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Tärkeitä päivämääriä syyskaudelle 2019
Täydentävät ehdot ja ympäristökorvaus käytännössä löytyy www.kohtitulevaa.fi sivustolta
tukikalenterin taulukot: https://pohjois-savo.mtk.fi/documents/197480/0/EU_kalenteri_19-20_PohjoisSavo_kokonainen_verkkoon.pdf/d950dba3-617b-12fc-b0f8-81365edfe086?t=1561379639880

TÄYDENTÄVÄT EHDOT
1.9. alkaen on saanut päättää viher- ja sänkikesannot (täydentävät ehdot).
15.9. alkaen on saanut levittää lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta vain sijoittamalla
kasvipeitteisenä talven yli pidettäville lohkoille. Ennen syyskasvin kylvöä lantaa saa levittää myös
muilla tavoilla (nitraattiasetus, täydentävät ehdot).

LANTA JA LANNOITTEET (täydentävät ehdot)
1.9. alkaen on saanut levittää tuotantoeläinten lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden liukoista
typpeä enintään 35 kg/ha
15.9. alkaen kasvipeitteisinä talven yli säilytettäville peltolohkoille lanta ja orgaaniset
lannoitevalmisteet levitetään sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä
edeltävä lannan levitys.
Pellolle levitys sallittu 1.4. - 31.10. – jos sääolot estävät kasvukaudella lannan levityksen, tulee hakea
poikkeuslupaa levittää lantaa marraskuussa kunnan ympäristötoimistosta etukäteen.

YMPÄRISTÖKORVAUSJÄRJESTELMÄ
Ympäristökorvauksen sitoumuskausi päättyy keväisin. Jos olet sitoutunut vuonna 2015, sitoumuksesta
voi luopua tai sitoutua vuodeksi eteenpäin siirtymäkaudella ensi keväästä lähtien.
1.9. alkaen on saanut päättää niittysiemenkasvustot toisen ilmoitusvuoden jälkeen. Maisema- ja
riistakasvikasvuston saa päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä (ympäristökorvaus).
1.9. alkaen on saanut päättää viherlannoitusnurmen. Muokata voi vasta lokakuusta alkaen, jos
seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä. Nurmen voi päättää ennen syyskylvöä. (ympäristökorvaus)
1.9. alkaen luonnonhoitopeltonurmen on saanut päättää myös kemiallisesti toisen ilmoitusvuoden
jälkeen. Pyri päättämään kasvusto vasta seuraavana keväänä(ympäristökorvaus).
15.9. alkaen on saanut päättää kemiallisesti kerääjäkasvikasvuston. Muokkaamalla sen voi päättää
vasta lokakuusta alkaen (ympäristökorvaus).
1.10. alkaen kerääjäkasvilohkot saa päättää muokkaamalla (kyntää tai muokata). Kasvuston on voinut
päättää kemiallisesti aikaisintaan 15.9 (ympäristökorvaus).
1.10. viherlannoitusnurmen saa päättää muokkaamalla, jos seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä
(ympäristökorvaus).
SANEERAUSKASVIALAT
Saa muokata kahden kuukauden kuluttua kylvöstä
Ei saa päättää kemiallisesti

SUOJAVYÖHYKKEET (ympäristökorvaus)
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Suojavyöhykkeet on säilytettävä 30.4.2020 asti, jos suojavyöhykesopimus (kesto 5v) on tehty
keväällä 2015. Sitä ennen suojavyöhykettä ei saa päättää mekaanisesti eikä kemiallisesti.
Suojavyöhykkeillä on sadonkorjuuvaatimus!
SYYSILMOITUS
Lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen sekä
talviaikainen kasvipeitteisyys toimenpiteistä ympäristökorvauksessa tehtävä 31.10.2019 mennessä
Vipu-palvelussa tai lomakkeella 465. Ohjeet: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-

rahoitus/ymparistokorvaus/syysilmoitukset/

Ympäristökorvauksen kasvipeitteisyys talvella 2019/2020
Mikäli tilasi on sitoutunut ympäristökorvauksessa talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpiteeseen,
tulee tilalla olla vähintään 20 % sitoumusalasta kasvipeitteisenä joka vuosi sitoumuskauden aikana.
Näet maatilasi sitoumukset ja sopimukset Vipun kohdasta Maatila. Tarkemmat tiedot
kasvipeitteisyystoimenpiteestä löydät Ruokaviraston sivulta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuetja-rahoitus/ymparistokorvaus/syysilmoitukset/ tai ympäristökorvauksen sitoumusehdoista
https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/553/toc

Esimerkkejä, mitä lasketaan kasvipeitteisyysalaan ja mistä korvausta C-alue, yhteen kertaan muokattu kultivaattorilla tai
kultivointia keveämmällä laitteella kevennetty muokkaus käy, myös
jankkurointi.

Ala lasketaan
kasvipeitteisyys
alaan %:a
laskettaessa

Alalle
maksetaan
kasvipeitteisyys
korvaus

Viljan, öljykasvien, tattarin, siemenmausteiden ja kuitupellavan
sekä härkäpavun, herneen ja lupiinin sänki ja suorakylvö sänkeen
Syyskylvöiset kasvit
Syysvilja kerääjäkasvin jälkeen
Syysvilja luonnonhoitopellon jälkeen
Syysvilja viherkesannon jälkeen
Syysvilja viherlannoituksen jälkeen
Syysvilja saneerauskasvin jälkeen
Herneen sänki kevytmuokattuna
Härkäpavun sänki kevytmuokattuna
Korjattu perunamaa
Korjattu sokerijuurikasmaa
Nurmet, jotka säilytetään tuhoamatta kevääseen, ml. yksivuotiset
nurmet ja ruokohelpi
Kevytmuokattu nurmi
Kemiallisesti tuhottu nurmi (glyfosaatilla lopetettu nurmi)

Kyllä

Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Ei
Ei
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä
Ei
Ei
Ei
Kyllä

Ei
Ei
Ei
Ei
Ei

Ala, jolle on levitetty lantaa sijoittavalla laitteella tai jankkuroidun alan,
jos alan kasvipeitteisyys säilyy viiltoja lukuun ottamatta

Kerääjäkasviala, jos jätetään talven yli (huom. esim. viljan sänki täyttää
kasvipeitteisyyttä, vaikka kerääjäkasvi on tuhottu)

Sänki- ja viherkesanto
Monivuotinen ympäristönurmi (säilytys 5 v, kevääseen)
Monimuotoisuuspellot (riista, maisema, niitty) (säilytys kevääseen)
Luonnonhoitopeltonurmi (LHP)
Luonnonhoitopeltonurmen ja monimuotoisuuspeltojen
niittykasvuston jälkeen kylvetty syyskylvöinen kasvi, jos
luonnonhoitopellon tai niittykasvuston säilyttämisaika on täyttynyt
(toinen ilmoitusvuosi)
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Suojavyöhykkeet, suojavyöhykenurmi
Viherlannoitusnurmi
Viherlannoitusnurmen tai orgaanisen katteen käyttö
puutarhakasveilla ja siemenperunalla -alalle kylvetty syyskasvi
Saneerauskasviala, jos jätetään talven yli (jotta maksetaan, pitää

Ei
Ei
Kyllä

Ei
Ei
Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Kyllä
Kyllä
Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei
Ei

Ei
Ei

olla öljykasvi)

Monivuotiset puutarhakasvit ja kumina
Keväällä korjattava pellava ja hamppu
Huom! Myös saneerauskasvusto, jos se on öljykasvia (öljyretikka,
valkosinappi)
Alue, jolla on toteutettu orgaanisen katteen käyttö
puutarhakasveilla ja siemenperunalla -toimenpidettä
Edellisten kausien erityistukisopimusalat: ravinnekuormituksen
tehostettu vähentäminen, suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito
tai turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely.
Tilapäisesti viljelemätön
Kasvimaa

