Täydentävät ehdot käytännössä 2018 C-alueella sekä AB-II ja AB-III -kohdentamisalueella
Kaikkien tilojen tulee noudattaa täydentäviä ehtoja, sillä ne ovat lähes kaikkien korvausten ja tukien ehtona.
Tarkista AINA vaatimukset sitoumusehdoista, hakuoppaasta tai sivulta mavi.fi (ruokavirasto.fi).
Jos eri tukiehdoissa on saman asian kirjaamisvaatimus, yksi kirjauskerta riittää.
Pellonkäytön
muoto /
pellon osa

Viljelty pelto
(sis. kaikki
pellot)

Pysyvä nurmi

PERUSTAMINEN

LANNOITUS

NIITTO /
SADONKORJUU

SADON KÄYTTÖ

KEMIALLINEN
KASVINSUOJELU

Nitraattiasetus: kokonaistyppeä lannasta ja org.
Huolehdi kasvinsuojeluslannoitevalmisteesta saa
ta ja estä rikkakasvien
olla enint. 170 kg/vuosi.
leviäminen mekaanisesti,
Ei vaadi sadonkorSelvitä maalaji. Lannoitus
biologisesti, kemiallisesti
Kylvä 30.6. mennessä, voit poiketa
juuta, pl. avomaan- On pyrittävä korjuu- ja
on kielletty < 5 m vesistöstä.
tai kasvinvuorottelun
sääolosuhteiden vuoksi.
vihannekset. Sadon markkinakelpoisen
Seuraavan 5 m alalla
avulla. Muista ruiskuntesLajikkeiden tulee soveltua alueelle.
saa käyttää hyväksi. sadon tuottamiseen.
lanta ja orgaaniset lannoitaus 5 vuoden välein. Pidä
Varmista tasainen itäminen ja riitKirjaa satotaso ylös. Sadon saa hyödyntää
tevalmisteet on mullattava
kirjanpitoa.
tävä siemen/-taimimäärä.
Jos eläimet laidunta- ja laiduntaa. Pidä
vuorokauden sisällä. Muista
Talousvesikaivojen
Muista suojakaistat!
vat, muista pitopaik- rehukirjanpitoa.
kaltevuusrajoite (15 %).
ympärille pitää jättää
kailmoitus.
Tee lanta-analyysi ja pidä
30 - 100 m suokirjaa lannanlevityksestä ja
javyöhykettä. Suojele
sadoista. Noudata levitys- ja
pohjavettä.
patterointiaikoja.
Pysyväksi nurmeksi tai pysyväksi laitumeksi merkittyä peltoa viljellään täydentävien ehtojen mukaan (kuin edellä: viljelty pelto).
Laidunnettaessa maan pinta pitää pysyä pääosion kasvipeitteisenä ja maaperän eroosio saa olla vain vähäistä.

Tilapäisesti
viljelemätön
pelto

Jätä 1 m nurmipeitteistä piennarta, Kiellettyä.
myös ensimmäistä kertaa viljelyyn
otettaessa. Jos pellon ja vesistön
Valtaojien ja vevälissä on vähintään 10 m muuta
sistöjen varret
alaa kuin peltoa, erillistä suoja(= 1 m pientakaistaa tai piennarta ei tarvitse
reet)
olla. Alalle ei saa nousta tulva tai
se ei saa olla alaspäin viettävää
jokitöyrästä tai hötteikköä.
Sarka-, reuna- ja
kokoojaojat ja
Sallittua.
niiden
reunat

Niitolle ei ole esteitä
eikä velvoitteita,
mutta maatalousmaa pitää
pitää avoimena.

KASVUSTON
SÄILYTTÄMINEN

Huolehdi maan
kasvukunnosta.
Viljele hyvän
viljelytavan
mukaan. Pidä
maatalousmaa
avoimena.

PÄÄTTÄMINEN

HUOMIOI

Sängen poltossa
on rajoituksia.
Torju hukkakaura
ja jättiputki.
Päätä hyvän viljelytavan Mahdollisia
mukaan. Jos päätät
maisemapiirrekasvuston kemiallisesti, aloilla olevia puita
tarkista määräajat.
ei saa leikata
lintujen pesimäaikaan.

HUOMIOI ERITYISESTI

Huolehdi rikkakasvintorjunnasta ja kasvukunnosta. Viljele hyvän maatalouskäytännön mukaan ja pidä maa
avoimena. Huolehdi, ettei
eroosiota synny.
Pellon on oltava viljelykelpoinen 1.1. - 31.12.
Ota vesinäyte, jos kastelet
sellaisenaan syötäviä kasveja. Vesinäyte on tehtävä kolmen vuoden välein omasta
kaivosta otetusta vedestä.
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Saa käyttää.

Päättämiselle ei ole
rajoitteita.

Piennar on
Sadon saa korjata.
pidettävä avoimena.

Kiellettyä.
Ei saa kyntää.
Pesäkekäsittelyä voi tehdä.

Tuhoutunut piennar
pitää kylvää nurmikasvilla mahdollisimman
pian, jos kasvillisuus
vaurioituu tai tuhoutuu
talven aikana, rikkakasvien pesäkekäsittelyä
tehtäessä tai ojien kunnostustöiden yhteydessä.

Estä vesakoituminen, jottei peltopinta-ala pienene.

