Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa 2016
Yhteistä kaikille toimenpiteille:


Voidaan toteuttaa ja saada korvausta ainoastaan korvauskelpoisilla pelloilla

Lietelannan sijoittaminen 40 €/ha













Korvausta maksetaan enintään 60 %:ille sitoumusalasta
Kaikki tilat jotka käyttävät lietelantaa voivat hakea.
Lietelanta, virtsa, lietelannasta erotettu nestejae tai nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste.
Levitetään laitteella joka leikkaa pellon pintaan viillon, ja valuttaa tai ruiskuttaa lietelannan tai
virtsan viiltoon.
Vähintään 20 m3/ha/vuosi.
Toimenpidettä ei tarvitse toteuttaa vuosittain.
Ympäristösitoumuksen ja täydentävien ehtojen lannoitusrajoituksia pitää noudata.
Määrät merkitään lohkokirjanpitoon.
Lohkot, joilla toteutat toimenpidettä, ilmoitat kuntaan vuosittain syksyllä
Toimenpidettä ei voi valita samanaikaisesti ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen toimenpiteen kanssa.
Luonnonmukaisessa tuotannossa ei voida maksaa korvausta sellaisten lannoitevalmisteiden
levittämisestä, jotka ovat luonnonmukaisessa tuotannossa kiellettyjä.
Korvataan myös pysyvällä nurmella.

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40 €/ha















Korvausta maksetaan enintään 60 %:ille sitoumusalasta
Levitetään orgaanista materiaalia, jonka orgaanisen aineksen kuiva-ainepitoisuus on vähintään 20%
Käytettävien materiaalien on oltava Lannoitevalmistelain (539/2006) mukaisia orgaanisia
lannoitevalmisteita, maanparannusaineita tai kasvualustoja, toiselta maatilalta hankittua
kuivalantaa tai lannasta erotettua kuivajaetta.
Esim. kuivalanta, turve, olki tai niittyjäte.
Vähintään 15 m3/ha/vuosi.
Viljelijän tai sellaisen yhteistyömuotoisen yrityksen, jossa viljelijä on osakkaana, materiaalit eivät
oikeuta korvaukseen.
Tila ei voi olla vastaanottaja ja luovuttaja samanaikaisesti.
Lannoitteen levitysmäärä ja ala merkitään lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.
Materiaalinhankinta ja määrä osoitetaan luovutussopimuksen, maksukuitin, rahti- tai kuormakirjan
avulla.
Ympäristösitoumuksen ja täydentävien ehtojen lannoitusrajoituksia pitää noudata.
Luonnonmukaisessa tuotannossa ei voida maksaa korvausta sellaisten lannoitevalmisteiden
levittämisestä, jotka ovat luonnonmukaisessa tuotannossa kiellettyjä.
Lohkot, joilla toteutat toimenpidettä, ilmoitat kuntaan vuosittain syksyllä
Toimenpidettä ei voi valita samanaikaisesti lietelannan sijoittaminen - toimenpiteen kanssa.

