaCarbon programmu un visus CO₂e sertifikātus pārbauda un apstiprina 
trešā puse - starptautiski akreditēts reģistrators un klasificēšanas sabiedrība DNV. 
Balstoties uz mūsu stingro protokolu, uzņēmumi, kas iegādājas Jūsu Agreena 
sertifikātus, ir pārliecināti, ka sertifikātiem piemīt solītā ietekme. 
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Jo vairāk Jūs 
maināt, jo vairāk 
Jūs nopelnāt 
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10 Agreena 

Jūs varat neiesaistīt daļu savas saimniecības un veidot pakāpenisku lauku plānošanas maiņu. 

Kopumā ir četri faktori, kas var palīdzēt pārvērst Jūsu augsni par oglekļa piesaistītāju, nodrošinot  
ums lielāko sertifikātu "ražu".

 
 
 
 

Tas viss uzlabo augsnes veselību, palielina ūdens caurlaidību, samazina augsnes eroziju, palielina 
organisko vielu daudzumu augsnē un uzlabo bioloģisko daudzveidību.

Jūs pelnāt CO₂e sertifikātus, balstoties uz Jūsu lauku apstrādes metodi

Minimāla augsnes 
apstrāde

Optimāla starpkultūru 
izmantošana

Organiskā mēslojuma 
izmantošana

Optimāla augu atlieku 
apsaimniekošana



Pašreizējā prakse Jūsu pārejas iespējas*

Jo vairāk videi draudzīgās lauksaimniecības metodes ieviesīsiet savā plānojumā, jo vairāk sertifikātu ienākumu gūsiet.(pamats)

Tradicionālā augsnes
apstrāde

Nav starpkultūru
Sintētiskais Mēslojums

Minimālā augsnes
apstrāde

Nav starpkultūru
Sintētiskais mēslojums

Līdz 1
sertifikātiem/ha

Minimālā augsnes
apstrāde

Starpkultūra
Sintētiskais mēslojums

Līdz 2
sertifikātiem/ha

Minimālā augsnes
apstrāde

Starpkultūra
Organiskais Mēslojums

Līdz 3
sertifikātiem/ha

*Pārbaudīts 2022. gada oktobrī. Skaitļi var mainīties, un tie var atšķirties atkarībā no valsts, augsnes īpašībām un kultivācijas metodēm.

Mēs ierosinām pāreju uz videi draudzīgu lauksaimniecību Jums īstenot sev piemērotā tempā. Jums pie-
šķirto sertifikātu skaits var atšķirties atkarībā no saimniekošanas veida, kādu realizējat savos laukos.

Šis ir tas, ko lauksaimnieks parastā gadījumā var saņemt:

Tas, kādu peļņu varat sagaidīt, ir atkarīgs no Jūsu pārejas 
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Jūsu izvēle ir tā, kas padara mūs atšķirīgus

Katram lauksaimniekam ir dažādas vajadzības un prioritātes.

Tāpēc AgreenaCarbon ļauj Jums brīvi izvēlēties, ko darīt ar sertifikātiem pēc 
katras ikgadējās oglekļa "ražas".

Lai ko Jūs izvēlētos darīt ar saviem CO₂e sertifikātiem, mēs Jums palīdzēsim.

Paturēt tos,
lai segtu savas
paša emisijas

Pārdot tos kopā
ar Jūsu ražu

Izmantot mūsu palīdzību
un atrast labāko cenu

Pārdot tos sev
zināmiem pircējiem



Jūs radāt 
sertifikātus. 
Jūs paturat 
atlīdzību.
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Kā sākt?

1.  Darbs sākas plānošanas stadijā vēl pirms sējas. Jūs ievadāt lauka datus mūsu platformā, un padomdevēji 
var palīdzēt Jums sastādīt lauka plānojumu. Programma reģistrē dažādas audzēšanas prakses, lai aprēķinātu 
Jūsu potenciālo oglekļa piesaisti un samazinājumu, kā arī prognozējamos ienākumus.

2.  Pēc ražas novākšanas Jūs piesakaties platformā un ziņojat par saviem faktiskajiem lauka datiem 
(faktisko ražu, mēslojuma un degvielas patēriņu utt.).

3.  Pēc tam mūsu starptautiski akreditētā un trešās puses apstiprinātā programma kvantitatīvi novērtē 
Jūsu saimniecības oglekļa dioksīda piesaisti un samazinājumu, un mūsu komanda izsniedz verificētus 
CO₂e sertifikātus. 

4.  Pēc tam Jūs varat izvēlēties paturēt savus sertifikātus, pārdot tos pats vai lūgt, lai mēs Jūsu vārdā 
pārdodam tos pārbaudītiem uzņēmumiem, pamatojoties uz pašreizējo tirgus pieprasījumu un cenām.

Lai sāktu, izveidojiet profilu:
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Piesakieties un ievadiet
lauka datus, lai

aprēķinātu Jūsu
potenciālos ienākumus

Sastādiet savu lauku
plānojumu

izmantojot mūsu
padomdevēju atbalstu

Pēc ražas
novākšanas ziņojiet

lauka faktiskos datus
un iesniedziet tos

Uzraudzība
Pārskati

Verifikācija

Saņemiet savus trešās
puses verificētos

sertifikātus un
izvēlieties, ko vēlaties

ar tiem darīt

Reizi gadā



Cenas – jūsu oglekļa "ražas" ienākumi

100 EUR
Ikmēneša maksa par
pakalpojumu

Verificēti CO2e
sertifikāti, kas
pieejami pārdošanai

CO₂e sertifikāti Jums tiks izsniegti Agreena platformā, un šeit Jūs
varēsiet izvēlēties, ko ar tiem darīt. 