Ojan saa ruiskuttaa,
paitsi jos siinä on vettä.

Sadon saa käyttää
hyväksi.

Täydentävät ehdot 2018

Ei rajoituksia.
Saa kyntää ojanniskaan saakka.

Huomioi tukioikeudet.
Ala pitää pysyä sellaisessa kunnossa, että se on
otettavissa uudelleen
maatalouskäyttöön. Ilmoita
varastointialueena olevat
peltoalueet tilapäisesti viljelemättömänä.
Voi olla monilajinen, mutta
nurmipeitteinen.
Piennar mitataan
ojanniskasta kasvuston suuntaan.

Piennar on oltava olemassa.
Se voi olla 1 - 3 m. Piennar
lasketaan peruslohkon pinta-alaan.
HUOM! Ympäristökorvauksen
mukaan vesistöjen varrella on
oltava väh. 3 m suojakaista,
joka alkaa pellon rajasta.
Jos oja on alle 3 m leveä, se
on mukana pinta-alassa. Vesakoitunut ojanala poistetaan pinta-alasta.

Täydentävien ehtojen kesantopelto = tuotantoon käyttämätön viher-, sänki- tai avokesanto: Pidä kesantopellot pääsääntöisesti viher- tai sänkikesantona ja uusi niiden kasvusto tarvittaessa.
Kylvä 30.6. mennessä, voit poiketa
Lannoitus on sallittua
sääolosuhteiden vuoksi. Ala voi olla
vain monivuotisia kasveja
perustettu yksi- tai monivuotisella
perustettaessa. Typpimäärä
Viherkesannon saa
riista-, maisena-, niitty- tai nurmisaa olla 50 % normaalista Ei tarvitse niittää
Saa hyödyntää ja
päättää kemiallisesti tai
kasveilla tai niiden seoksella, mutta
(typpeä 60 - 80 kg/ha maa- vuosittain, mutta
laiduntaa. Huolehdi, Estä rikkakasvien
mekaanisesti 1.9. alkaen
Viherkesanto
ei kuitenkaan vain viljalla, öljy- tai
lajista riippuen). Lannoitus maatalousmaa on
että pellon pinta säi- leviäminen.
sekä 15.7 alkaen, jos
valkuaiskasvilla tai näiden seokselon sallittua kylvettäessä tai pidettävä avoimena. lyy nurmipeitteisenä.
istutetaan tai kylvetään
la. Näitä kasvustoja perustettaessa
istutettaessa syyskylvöisiä
syyskasveja.
pohjavesialueelle siemenseoksen
kasveja. Yksivuotista nurpainosta saa olla enint. 20 % typpeä
Muutos! mea ei saa lannoittaa.
sitovia kasveja.
Sänkikesanto

Sadon saa hyödyntää. Saa laiduntaa. Ei tarvitse niittää vuosittain, mutta maatalousmaa on pidettävä avoimena.

Avokesanto

Saa perustaa vain poikkeustapauksissa, esim. jos rikkakasvitilanne on vaikea tai teet lyhytaikaisia kunnostustoimia. Perustele tukihakemukseen lohkon avokesannoiminen.
Kirjaa perustelut myös lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Estä rikkojen leviäminen.

Myös kesällä
saa tehdä lyhytaikaisia pellon
kasvukuntoa
parantavia
toimenpiteitä.
Perustele ne
lohkokohtaiseen
kirjanpitoon.

Pohjavesialueiden on oltava kasvipeitteisiä. Niitä
kesannot rikkakasvien
torjumiseksi. Raivion on
oltava ensimmäisenä vuonna
viherkesantona.

Pohjavesialueella Raivio ei saa olla ensimei saa olla avoke- mäisenä vuonna avokesansantoa.
nolla.

Viherryttäminen käytännössä 2018

HUOM! Tarkista AINA vaatimukset sitoumusehdoista, hakuoppaasta tai sivuilta mavi.fi (ruokavirasto.fi).
Viherryttämistukea haetaan yhtäaikaisesti perustuen kanssa.
Huomaa! AB-alueen vaatimukset poikkeavat joiltakin osin C-alueesta.
Viherryttämistuki 2018
Maatalousmaa

Tilan maatalousmaa = peltoala + pysyvät kasvit + pysyvä nurmi. Tarkista esim. marja- ja puutarhakasveista vuosittain, mikä kasvi kuuluu pysyviin kasveihin.

Viljelyn
monipuolistaminen

Viljele normaalisti vähintään täydentävien ehtojen mukaan. Muista, että viljeltäviä kasveja on oltava vähintään kaksi, pl. vapautukset.
AB-alueella kasveja on oltava kolme, jos peltoala yli 30 ha. Ota AB-alueella huomioon myös pääkasvin ja kahden eniten viljellyn viljelykasvin peltoalarajoitteet.
Vuodesta 2018 alkaen vapaudut kokonaan viljelyn monipuolistamisesta, jos:
- peltoalastasi yli 75 % on nurmea, kesantoa, palkokasveja, näiden käyttötapojen yhdistelmää tai jos
Muutos!
- tukikelpoisesta maatalousmaastasi yli 75 % on pysyvää nurmea, nurmea tai näiden käyttötapojen yhdistelmää.
Vapautus voi aiheuttaa sen, ettei ympäristökorvauksen joitakin tukia makseta.
Kasvusto on säilytettävä 30.6. - 31.8. tai kasvi on pystyttävä tunnistamaan kasvijäänteistä. Tarkista, mikä peltoala ja kasvi kuuluu viherryttämiseen.
Viherryttäminen ei koske alle 10 ha:n tiloja, luomutiloja tai tiloja, joilla viljellään pääosin nurmea.

Pysyvät nurmet
(pysyväksi nurmeksi
merkitty maatalousmaa)

Lohkon voi kylvää esim. viljalle, jolloin pysyvän nurmen merkintä poistuu. Yli viisivuotiset nurmet muuttuvat pysyväksi nurmeksi. Osa kasvulohkojen nurmikoodeista nollaa, jäädyttää tai kerryttää
nurmivuosia. Toistaiseksi Suomessa voidaan viljellä normaalisti täydentävien ja/tai ympäristökorvausehtojen mukaisesti. Nurmea voidaan uusia tai kierto voidaan katkaista ennallistamiseen saakka.
Huomioi kuitenkin, että osaa ympäristökorvauksen lohkokohtaisista toimenpiteistä ei voi ilmoittaa pysyvän nurmen lohkolle.
Puustoa saa olla lohkolla enintään 50 puuta/ha. Heinä- ja nurmikasvien osuus on oltava yli 50 % kasvulohkon tukikelpoisesta alasta. Huomoi, että maatalousmaa on pidettävä avoimena.
Natura-alueiden pysyviä nurmia ei saa ottaa muuhun käyttöön. Kasvuston voi uusia vain erityisestä syystä, mutta silloinkaan sitä ei saa kyntää. Uudistamisesta pitää ilmoittaa etukäteen kirjallisesti
kuntaan.
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puro
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Kaistat tukiehdoissa
Tarkista uomarekisteri Vipu-palvelusta!

3m pe

llon ra

jasta

vesistö

4.
10 m pellon

rajasta

6.

5m
10 m

vesi

tä

5.

töstä

3m

1.

vesis

töstä

stös

8.

tä

3.

1.

jan

1

o
-3 m

a

ast

k
nis

oja
a
t
val

sar

stös

vesis

1-3 m pellon rajasta
vesistön varrella

puro

25 m

9.

vesi

7.

ka

2.

oja
1. Jätä 1 - 3 m nurmipeitteistä piennarta. Piennar alkaa valtaojan ojanniskasta tai vesistön varrella pellon rajasta. Piennarta ei saa lannoittaa, eikä siinä saa käyttää kasvinsuojeluaineita (TÄ).
2. Sarkaojaan ei tarvitse jättää suojakaistaa (TÄ).
3. Jos luontainen suojakaista on vähintään 10 m, ei erillistä kaistaa tarvita (TÄ, YMK).
4. Jätä 3 - 10 m nurmipeitteistä suojakaistaa. Kaista alkaa viljellyn pellon rajasta. Suojakaistaa ei saa lannoittaa. HUOM! Suojakaistan ala vähennetään
lantatoimenpiteessä ilmoitettavasta peruslohkon pinta-alasta (YMK).
5. Karjanlantapoikkeusta ei voi käyttää alle 25 m vesistöstä (YMK).
6. Alle 5 m vesistöstä ei saa lannoittaa. Seuraavan 5 m alalta lanta ja orgaaniset lannoitteet on mullattava vuorokauden sisällä. Rannan saa laiduntaa (TÄ).
7. Mitään kasvinsuojeluaineita ei saa levittää alle 3 m vesistöstä. Katso myyntipakkauksesta levitettävän aineen suojaetäisyys (TÄ).
8. Jos pellon ja vesiuoman välissä on tiheä, noin 5 m korkea metsikkö, kasvinsuojeluaineen suojaetäisyydeksi riittää 3 m vesistön rajasta (TÄ).
9. Levitä lietelanta, virtsa tai nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste sijoittamalla pelloille, joiden kaltevuus on 15 % tai enemmän. Muut lannat on muokattava 12 tunnin sisällä. Tee näin myös silloin, jos käytät säilörehun puristenesteitä ja jaloittelualueiden valumavesiä lannoitteena (TÄ).

Ympäristökorvaus käytännössä 2018 C-alueella sekä AB-II ja AB-III -kohdentamisalueella

Ympäristökorvausta saava noudattaa täydentäviä ehtoja ja säilyttää maatalousmaan viljelykunnossa. Myös ympäristökorvauksen
vähimmäisvaatimukset on täytettävä. Ne sisältävät automaattisesti sitoumuksen myös ravinteiden tasapainoiseen käyttöön.
Lisäksi viljelijä on voinut valita lohkokohtaisia lisätoimenpiteitä. Jos eri tukiehdoissa vaaditaan kirjaamaan sama asia, yksi kirjaus riittää.
Tarkista AINA vaatimukset sitoumusehdoista, hakuoppaasta tai sivulta mavi.fi (ruokavirasto.fi).
PERUSTAMINEN

Ravinteiden tasapainonen
käyttö pellolla
(ilman lohkokohtaisia
toimenpiteitä)

Valtaojien ja vesistöjen
varsien suojakaistat 3 m

Kasvusto on perustettava
30.6. mennessä, mutta voit
poiketa sääolosuhteiden
vuoksi. Vuosittainen viljelysuunnitelma on oltava tehty
ennen kasvukautta. Alaa
on viljeltävä tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että
saadaan tasainen kasvusto.
Muista suojakaistat.

LANNOITUS
Lannoita ympäristötukiehtojen mukaisesti.
Huomioi viljavuustutkimus (5/3v.) ja lannoitusehdot/-tasot. Satotasokorjausmahdollisuus. Huomioi nitraattiasetuksen lannanlevitysaika (1.4 - 30.10., poikkeus 31.11.
saakka esim. märkyyden vuoksi) ja säännöt.
Muista lanta-analyysi. Voimassa olevan
viljavuustutkimustuloksen tulee olla valmis
ennen seuraavaa lannoituskertaa. Jos sato
on jäänyt korjaamatta, levitetty fosfori on
huomioitava seuraavana vuonna täysimääräisesti lannoituksessa. Käytä tarvittaessa
fosforin tasausta.

Kaistat on perustettava nurmensiemenellä vesistöjen varrelle, mutta
niitä ei saa perustaa suojaviljaan. Ei saa lannoittaa perustamisvaiheessakaan.
Kaistat lasketaan peruslohkon pinta-alaan. Kaista voi olla 3 - 10 m.

NIITTO/
SADONKORJUU

Ei ole pakollista,
pl. avomaan vihannekset,
jos sitä ei jossakin muussa
ehdossa vaadita.

Saa hyödyntää.
Saa laiduntaa.

SADON KÄYTTÖ

KEMIALLINEN
KASVINSUOJELU

KASVUSTON
SÄILYTTÄMINEN

Sallittua, mikäli
jossakin lisätoimenpiteen ehdoissa ei nimenomaan
Sadon saa hyödyntää,
toisin määrätä.
Kasvuston saa korjata, jos
jos lohkon lisätoimenpi- Noudata integroi- lohkon lisätoimenpide ei
de ei sitä kiellä.
dun kasvinsuojesitä rajoita.
lun ohjeita. Muista
ruiskun testaus ja
tutkinto 5 vuoden
välein.

Saa hyödyntää.

Kiellettyä.
Pesäketorjunta on
sallittua vaikeissa
rikkatilanteissa.

Kasvusto on säilytettävä.
Ei saa kyntää.

PÄÄTTÄMINEN

Kasvuston saa päättää,
jos lohkon lisätoimenpide ei sitä rajoita.

Kasvusto on uusittava,
jos se tuhoutuu.

Ympäristökorvaus 2018

HUOMIOI
Sitoumukseen
kuuluu viljelykiertosuunnitelma,
henkilökohtainen
koulutus ja laatutesti.
HUOM! Valitun tilakohtaisen toimenpiteen ehdoissa voi
olla lohkokohtaisia
lannoitusrajoituksia.
Niitettävä, ettei
vesakoidu. Rikkakasvit voi torjua
pesäketorjuntana.

HUOMIOI ERITYISESTI
Tee lohkokohtainen
kirjanpito! Huolehdi, että
korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottaminen
on mahdollista myös
seuraavana vuonna. Muista
suojakaistat.
Kirjaa poikkeamat lohkokohtaiseen kirjanpitoon.
Pohjavesialueella oleva
pelto viljellään täydentävien ehtojen mukaisesti.
Perustaminen on tehtävä
nurmikasveilla. Ei saa
vesakoitua.

©tukikalenteri 2018 - 2019

Tilapäisesti viljelemätön pelto Hoidetaan täydentävien ehtojen mukaan.
Avo- tai sänkikesanto ja ykKesantoa on hoidettava täydentävien ehtojen mukaan. Ei saa lannoittaa. Jos kesannolle perustetaan 15.7. jälkeen syyskylvöinen kasvusto, lohkoa voidaan lannoittaa sitoumusehtojen taulukoiden mukaisesti.
sivuotinen viherkesanto

Monivuotinen
viherkesanto

Monimuotoisuuskaista

Kylvettävä viimeistään
30.6. yksi- tai monivuotisilla
riista-, maisema-, niitty- tai
nurmikasveilla (pl. pohjavesialueet, joissa siemenseoksen
painosta saa olla enint.
20 % typensitojakasvin
siemeniä). Ei saa kuitenkaan
kylvää vain viljalla, öljy- tai
valkuaiskasveilla tai näiden
siemenseoksella. Kylvö on
myös myöhemmin sallittua,
jos sääolosuhteet ovat olleet
poikkeukselliset. Kylvössä on
käytettävä tarpeeksi siemeniä
peittävän kasvuston aikaansaamiseksi.

Saa lannoittaa perustettaessa.
Huomaa myös, että ympäristösitoumuksen Ei tarvitse niittää vuosittain, Saa hyödyntää. Saa
tehneillä tiloilla monivuotisen vihermutta maatalousmaa on
laiduntaa. Pidä pellon
kesannon perustamisvaiheen lannoitukselle pidettävä avoimena.
pinta kasvipeitteisenä.
on alemmat raja-arvot kuin täydentävissä
ehdoissa.

Estä kesantopelloilla rikkakasvien
leviäminen.

Kasvusto on säilytettävä
1.9. tai 15.7. saakka.

Kasvuston saa päättää
1.9. alkaen kemiallisesti
tai mekaanisesti. Syyskasveja istutettaessa
tai kylvettäessä päättämisen voi tehdä jo 15.7.
alkaen.

Jos kylvät viimeisen
kylvöpäivän jälkeen, kirjaa peruste- Peltomaa on pidettävä
lut lohkokohtaisiin avoimena.
muistiinpanoihin.
Hoidetaan täydentävien ehtojen
mukaan.

Monimuotoisuuskaistan tarkoitus on edistää luonnon monimuotoisuutta. Sen voi perustaa peruslohkolle, jos se ei rajoitu vesistöön. Kaista se on keskimäärin enintään 3 metriä leveä ja se lasketaan viljelykasvin pinta-alaan. Monimuotoisuuskaista voidaan perustaa
nurmi-, heinä-, niitty-, riista- tai maisemakasvien siemenillä. Kaistalla voi myös kasvaa samaa viljelykasvia kuin lohkolla. Silloin jätetään keskimäärin enintään 3 m leveä kaista lohkon reunalla tai reunoilla korjaamatta. Monimuotoisuuskaistaa on hoidettava samalla
tavalla kuin suojakaistaakin.

Ympäristökorvauksen lohkokohtaiset toimet käytännössä 2018
C-alueella sekä AB-II ja AB-III -kohdentamisalueella

Lohkokohtaiset
toimenpiteet:

Tila noudattaa vain valitsemiensa lohkokohtaisten toimenpiteiden ehtoja. Tarkista AINA vaatimukset sitoumusehdoista, hakuoppaasta tai sivulta
mavi.fi (ruokavirasto.fi). Jos eri tukiehdoissa on saman asian kirjaamisvaatimus, yksi kirjaus riittää. Muista pitää kirjanpitoa kaikista lohkoista!
Lohkokohtainen
toimenpide

PERUSTAMINEN

LANNOITUS

NIITTO/
SADON KÄYTTÖ
SADONKORJUU

KEMIALLINEN
KASVINSUOJELU

KASVUSTON
SÄILYTTÄMINEN

PÄÄTTÄMINEN

HUOMIOI

1. Lietelannan
sijoittaminen peltoon

Ei ole pakollista joka vuosi. Lietettä on levitettävä sijoittamalla tai multaamalla vähintään 20 m³/ha vuodessa lohkolla tai lohkon osalla, jolla lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys on sallittu. Muista laskea suojakaistat
levitysalasta pois. Varmista, että syysilmoituksen alat ja määrät vastaavat lohkokohtaista kirjanpitoa. Ilmoita vain alat, joissa minimilevitysmäärä täyttyy. Ilmoitetun alan ei tarvitse olla sama kuin tukihakemuksen kasvulohkon pinta-ala.
Kirjaa lohkokohtaisiin muistiinpanoihin lietteen määrä sekä sen typpi- ja fosforiravinnemäärät. Tarkista, että alat, lannan kuiva-aineprosentti ja ilmoitus vastaavat toisiaan. Alat ilmoitetaan syysilmoituksella 31.10. mennessä.

2. Ravinteiden ja
orgaanisten aineiden
kierrättäminen

Ei ole pakollista joka vuosi. Lisättävän aineen määrän on oltava vähintään 15 m³/ha vuodessa ja kuiva-ainepitoisuuden vähintään 20 %. Varmista, että syysilmoituksen alat, kuiva-aineprosentti ja määrät vastaavat lohkokohtaista kirjanpitoa. Muista ottaa suojakaistat levitysalasta pois. Ilmoita vain alat, joissa minimilevitysmäärä täyttyy. Ilmoitetun alan ei tarvitse olla sama kun tukihakemuksen kasvulohkon pinta-ala. Kirjaa lohkokohtaisiin muistiinpanoihin lannoitevalmiste, maanparannusaine, kasvualusta ja toiselta tilalta hankittu kuivalanta tai lannasta erotettu kuivajae sekä levitysmäärä. Pidä kirjaa myös typpi- ja fosforimääristä. Säilytä analyysit. Tarkista, että alat, lannan kuiva-aineprosentti
ja ilmoitus täsmäävät. Alat ilmoitetaan syysilmoituksella 31.10. mennessä.

3. Valumavesien hallinta

Pakollista joka vuosi. Valumavesien hallinta edellyttää, että korvauskelpoiselle lohkolle on rakennettu säätösalaojitus, säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä. Ne on pitänyt jo perustaa. Uusia aloja ei voi enää ilmoittaa.
Toteuttamisesta on pidettävä kirjaa, johon on merkittävä säätö-, hoito- ja huoltotoimenpiteet. Tiedot voidaan merkitä myös lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.

b) Monivuotiset
ympäristönurmet

Tarkista, että alat, lannan kuiva-aineprosentti ja ilmoitus
vastaavat toisiaan.

Pidä kirjanpitoa.
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4. Ympäristönhoitonurmet

a) Suojavyöhykkeet
(suojavyöhykepellot)

HUOMIOI
ERITYISESTI

Kielletty. Poikkeuksena
hukkakaura sekä valvatti,
pujo, pelto-ohdake ja muut
tuulen mukana leviävät, joita
saa torjua kemiallisesti tai
mekaanisesti.

On pitänyt jo perustaa ensimmäisenä sitoumusvuonna.
Uusia aloja ei voi enää
ilmoittaa.

Nurmia voi lannoittaa
perustamisvaiheessa. Muina
Niitettävä, korjuujäte
vuosina ei saa lannoittaa.
korjattava vuosittain
tai laidunnettava.
Luonnonvaraiset
On pitänyt jo perustaa. Ei voi ilMonivuotista ympäristönur- eläimet on huomioitamoittaa uusia aloja. Sitoumusmea voi lannoittaa
va niitossa.
kauden aikana ei saa uusia muok- ympäristösitoumusehtojen
Sallittua kasvukaudella.
Sadon saa hyödynkaamalla. Peruste on pitänyt kirjata mukaisesti kuten normaalia
tää. Saa laiduntaa.
lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. tuotantonurmea.

c) Luonnonhoitopellot
(LHP)

Kylvä viim. 30.6 tai edellisenä
vuonna suojaviljan kanssa tai
vanhaan nurmeen. Nurmi voi olla Vähäinen lannoitus on sallitmonilajinen, mutta heinää on
tua perustamisvaiheessa.
löydyttävä kasvustosta. Typensitojakasveja saa olla enint. 20 %.

Pelto on niitettävä
joka toinen vuosi. Jos
rikkakasviongelma on
vaikea, on niitettävä
vuosittain (tai jopa
useammin). Luonnonvaraiset lajit on huomioitava niitossa.

5. Orgaanisen katteen
käyttö puutarhakasveilla
ja siemenperunalla

Siemenperunalla oleva lohko on
kokonaan katettava, yksivuotisilla kasveilla kesäkuun ja
esikasvin vaativilla heinäkuun
loppuun mennessä. Katetta on
oltava vähintään 0,05 ha/vuosi.

Leikattava nurmikate
on pidettävä lyhyenä
kasvukauden aikana.

6. Peltojen talviaikainen
kasvipeitteisyys

Kasvipeitteisyysala voi vaihdella sopimusalalla vuosittain 20, 40 tai 60% ja AB-kohdentamisalueilla 80 %:in saakka. Jos viljelet sekä AB- että
C-alueilla, varmista että minimivaatimus täyttyy molemmilla tukialueilla. Suunnittele alustavasti jo keväällä tulevan talven kasvipeitteiset alat.
Minimialavaatimuksen on täytyttävä joka vuosi. Muussa tapauksessa toimenpide hylätään ja maksetut kasvipeitteisyyden korvaukset peritään
takaisin koko sitoumusajalta. Kasvipeitteisyysalaksi hyväksytään mm. tietyt kevennetyllä muokkauksella muokatut maat, nurmi, sänget, suorakylvösänget, kerääjäkasvien kasvustot talven yli säilytetty kasvusto ja syyskylvöiset kasvit.

Säilytä kasvusto sitoumuskauden loppuun (30.4.20).
Jos vanha nurmi tuhoutuu,
uusi se heti olosuhteiden
salliessa saman kasvukauden aikana.
Säilytä kasvusto sitoumuskauden loppuun (30.4.20).

Säilytä kasvusto vähintään
Sallittua vain perustamisen ja
kaksi vuotta samalla
päättämisen yhteydessä.
lohkolla.

Sallittua.

Sitoumusala ei voi muuttua.
Kasvuston saa päättää
sitoumuskauden loputtua (30.4.20).

Niitot ja kasvuston
poiskorjuu on tehtävä. Tee
lohkokohtaiset muistiinpanot.

Alalla voidaan tehdä salaojitus,
kalkitus, valtaojien kaivuu ja perkaus sekä muu vastaava maan
Kasvuston saa päättää
rakennetta ja vesitaloutta paranta1.9. alkaen tai seuraavana va lyhytaikainen toimenpide.
keväänä. Jos kylvetään
Kylvä heti sen jälkeen nurmikassyyskylvöinen kasvi,
vusto.
saa päättää 15.7. alkaen
myös kemiallisesti (toisen
vuoden jälkeen).

Niitä riittävän tiheästi. Rikkakasvit eivät saa levitä.
Kunnostettavat alueet eivät
saa olla pitkään ilman nurmikasvustoa.

Säilytä kate sadonkorjuuseen asti, monivuotisilla
kasveilla kaikki viljelyvuodet.

Jos vähimmäisala 0,05ha/vuosi ei
täyty, tuki peritään takaisin koko
sitoumuskaudelta.

Kasvipeitteisyys on säilytettävä kylvömuokkaukseen
Voi päättää seuraavana
tai vastaavaan viljelytoikeväänä.
menpiteeseen asti.

Kasvipeitteisyys ilmoitetaan
syysilmoituksella 31.10. mennessä.
Huomio, että kaikki lohkot eivät
Alan on oltava kasvipeitteinen.
täytä vaatimusta. esim. suojavyöhyke ja LHP. Ei rajoita seuraavan vuoden viljelyä.

Kate pitää pystyä
toteamaan.

PERUSTAMINEN

LANNOITUS

NIITTO/
SADONKORJUU

SADON KÄYTTÖ

KEMIALLINEN
KASVINSUOJELU

KASVUSTON
SÄILYTTÄMINEN

PÄÄTTÄMINEN

HUOMIOI

HUOMIOI
ERITYISESTI

7. Peltoluonnon monimuotoisuus
Kylvä 30.6. mennessä tai edellisenä vuonna suojaviljan kanssa. Siementen on oltava nurmi-,
heinä- ja typensitojakasveja
Saa lannoittaa perustamis(joista jälkimmäisiä väh. 20 % vaiheessa.
siementen painosta ). Viherlannoitusnurmea ei saa perustaa
edellisen vuoden nurmeen.

a) Viherlannoitusnurmi

Kylvä viimeistään orasvaiheessa yksivuotiseen
kasvustoon (varhaisperuna
ja varhaisvihannekset 15.8.
mennessä). Kerääjäkasvi voi
olla esim. italianraiheinä,
muu heinä, apila tai muu
nurmipalkokasvi.

b) Kerääjäkasvit

d) Maisemapelto

e) Riistapelto

MONIMUOTOISUUSPELLOT

c) Niitty- ja lintupelto

f) Saneerauskasvit

Ei ole rajoitettu.
Luonnonvaraiset
lajit on huomioitava
niitossa.

Saa lannoittaa perustamisvaiheessa. Viljelykasvin
Niitto ei ole
jälkeen perustettavaa alaa
pakollista.
ei saa lannoittaa, pl. puutarhakasvit.

Kylvä 30.6.mennessä.
Huomioi siemenseos!
Ei saa perustaa edellisen
vuoden nurmeen.

Kylvä vuosittain 30.6. mennessä. Huomioi siemenseos! Saa lannoittaa perustamisEi saa perustaa edellisen vuo- vaiheessa.
den nurmeen. Ei saa muokata
kasvukaudella.
Kylvä vuosittain 30.6. mennessä, voi kylvää kaistoihin.
Huomioi siemenseos! Ei saa
perustaa edellisen vuoden
nurmeen. Älä perusta vilkasliikenteisen tien lähelle. Ei
saa muokata kasvukaudella.
Kylvä 30.6. mennessä. Perustettava vuosittain. Siemen
voi olla vain öljyretikka,
valkosinappi, samettikukka
Saa lannoittaa perustamistai niiden seokset. Maksetaan vaiheessa LHP:n ohjeiden
alalle, jolla on edellisinä vuo- mukaan.
sina ollut perunaa, sokerijuurikasta, juurikasta jne.
(ei saneerauskasveja).

Niitto ei ole pakollista. Niittää voi 1.8.
alkaen. Jos rikkakasviongelma on vaikea,
on lohko niitettävä,
mutta sen saa tehdä
vasta 1.8. jälkeen.
Huomioi luonnoneläimet ja -lajit.

Sadon saa korjata, hyödyntää ja laiduntaa.

Sadon saa laiduntaa tai
käyttää pääkasvin sadonkorjuun jälkeen.

Kasvukaudella sallittua.

Huomioi, että viherlannoitusnurmesta ei makseta
kolmen vuoden jälkeen.

Kasvuston saa päättää (myös
kasvisuojeluaineilla) 1.9.
alkaen, jos seuraava kasvusto
kylvetään vasta keväällä.
Muokata voi aikaisintaan
1.10. Kasvuston saa päättää
myös ennen syysviljan
kylvöä.

Korvausta ei makseta
luomutiloille. Lannoituksen
raja-arvot ovat alemmat kuin
täydentävissä ehdoissa.
Ei rajoita seuraavan vuoden
viljelyä.

Siemenseoksen on
oltava oikea.

Sallittua. Huolehdi, että
pääkasvin kasvinsuojelu
ei tapa kerääjäkasvia.

Kasvuston saa päättää
aikaisintaan 1.10., kemiSäilytä kasvusto yksi kasvu- allisesti aikaisintaan 15.9.
kausi.
Päätä kasvusto, jos perustat
lohkolle monivuotisen nurmen seuraavana vuonna.

Kerääjäkasveilla ei saa perustaa monivuotista nurmea
tai seuraavan vuoden viljelykasvustoa, pl. viherkesanto
ja/tai jos pellon hallinta on
muuttunut.

Kylvä riittävän aikaisin.
Kasvuston on oltava
riittävän tiheä. Kirjaa
kylvöpäivä muistiin.

Säilytä kasvusto vähintään
kaksi vuotta samalla
lohkolla.

Sadon saa korjata ja
hyödyntää.
Ei saa laiduntaa.

Säilytettävä vähintään
kaksi vuotta. Jos haluat
kahden vuoden jälkeen
ilmoittaa lohkon niittyja lintupeltona, perusta
se uudelleen.

Kiellettyä kylvön jälkeen,
mutta sallittua ennen
perustamista.
Kasvuston saa päättää
Säilytä kasvusto yksi kasvuseuraavana keväänä, myös
kausi ja seuraava talvi.
kemiallisesti.

Sato on käytettävä riistan
ruokintaan (joko ko. pellolla tai läheisellä syöttöpaikalla).

Kasvusto voidaan
niittää tai murskata
kasvukauden aikana.

Kasvuston saa päättää
1.9. alkaen tai seuraavana
keväänä (toisen vuoden
Ei voi perustaa pysyville
jälkeen) myös kemiallisesti.
nurmille. Ei rajoita viljelyä
Jos kylvetään syyskylvöinen
kahden vuoden jälkeen.
kasvi, voidaan päättää kemiallisesti jo 15.7. alkaen.

Kiellettyä.

Saneerauskasvi voi olla
samalla lohkolla enintään
kahtena vuonna peräkkäin.

Kasvuston saa muokata
kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. On pyrittävä
päättämään niin, että
kasvi ei lähde uudelleen
kasvamaan. Ei saa päättää
kemiallisesti.

Vaihtoehtoista kasvinsuojelua on käytettävä vuosittain vähintään väh. 0,05 ha:lle. Kasvisuojelumenetelmä ja lohkojen ala voivat vaihdella vuosittain menetelmäryhmän I ja II välillä.
Menetelmäryhmää I ei saa valita yksivuotisten puutarhakasvien lohkoille. Kasvulohkolle voi valita vain yhden menetelmän. Muista tehdä merkinnät lohkokohtaisiin muistiinpanoihin käytetystä menetelmästä, torjunnan onnistumisesta, kasvuston tai kasvintuhoojien tarkkailusta ja torjunnasta sekä kemiallisen torjunnan perusteluista. Säilytä kuitit.
8. Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu
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Ei rajoita seuraavan vuoden
viljelyä.

Perusta oikein, ja
huomioi oikea siemenseos.

Saneerauskasvia voivat
käyttää vain tilat, joilla on
viljelyssä perunaa, sokerijuurikasta tai avomaanvihanneksia. Ei rajoita seuraavan
vuoden viljelyä.

Varmista saneerauskasvin oikea laji.

Haraus ja liekitys (menetelmä
II) on tehtävä vähintään 2
kertaa kasvukaudessa.

Tee muistiinpanot menetelmän käytöstä ja
torjunnasta sekä tuloksesta. Kirjaa ansojen ja
mehiläispesien määrä,
laitteiden ja materiaalien olemassa olo sekä
mahd. urakoinnit.

Hakuoppaan prosentit haltuun 2018 C-alueella sekä AB-II ja AB-III -kohdentamisalueella
Viherryttäminen

Viljelijä vapautuu kokonaan viljelyn monipuolistamisesta silloin, jos:
• yli 75 % maatilan peltoalasta on nurmella, kesannolla, palkokasvien viljelyssä tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä tai
• yli 75 % maatilan tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea, nurmea tai näiden käyttötapojen yhdistelmää.
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Nuoren viljelijän tuki

Nuoren viljelijän tuen saamisen ehtona:
• Osakeyhtiömuotoisessa maatalousyrityksessä nuorella viljelijällä on oltava hallinnassa yli 50 % osakeyhtiön osakkeista ja äänimäärästä.
• Osuuskunnassa nuoria viljelijöitä on oltava yli 50 %.
• Kommandiittiyhtiössä nuoret viljelijät ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä. Heitä on oltava yli 50 % kaikista yhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä.
• Avoimessa yhtiössä kaikkien yhtiömiesten ja yhtymissä sen jäsenten on oltava nuoria viljelijöitä.

Ympäristökorvaus

• Lietelannan sijoittaminen peltoon ja ravinteiden sekä orgaanisten aineiden kierrättäminen: korvausta maksetaan enintään 60 %:lle sitoumusalasta.
• Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen: kuivalannan tai lannasta erotetun kuivajakeen kuiva-ainepitoisuus on oltava vähintään 20 %.
• Luonnonhoitopeltoa (LHP) ja monimuotoisuuspeltoa voi C-alueella olla yhteensä enintään 15 % ja AB/II-alueella 20 % maatilan sitoumusalasta.
• LHP:a saa olla C-alueella enintään 5 % ja AB/II-alueella 20 %. Monimuotoisuuspeltoa saa olla 15 %.
• Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys on ilmoitettava vuosittain ja sitä on oltava aina vähintään 20 % sitoumusalasta.
• Kerääjä- ja saneerauskasvien korvausta maksetaan enintään 25 % sitoumusalasta.
• Suojavyöhykenurmen nurmisiemenseoksessa typensitojakasveja saa olla enintään 20 %.
• Viherlannoitusnurmen siemenseoksessa on oltava vähintään 20 % typensitojakasvin siementä.
• Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla: rivin tai rivivälin katemateriaalin on peitettävä katettavan maan pinnasta 90 %.
• Peltolohkojen osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 %, on lietelanta, virtsa ja nestemäiset orgaaniset lannoitevalmisteet sijoitettava.
• Kotieläinten lannan typestä ja fosforista huomioidaan 100 % levitysajankohdasta riippumatta.
• Lannan ja perunan solunesteen sisältämästä kokonaisfosforista lasketaan hyväksi 100 %.
• Turkiseläinten lannan, lihaluujauhon, elintarviketeollisuuden ruokajätteen sekä sakokaivo- ja puhdistamolietteen kokonaisfosforista lasketaan 60 %.
• Tuhkan kokonaisfosforista lasketaan 40 %.

Luonnonhaittakorvaus

Vuonna 2015 tehtyjä ympäristösitoumuskesantoja, luonnonhoitopeltonurmia ja suojavyöhykkeitä voi ilmoittaa enintään 25 % korvauskelpoisesta peltoalasta.

Luomusitoumus

• Luomutila voi ilmoittaa vuosittain kesantoja ja luonnonhoitopeltonurmia enintään 25 % sitoumusalasta. Jos raja ylittyy, korvaus alenee.
• Ns. vanhalla luomutilalla uuden sitoumuksen aikana on oltava myyntikasveja yhteensä keskimäärin vähintään 30 % sitoumusalasta.
• Ns. uudella luomutilalla on neljäntenä ja viidentenä sitoumusvuonna oltava myyntikasveja yhteensä keskimäärin vähintään 30 % sitoumusalasta.