Valumavesien hallinta, Säätösalaojitus70€/ha















Uusia lohkoja voi liittää toimenpiteeseen vielä 2016 ja tällöin laitteiden on oltava kunnossa
viimeistään 2.5.2016!
Voidaan toteuttaa ympäristösitoumuksen kuuluvalla peltoalalla koko Pohjanmaalla, joille on
rakennettu säätöalaojitus ja on happamalla sulfaattimaalla tai viljavuustutkimuksen mukaan turvetai multamaalla. Myös lohkot, joilla on ollut voimassa aikaisempien ohjelmakausien mukainen
ympäristötuen erityistukisopimus valumavesien käsittelystä
Peltolohko sijaitsee happamalla sulfaattimaalla, jos lohkolta 0,5 – 1,5 metrin syvyydeltä otetusta
näytteestä laboratoriossa ilman inkubaatiota määritetty pH on alle 4,5 tai enintään 16 viikon
inkubaation jälkeen mitattu pH on alle 4,0.
Näytteenotossa on noudatettava viljavuustutkimuksesta säädettyä näytteenottotiheyttä.
Toimita analyysitulos ja kopio lohkon salaojaojastokartasta kuntaan viimeistään 30.9 sen
kasvukauden aikana, jolloin lohko ilmoitetaan ensimmäisen kerran toimenpiteeseen.
Huolehdi padotuskorkeuden säätelystä ja mahdollisesta kasteluveden käytöstä.
Huolehdi laitteiden kunnosta.
Pidä hoidon toteutuksesta kirjaa, johon merkitset säätö-, hoito- ja huoltotoimenpiteet.
Padotuksessa on otettava huomioon kylvö- ja korjuukoneiden vaatima maan kantavuus,
kevätkosteuden varastoiminen peltoon, kasvien vesitaloudesta huolehtiminen sekä
varastotilavuuden lisääminen ennen rankkasateita ja syyssateita.
Talvella on käytettävä pientä padotusta.
Toimenpidettä on toteuttava samalla lohkolla hoidon aloittamisesta sitoumuskauden loppuun.
Toimenpidettä ei voi valita samanaikaisesti suojavyöhyke – toimenpiteen kanssa.
Korvataan myös pysyvällä nurmella.

Valumavesien hallinta, Säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys 250 €/ha









Samat säännöt kuin ylhäällä +
Lohko joka on ilmoitettu säätösalaojana 2015 voi nyt ilmoittaa säätökastelulohkoksi jos ehdot
siihen täyttyvät!
Ojastokastelu ja säädetty kuivaus tapahtuu salaojaston kautta.
vettä on pumpattava keskimäärin 3 kertaa/kasvukausi ja vähintään 2 vrk/kerta
Peltoalueelta kertyvät valumavedet varastoidaan erilliseen altaaseen, josta ne kuivana kautena
johdetaan kasteluvedeksi takaisin pellolle.
On johdettava kasteluvettä luonnonvesistä pumppaamalla tai painovoimaisesti johtamalla.
Vesi on padottava säätökaivojen tai muiden padotuslaitteiden avulla alueen salaojastoihin, joista se
imeytyy maaperään.
Toimenpide ei voi valita samanaikaisesti Suojavyöhyke – toimenpiteen kanssa.

Ympäristönhoitonurmet
On yhteisnimitys

- Suojavyöhykkeet
- Monivuotiset ympäristönurmet
- LHP nurmet

Suojavyöhykkeet 450 €





















Ei voi perustaa/ilmoittaa ensimmäistä kertaa v. 2016 (paitsi jos lohkolla ollut entisien
ohjelmakausien erityisympäristötukisopimus  suojavyöhyke, pitkäaikainen nurmiviljely
turvemailla tai luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen pellolla)
On säilytettävä samalla lohkolla sitoumuskauden loppuun saakka.
Voit perustaa peltolohkoille, jotka sijaitsevat Natura-alueella, pohjavesialueella, vesistöjen tai
valtaojien varsilla tai jotka rajautuvat ympäristösopimuksella hoidettavaan kosteikkoon.
Toimenpide voi kattaa kokonaisen peruslohkon, vaikka vain osalla lohkosta olisi peruste
toimenpiteen toteuttamiselle (esim. pohjavesialue)
On oltava yli kolme metriä leveä.
Monivuotinen nurmi, jossa enintään 20 % apilaa. Vanhat nurmet käyvät myös.
Voit perustaa kasvuston suojaviljaan jo edellisenä kasvukautena.
Lannoittamaton ja kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön.
Saat lannoittaa kasvustoa vain perustamisen yhteydessä ympäristökorvauksen lannoitustaulukon,
LHP-nurmen perustamisen, rajoitusten mukaisesti.
Kasvusto on niitettävä ja korjattava pois lohkolta kasvukauden aikana. Keväällä tehtävä niitto ja
kasvuston korjuu ei ole riittävä toimenpide!
Aika niitolle ei ole määritelty, mutta villien eläimien elinolot pitää ottaa huomioon.
Voidaan myös laiduntaa, kunhan kasvipeitteisyys pysyy.
Hukkakaura, valvatti, pujo, pelto-valvatti ja muut vaikeat rikkaruohot jotka ovat tuulilevinnäisiä,
voidaan torjua mekaanisesti tai kasvinsuojeluaineilla käyttörajoitusten mukaisesti.
Vaurioitunut kasvusto voidaan perustaa uudelleen kun olosuhteet sen sallii.
Tee merkinnät lohkokohtaisiin muistiinpanoihin kaikista toimenpiteistä.
Ei korvata pysyvällä nurmella
Toimenpidettä ei voi valita samanaikaisesti Valumavesien hallinta – toimenpiteen kanssa.
EI lasketa mukaan kasvipeitteisyysprosenttiin
Jos tilalla on enemmän kuin 25 % pinta-alasta suojavyöhykkeenä, LHP-nurmena tai kesannossa
niin luonnonhaittakorvausta ei makseta täysimääräisesti

Monivuotinen ympäristönurmi 50 € + 54 € = 104 €



Voi perustaa ja ilmoittaa vielä vuonna 2016
On säilytettävä samalla lohkolla sitoumuskauden loppuun saakka.















Voit ilmoittaa nurmea kasvavan tai nurmeksi perustettavan kasvulohkon, joka sijaitsee joko
pohjavesialueella tai happamalla sulfaattimaalla tai jonka on viljavuustutkimuksen mukaan
maalajina turvetta tai multamaata.
Näytteenotossa on noudatettava viljavuustutkimuksesta säädettyä näytteenottotiheyttä.
Toimita happaman sulfaattimaan tai viljavuustutkimuksen analyysitulokset kuntaan viimeistään
30.9. sen kasvukauden aikana, jolloin ensimmäisen kerran ilmoitat lohkolle monivuotisen
ympäristönurmen.
Nurmikasvuston voit uudistaa ainoastaan suorakylvömenetelmällä eli et saa muokata sitä.
Voit tehdä lohkolla salaojitus-, kalkitus-, valtaojien kaivuu- ja perkaus- sekä muita vastaavia maan
rakennetta ja vesitaloutta parantavia lyhytaikaisia toimenpiteitä, sillä ehdolla, että tuhoutunut
nurmiala kylvetään heti kun se on mahdollista.
Kasvusto on korjattava vuosittain ja saat käyttää sen hyväksi ja sitä voi laiduntaa.
Voit lannoittaa kasvustoa ympäristökorvauksen lannoitusrajojen mukaisesti.
Merkitse lohkokohtaisiin muistiinpanoihin peruste monivuotisen ympäristönurmen perustamiselle.
EI lasketa mukaan kasvipeitteisyysprosenttiin
Korvausta ei voi saada pysyvällä nurmella.

Luonnonhoitopeltonurmi 100 €





















Saat korvauksen 5 prosenttiin asti tilan sitoumusalasta ilmoitetusta LHP-nurmesta.
Jos ilmoitat tätä enemmän, hoidat koko alaa LHP-nurmien ehtojen mukaisesti.
Korvausta ei voi saada pysyvällä nurmella.
Säilytetään samalla lohkolla vähintään kaksi kasvukautta.
Perusta kasvusto viimeistään 30.6 monivuotisten nurmi- tai heinäkasvien siemenillä kylväen.
Siemenseoksessa saa olla enintään 20 prosenttia typensitojakasvien siementä (esim. apilaa.).
Voit perustaa kasvuston jo edellisenä vuonna esim. suojaviljan kanssa.
Voit ilmoittaa vuonna 2009 - 2014 monilajiseksi kehittyneitä vanhoja nurmia.
Vuonna 2014 perustamasi LHP-nurmi voidaan ottaa huomioon vuonna 2015 kahden vuoden
säilyttämisvaatimuksen osalta. (Saa päättää 2016).
Kasvuston perustamisen yhteydessä ympäristösitoumuksen lannoitusrajojen mukainen lannoitus
on mahdollista.
Muista niittää kasvusto joka toinen vuosi.
Rikkaruohon muodostuessa ongelmaksi tulee kasvusto niittää/murskata vuosittain ja tämä tulee
suorittaa ennen rikkaruohojen siementen leviämistä.
Muuten tulee niitto suorittaa niin, ettei villieläinten elintapoja häiritä
Niitetyn kasvuston saat korjata pois ja hyödyntää taloudellisesti.
Aluetta saa myös laiduntaa.
Ei saa muokata muutoin kuin kasvuston perustamisen ja päättämisen yhteydessä.
Ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita.
Saa päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jälkeen 1 päivästä syyskuuta alkaen tai 15 päivästä
heinäkuuta alkaen silloin kun päätät kasvuston syyskylvöisten kasvien kylvöjä varten.
Kasvinsuojeluaineiden käyttö on tällöin sallittua.
Voi tehdä salaojitus-, kalkitus-, valtaojien kaivuu- ja perkaus- sekä muita vastaavia maan rakennetta
ja vesitaloutta parantavia lyhytaikaisia toimenpiteitä, sillä ehdolla että rikkoutunut kasvusto on heti
olosuhteiden salliessa toimenpiteen jälkeen kylvettävä nurmi- tai heinäkasvilla.
EI lasketa mukaan kasvipeitteisyysprosenttiin

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys (Pohjanmaan säännöt, C)
















Toimenpiteen voi vaihtaa toiseen toimenpiteeseen jos olet täyttänyt 20 % kasvipeitteisyydestäsi
seuraavilla kasveilla:
o Suojavyöhyke (myös vanhat sopimukset)
o luonnonhoitopeltonurmi
o viherlannoitusnurmi
o monimuotoisuuspelto (riista, niitty, lintukasvi, maisema)
o orgaanisen katteen käyttö moniv. puutarhakasveilla
o sopimukset pitkäaikaisesta nurmiviljelystä turvemailla ha tehostettu ravinteiden
vähentäminen
Jos on täyttänyt 80 % kasvipeitteisyydestään aiemmin mainituilla kasveilla niin toimenpiteestä voi
luopua
Vähintään 20 % aito kasvipeitteisyys tai kevennetty syyssänkimuokkaus joka vuosi = 4 €/ha koko
sitoumusalasta.
Ilmoitetaan kunnalle joka syksy
Kevennetty muokkaus: kultivaattorilla, lautasäkeellä, joustopiikkiäkeellä, lapiorullaäkeellä tai
rullailmastimella yhteen kertaan ajaen.
Kasvipeitteisyysalan määrä voi vaihdella vuosittain, kunhan 20% vähimmäisala täyttyy joka vuosi.
20% ylittävillä kasvipeitteisyysaloilla sinulla on oltava kasvavaa kasvia tai kasvin sänkeä (aito
kasvipeitteisyys), kuten:
o Monivuotiset ja yksivuotiset nurmet ja ruokohelpi
o Pysyvä nurmi
o Monivuotiset puutarhakasvit ja kumina
o Sänki, suorakylvö sänkeen
o Kerääjäkasvien viljely, jos kasvusto säilytetään seuraavaan kevääseen asti.
o Kaikki syyskylvöiset viljat, pellava ja hamppu
o Saneerauskasvia jota ei muokata maahan syksyllä.
Seuraavilla aloilla voit nostaa sitoumusalasi kasvipeitteisyysprosenttia, vaikka näille aloille ei
maksetakaan kasvipeitteisyyskorvausta:
o Kesanto, joka on nurmen tai sängen peittämä
o kesannot joille kylvetään syysviljaa tai syysöljykasveja
40 % antaa 18 €/ha koko sitoumusalasta.
60 % antaa 36 €/ha koko sitoumusalasta.
80 % antaa 54 €/ha koko sitoumusalasta.
Korvausta ei makseta tiloille jotka ovat vapautettuja viherryttämisestä sen takia että nurmen osuus
on yli 75 %.

Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla
Yksivuotisia puutarhakasveja = 300 €/ha
Monivuotisia puutarhakasveja = 500 €/ha
















Yksivuotisten kasvien rivit katetaan.
Monivuotisten kasvien rivit tai rivivälit katetaan.
Materiaaleilla, joilla saa kattaa:
o oljella, hakkeella, ruoko- tai ruohosilpulla, biohajoavalla kalvolla tai muulla orgaanisella
materiaalilla.
Monivuotisella kasveilla hyväksytään myös leikattava nurmikate. (Kylvetään ensimmäisenä
vuotena niin että maanpinta nurmikatteinen viimeistään toisena vuotena)
Katemateriaalin pitää peittää vähintään 90 % maanpinnasta
Sinulla on oltava vuosittain vähintään yksi lohko sellaista kasvia, jolle ilmoitat tämän toimenpiteen,
koko sitoumuskauden ajan kun olet valinnut tämän toimenpiteen.
Kohdista toimenpide erikseen niille lohkoille, joilla aiot toimenpidettä toteuttaa kevään tukihaussa.
Yksivuotisten kasvien katevaatimus on täytettävä viimeistään 30.6.
o Esikasvin vaativilla kasveilla sekä salaattikasveilla, kiinankaalilla, kukkakaalilla, kyssäkaalilla,
nauriksella tai parsakaalilla katevaatimus on täytettävä viimeistään 31.7.
Säilytä kate sadonkorjuuseen asti ja monivuotisilla kasveilla kasvin kaikki viljelyvuodet.
Monivuotisia puutarhakasveja: Ei voi saada korvausta talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä
samanaikaisesti, mutta saa laskea mukaan kasvipeitteisyysalaan.
Toimenpide ei voi valita samanaikaisesti Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu –
toimenpiteen kanssa.
Toimenpide ei voi valita kuminalle.
Toimenpide ei voi valita samanaikaisesti Kerääjäkasvit – toimenpiteen kanssa.

Siemenperunan vaatimukset:



Ainoastaan sertifioidun siemenperunan tuotantoon.
Maanpinnan on katettava kokonaan oljella.

Peltoluonnon monimuotoisuus
on yhteisnimitys

-

kerääjäkasvit
viherlannoitusnurmet
saneerauskasveja
monimuotoisuuspeltoja (riista-, maisema-, niittykasveja ja lintukasveja

Kerääjäkasvi 100 €/ha





maksetaan korkeintaan 25 %:lle sitoumusalasta
kasvustoa, joka käyttää yksivuotisen varsinaisen viljelykasvin jälkeen maahan jääviä ravinteita.
Kerääjäkasvi voi olla italianraiheinä tai muu nurmiheinä, apila tai muu nurmipalkokasvi
Ristikukkaisia kasveja EI hyväksytä enää kerääjäkasviksi, esim. rypsi ja rapsi!















ei korvata pysyvällä nurmella.
Kylvetään viljelykasvin aluskasviksi kylvön yhteydessä tai viimeistään viljan orasvaiheessa.
AINOASTAAN varhaisperunoiden ja varhaisvihannesten viljelyssä saa kerääjäkasvin kylvää
viljelykasvin korjuun jälkeen tai hieman ennen korjuuta, kuitenkin viimeistään 15.8 JA lohkoa saa
tällöin muokata
Kasvustoa on oltava peittävästi kauttaaltaan koko kasvulohkolla.
Ei lannoitusta.
Kasvuston voit muokata tai kyntää aikaisintaan 1.10.
Kerääjäkasvikasvuston voit pä
ättää kemiallisesti aikaisintaan 15.9.
Toimenpide ei voi valita samanaikaisesti Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemen
perunalla – toimenpiteen eikä Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu - toimenpiteen
kanssa.
Korvauskelpoinen myös Talviaikainen kasvipeitteisyys – toimenpiteessä.
Kerääjäkasvin avulla et voi perustaa monivuotista nurmea, viherlannoitusnurmea tai seuraavan
vuoden viljelykasveja.

Viherlannoitusnurmi 54 €/ha












Perustetaan joko kasvukauden alussa tai edellisenä vuonna suojaviljan kanssa.
On perustettava nurmi- tai heinäkasvien ja vähintään 20 % typensitojakasvien siemenillä kylväen.
Ei korvata pysyvällä nurmella.
Kasvuston perustamisen yhteydessä ympäristösitoumuksen lannoitusrajojen mukainen lannoitus
on mahdollista.
Voit päättää viherlannoitusnurmen kemiallisesti aikaisintaan 1.9 ja muokata aikaisintaan 1.10.
Voit päättää ennen syysviljan tai syysöljykasvin kylvöä.
Enintään kolme vuotta samalla kasvulohkolla.
ilmoitettu ensimmäisen kerran 2013 ei voi olla viherlannoitusnurmi 2016
Viherlannoitusnurmen jälkeen sinun täytyy viljellä satokasvia.
Tila, jolla on luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen, ei voi saada korvausta
viherlannoitusnurmesta.
Ei voi saada korvausta talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä samanaikaisesti, mutta saa laskea
mukaan kasvipeitteisyysalaan.

Saneerauskasvit 300 €/ha








maksetaan korkeintaan 25 %:lle sitoumusalasta
Voit saada saneerauskasveista korvausta vain, jos tilallasi viljellään tai on viljelty jonakin vuonna 3
vuotta taaksepäin peruna-, sokerijuurikas tai avomaan puutarhakasveja vähintään 1 ha
Saneerauskasveja ovat: öljyretikka, valkosinappia, samettikukka tai näiden seoksia.
Kylvä saneerauskasvi keväällä.
Ei korvata pysyvällä nurmella.
Kasvuston perustamisen yhteydessä ympäristösitoumuksen LHP-nurmen lannoitusrajojen
mukainen lannoitus on mahdollista.
Voit muokata sen maahan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä.






Kasvustoa ei saa päättää kemiallisesti
Enintään 2 vuotta peräkkäin samalla kasvulohkolla.
Kylvetään joka vuosi.
Joka vuosi kun korvausta haetaan pitää vähintään yhden lohkon (0,05 ha) perunalla,
sokerijuurikkaalla tai avomaan puutarhakasveilla ilmoittaa.

Monimuotoisuuspeltoja 300 €/ha
Yleistä: ei korvata pysyvällä nurmella.

Riistakasveja




















Riistakasviseoksessa on oltava vähintään kahden seuraavan kasvin siemeniä: viljat, tattari,
auringonkukka, öljypellava, herne, rypsi, rapsi, sinappi, rehukaali, rehurapsi, öljyretikka,
rehujuurikkaat (rehusokerijuurikas, naattinauris tai turnipsi), heinäkasvit ja apilat.
Heinäkasvien ja apilan riistakasviseoksessa on aina oltava myös jonkun yksivuotisen kasvin,
joka ei ole heinäkasvi tai apila, siemeniä.
Monimuotoisuuspelloista maksetaan korvausta enintään 15 prosentille sitoumuksen
kokonaisalasta. Tähän prosenttiin lasketaan myös LHP- nurmi (esim. enintään 5 % LHP- nurmea
+ enintään 10 % riistaa = 15 %)
Kylvetään viimeistään 30.6.
Kasvuston saa perustaa suorakylvämällä sänkeen.
Kasvustoa ei saa perustaa suorakylvämällä nurmeen.
Riviviljely on sallittu.
Kasvuston perustamisen yhteydessä ympäristösitoumuksen lannoitusrajojen mukainen lannoitus
on mahdollista.
Säilytetään talven yli.
ei saa perustaa vilkasliikenteisten tien läheisyydessä.
Ei niittovaatimusta, paitsi jos lohkolla on vaikeita rikkakasveja
Saa niittää, mutta aikaisintaan 1.8.
Toteutuksessa on otettava huomioon luonnonvaraisten lajien elinolot. Niittoa ei saa tehdä
kiertämällä lohkoa reunoilta keskelle päin.
Sadon voi korjata ja kuljettaa pois lohkolta, jos sato käytetään riistan ruokintaan.
Ei laidunnusta
Ei kasvinsuojeluaineita kylvön jälkeen.
Kasvinsuojeluaineita saa käyttää talven jälkeen.

Maisemakasveja




Maisemakasvien siemenseoksessa on oltava vähintään kahden seuraavan kasvin siemeniä:
auringonkukka, hunajakukka, sinimailanen, persianapila, keltalupiini, ruisvirna, ruiskaunokki,
malva, kehäkukka, valko- ja keltamesikkä.
Maisemakasviseoksessa nurmi- ja heinäkasvien osuus siemenseoksessa saa olla enintään 30 %.













Kylvetään viimeistään 30.6
Kasvustoa ei saa perustaa suorakylvämällä nurmeen.
Kasvuston saa perustaa suorakylvämällä sänkeen.
Kasvuston perustamisen yhteydessä ympäristösitoumuksen lannoitusrajojen mukainen lannoitus
on mahdollista.
Säilytetään talven yli.
Ei niittovaatimusta, paitsi jos lohkolla on vaikeita rikkakasveja
Saa niittää, mutta aikaisintaan 1.8.
Toteutuksessa on otettava huomioon luonnonvaraisten lajien elinolot. Niittoa ei saa tehdä
kiertämällä lohkoa reunoilta keskelle päin.
Niittojätteen saa korjata pois ja hyödyntää taloudellisesti.
Ei kasvinsuojeluaineita kylvön jälkeen.
Kasvinsuojeluaineita saa käyttää talven jälkeen.

Niitty- ja lintukasveja


















On säilytettävä samalla lohkolla vähintään kaksi kasvukautta.
Tämän jälkeen sinun on ilmoitettava ne LHP- nurmena, jos et ilmoita muuta kasvia.
Niittykasvien siemenseoksessa on oltava nurmiröllin, lampaannadan tai jäykkänadan ja
vähintään yhden monivuotisen niittykasvin siemeniä.
o harakankello, valkoailakki, ahdekaunokki, keltasauramo, ketoneilikka, mäkitervakko,
nurmikohokki, purtojuuri, puna-ailakki, päivänkakkara, ruusuruoho, särmäkuisma tai
muu vastaava niittykasvi.
Seoksessa saa olla viljaa enintään 50 kg/ha.
Apilaa ei saa olla mukana seoksessa.
Kylvetään viimeistään 30.6.
Kasvuston saa perustaa suorakylvämällä sänkeen.
Kasvustoa ei saa perustaa suorakylvämällä nurmeen.
Kasvuston perustamisen yhteydessä ympäristösitoumuksen lannoitusrajojen mukainen lannoitus
on mahdollista.
Ei niittovaatimusta.
Saa niittää, mutta aikaisintaan 1.8.
Niittovaatimus vaikeille rikkakasveille.
Toteutuksessa on otettava huomioon luonnonvaraisten lajien elinolot. Niittoa ei saa tehdä
kiertämällä lohkoa reunoilta keskelle päin.
Niittojätteen saa korjata pois ja hyödyntää taloudellisesti.
Ei laidunnusta
Niittysiemenkasvusto voidaan päättää toisen vuoden jälkeen 1.9. alkaen tai 15.7. alkaen, jos
monivuotisten nurmipeltojen kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kylvöön.

Peltolinnuille tarkoitettu monimuotoisuuspelto: niittykasveja + pienempiä määriä ruisvirnan,
hunajakukan, kehäkukan tai muiden yksivuotisten kukkivien kasvien siemeniä tai pellavien, durran,
punahirssin, tattarin, hampun, maissin, auringonkukan, kinuan, rypsin, rapsin, kuminan, viljojen
(max 50 kg/ha) tai muiden vastaavien peltokasvien siemeniä

Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu







Voit ilmoittaa lohkolle vain yhden kasvinsuojelumenetelmän, ja toteuttaa sitä koko lohkolla.
Ilmoita menetelmä lohkolle kevään tukihaussa.
Voit täydentää torjuntaa kemiallisin kasvinsuojelumenetelmin jos vaihtoehtoinen kasvinsuojelu ei
ole onnistunut.
Tila, jolla on luonnonmukaisen tuotannon sopimus, ei voi valita toimenpidettä.
Toimenpide ei voi valita samanaikaisesti Kerääjäkasvit – toimenpiteen kanssa.
Valitsemasi kasvinsuojelumenetelmä ja ilmoittamiesi lohkojen ala voi vaihdella vuosittain
viljelytilanteen mukaan, mutta sinun tulee kuitenkin viljellä vuosittain vähintään yhdellä
kasvulohkolla (0,05 ha) sellaista kasvia, jolle ilmoitat vaihtoehtoisia kasvinsuojelumenetelmiä.

Menetelmäryhmä 1






Makroeliövalmisteita marjojen ja hedelmien kasvinsuojeluun
o On sovelluttava kyseiselle kasville tai kasvintuhoojalle.
o On oltava Suomessa kyseiseen käyttöön hyväksyttyjä.
o Sinun tulee seurata kasvinsuojelun onnistumista tarkoitetulla seurannan apuvälineellä tai
vastaavalla menetelmällä. Tee lohkokohtaisia muistiinpanoja kasvuston ja kasvintuhoojien
tarkkailusta ja torjunnasta.
Mehiläisten levittämiä mikrobiologisia kasvinsuojeluaineita (marjoja ja hedelmiä)
o On sovelluttava kyseiselle kasville tai kasvintuhoojalle.
o Jos menetelmään kuuluu pölyttäjähyönteisten käyttäminen, alueella on oltava viljelijän
hallinnassa olevia pölyttäjähyönteisten pesiä 2 kpl/ha.
o Tee lohkokohtaisia muistiinpanoja kasvuston ja kasvintuhoojien tarkkailusta ja torjunnasta.
Kasvutunneleita harmaahometta vastaan marjaviljelyksessä.
o Kevytrakenteinen, muovilla katettu kasvutunneli tai kausikasvihuone.
o Kasvutunneleita tai kausikasvihuoneita on oltava sellainen määrä, että ne kattavat sen
alueen, jolla toimenpidettä toteutetaan.
o Tee lohkokohtaisia muistiinpanoja kasvuston ja kasvintuhoojien tarkkailusta ja torjunnasta.

Menetelmäryhmä 2






500 €/ha (ei voi valita yksivuotisten puutarhakasvien lohkolle)

350 €/ha

Tuhohyönteisverkkoja vihanneksille ja marjoille
o On käytettävä hyönteistorjuntaan tarkoitettuja verkkoja, joiden on katettava koko se ala,
jolla toimenpidettä toteutetaan.
o On käytettävä tarkoitettuja seurannan apuvälineitä tai vastaavaa menetelmää, jolla
seurataan kasvinsuojelun onnistumista ja tehtävä muistiinpanoja kasvuston tai
kasvituhoojien tarkkailusta ja torjunnasta.
o On tarvittaessa pystyttävä osoittamaan ostokuitti tiettyjen valmisteiden hankinnasta.
Mekaaninen rikkakasvitorjunta traktorikäyttöisellä liekittimellä.
o Voidaan käyttää vihanneksilla, marjoilla ja hedelmillä.
o Kalusto on oltava maatilalla tai voidaan tehdä urakointipalveluna.
o Tee lohkokohtaisia muistiinpanoja kasvuston ja kasvintuhoojien tarkkailusta ja torjunnasta.
Rikkakasvien torjuntaa tunnistavalla optisella haralla tai muulla vastaavalla laitteella.
o Koskee ainoastaan taimistokasveja.