Piezīme: Mēs varam palīdzēt Jums pārdot sertifikātus par 15% pārdošanas
komisijas maksu.
"AgreenaCarbon” sertifikātu pārdošanas gadījumā izmaksājamo summu nosaka 
situācija tirgū, kā arī piedāvājums un pieprasījums. Mūsu lauksaimnieku vārdā 
mēs meklējam augstāko pieejamo cenu. Pašreizējā cena ir aptuveni 25–50 eiro 
par sertifikātu (par vienu tonnu CO₂e).  

  

15%
Izsniegšanas maksa

Jūs to maksājat sertifikātos, tāpēc Jums nav jātērē nauda no savas kabatas.

Tā ir Jūsu vienīgā maksa, kas sedz pastāvīgu programmas izstrādi, kā arī
platformas uzturēšanu.

CO2e
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Oglekļa sertifikāti ir tikai sākums, lai izmantotu neskaitāmos ieguvumus, 
ko sniedz Jūsu videi draudzīgā saimniekošana. 

Īstermiņa finansiālais
ieguvums, lai nodrošinātu
pāreju

Ilgtermiņa ekonomiskie ieguvumi

Ilgtermiņa vides ieguvumi
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Augstāka
ūdensietilpība

Lielāks barības
vielu daudzums

Samazinātas
degvielas un

darbspēka izmaksas

Potenciāls mazākam
tehnikas vienību

skaitam Potenciāls mazākam
mēslojuma un augu

aizsardzības līdzekļu
daudzumam

Sertifikātu
pārdošana

Plašāka bioloģiskā
daudzveidība



Videi draudzīgā lauksaimniecība – imitējot dabas procesus

Ieguvumi, kas papildina Jūsu 
nopelnīto 

Minimālā augsnes apstrāde paver 
iespēju samazināt degvielas un 
darbaspēka izmaksas. Turpinot 
piekopt videi draudzīgo lauksaim-
niecības metodi, Jūs iegūstat 
iespēju izmantot mazāk un mazā-
kas tehnikas vienības, kas pozitīvi 
ietekmēs Jūsu peļņu.

Turklāt varētu samazināties 
vajadzība pēc mēslojuma un augu 
aizsardzības līdzekļiem, jo, imitējot 
dabas procesus, augsnes kvalitāte 
uzlabojas.

Augsnes kvalitātes uzlabošana 
dod vēl papildu ieguvumus

Minimāli apstrādājot augsni, tiek 
saglabātas dzīvnieku un mikroor-
ganismu dzīvotnes. Tas palielina 
bioloģisko daudzveidību gan virs 
augsnes, gan tajā. 

Minimāla augsnes apstrāde veici-
na arī slieku dzīvotņu veidošanos. 
Sliekas uzlabo augsnes struktūru 
un palīdz sadalīt organiskās vielas. 
Veidojot augsnē tuneļus, tās palīdz 
uzlabot augsnes ūdens caurlaidību, 
kas palielina augsnes noturību pret 
sausumu un plūdiem.
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"AgreenaCarbon" darbojas starptautiskā mērogā

"Mēs ar tiešo sēju sākām nodarboties, 
lai samazinātu izmaksas. Taču, 

tiklīdz iedziļinājāmies tajā no visas sirds, 
atklājām, ka viss lauks sniedz labāku ražu, 

pat pakalnos, kur iepriekš nekas īsti 
neauga. Tas kļuva tiešām interesanti."

Lau Hvid Hansen
Farsbøllegaard

Dānija
950 hektāri

"Viena lieta ir tā, ka mums ir mazāk 
pārbraucienu, bet pats svarīgākais ir tas, 
ka mēs samazinām mitruma iztvaikošanu 
no augsnes. Tādējādi augiem paliek vairāk 

ūdens, kas ir ārkārtīgi svarīgi sausajos 
laika apstākļos, ko mēs piedzīvojam 

laiku pa laikam."

Hans Damgaard
JD Agro Cocora Farm

Rumānija
12 000 hektāri

"Pēc tam, kad Agreena man samaksāja 
par par oglekļa piesaisti pagājušajā sezonā, 

es domāju, ka ir laba ideja iztērēt naudu 
50kW saules bateriju uzstādīšanai.  

Tomēr var gadīties, ka, pieaugot cenām, 
man, ironiskā kārtā, nāksies šo naudu tērēt 

mēslojumam." 

Clive Bailye
Thomas William Bailye and Son

Apvienotā Karaliste
230 hektāri
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LAT  |  January 2023

Vēlaties palielināt savas 
saimniecības rentabilitāti 

un stabilitāti?

Parunājiet ar mūsu padomdevējiem 
Sazinieties ar Baltic Agro: +371 2230 0288

Rakstiet mums: sales@agreena.com
vai zvaniet: +45 7871 7515 

Noskenējiet mūsu QR kodu, lai sāktu jau šodien:


