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Lohkojen lisäys sitoumuksiin:

Ympäristökorvaus

LHK

• Tilusjärjestelyiden kautta max 5 ha • Tilusjärjestelyiden kautta
• 0,10 ha lisäyksiä korvauskelpoisiin
• Lohkot
jotka
ovat
lohkoihin

tippuneet

järjestelmästä aikaisemmin

EI MUUTA

• Lohkot jotka on ilmoitettu 1995-2004
mutta eivät ole saaneet kelpoisuutta
• 0,10

ha

lohkoihin
Vaihto lohkojen kesken
mahdollista, väh.0,5 ha!

lisäyksiä

korvauskelpoisiin

LHK, luonnonhaittakorvaus 242 €/ha
• 1-vuotinen sitoumus
• Kuka tahansa voi tehdä uuden sitoumuksen
• LHK maksetaan koko korvauskelpoiselle pinta-alalle, jos EI ole
ilmoittanut:
•

Yli 25 % kesantoja, LHP-nurmia ja suojavyöhykkeitä

• Kotieläinkorotus (+60 €/ha) jos eläintiheys täyttyy: 0,35 ey/ha
• Siipikarjan osalta lasketaan eläinmäärä kuukauden
ensimmäisenä päivänä, mutta broilereiden osalta saa nyt valita
1-5 päivä

Ympäristökorvaus, uutta!
• Uusia sitoumuksia ei voi tehdä 2016
• Sitoumuksen jako on mahdollista

• Kuka tahansa voi luopua sitoumuksestaan tänä
vuonna ilman takaisinperintää
• Lohkojen korvauskelpoisuus on pysyvä, mutta:
– Jos lohko nyt jää sitoumuksen ulkopuolelle niin se ei todennäköisesti saa
korvausta enää tällä ohjelmakaudella

Ympäristökorvaus (54 €/ha, puutarhak. 200 €/ha)
Perustason ehdot (koskee kaikkia lohkoja):
– Täydentävät ehdot
– Lannoitusvaatimukset
– Ravinteiden tasapainoinen käyttö:
•
•
•
•
•
•
•

Viljavuustutkimukset
Viljelysuunnitelma joka vuosi
Lohkokohtainen kirjanpito
3 m suojakaistat
5-vuotinen viljelykiertosuunnitelma HUOM! Viimeistään 2.5.2016
1 koulutuspäivä (tai tentti Vipussa) viimeistään 30.4.2017
Peltomaan laatutesti, kuntaan viimeistään keväällä 2018

Suojakaistan uusiminen suojaviljaan, vaatii
muistiinpanon lohkokortteihin myös
lannoituksen ja kasvinsuojeluaineiden
poisjättämisen osalta!

Viljavuustutkimukset
•
•
•
•
•

Edelleen paljon seuraamuksia valvonnoissa
Otettava joka viides vuosi
Oma näyte kaikilta lohkoilta jotka ovat yli 0,5 ha
Yli 5 ha:in lohkoilta 1 näyte jokaista alkavaa 5 ha kohden
OTA NÄYTTEET MIELUITEN SYKSYLLÄ
– Tuloksien on oltava käytettävissä lannoituksen/kylvön yhteydessä

• Lohkoilla jotka ovat 0,5 ha tai alle ei tarvitse olla oma näyte jos laskee 
N multarikkaan maan mukaan ja P hyvän-tason mukaan tai jos laskee
viereisen lohkon tutkimuksella (ainoastaan oja tai tie saa olla välissä)
• Uusilla käyttöön otetuilla lohkoilla tulee olla oma viljavuustukimus
viimeistään syksyllä

Lohkokohtaiset toimenpiteet
Toimenpiteitä saa valita/vaihtaa/luopua joissakin tapauksissa
– Puutarhakasvien viljelyn aloittaminen tai lopettaminen
– Luomutuotannon aloittaminen/lopettaminen
– Sitoumuksen jaon tai siirron yhteydessä
– Neuvo2020 kautta saa vaihtaa jos korvaus ei nouse
– Kasvipeitteisyys-toimenoiteen saa vaihtaa jos 20 % on täytetty kasveilla joita ei
enää lasketa mukaan, jos 80 % on täytetty vastaavasti niin saa luopua
– Uuden toimenpiteen saa valita kun vuokraa lohkon jolla on tietty toimenpide

Lietelannan sijoitus 40 €/ha
• Korvaus maksetaan enintään 60 %
sitoutumusalasta
• Tilan oma lietelanta tai vastaanotettu
• Lietelantaa tai virtsaa levitetään sijoittavalla
laitteella joka leikkaa pellon pintaan viillon ja
valuttaa tai ruiskuttaa lannan viiltoon. Myös
levittävään yksikköön kytketty multaava laite on
hyväksyttävä.
• vähintään 20 m3/ha/vuosi
• Levitetty määrä sekä lohkot ilmoitetaan kuntaan
syksyllä
• Toimenpidettä ei tarvitse toteuttaa joka vuosi

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden
kierrättäminen 40 €/ha
• Korvaus maksetaan enintään 60 % sitoutumusalasta
• Pellolle levitetään orgaanista materiaalia jonka ka-pitoisuus on
vähintään 20 %
• Esimerkki materiaaleista: kuivalanta, turve
• Vähintään 15 m3/ha/vuosi
• Materiaali EI saa olla peräisin omalta tilalta tai toiselta tilalta
jossa viljelijä on osakkaana
• Materiaalin hankinta ja määrä osoitetaan
luovutussopimuksen, maksukuitin tai rahti- tai kuormakirjan
avulla
• Levitysmäärä ja lohkot ilmoitetaan kunnalle syksyllä

Valumavesien hallinta 70 €/ha
•
•

•
•

•

Uusia lohkoja voi liittää vielä 2016 (oltava käyttökelpoisia 2.5.2016)
Korvauksen voi saada lohkoilta joilla on ennen ollut valumavesien käsittelyn
erityistukisopimus, muuten  analyysi joka osoittaa hapanta sulfaattimaata tai
viljavuustutkimus joka osoittaa turve- tai multamaata
Ojastokartta on jätettävä kuntaan lohkoista jotka ilmoitetaan ensimmäistä kertaa
tänä vuonna
Analyysi/viljav.tutkimus sekä kopio salaojasuunnitelman ojastokartasta jätetään
kuntaan viimeistään 30.9 ensimmäisenä vuonna
Toimenpidettä tulee toteuttaa joka vuosi

Vinkki: unohditko ruksata tämän toimenpiteen viime vuonna?
Jos vuokraat nyt lohkon joka viime vuonna oli mukana
toimenpiteessä niin voit samalla valita toimenpiteen itsellesi

Säätökastelu ja kuivatusvesien kierrätys
250 €
• Lohko jolle v. 2015 ilmoitettu säätösalaojitus voi tänä vuonna saada
mukaan säätökasteluun!
• Pellon vesitaloutta säädetään salaojaojastojen kautta tapahtuvalla
kastelulla ja säädetyllä kuivatuksella
• Kasteluvesi johdetaan salaojaojastoihin pumppaamalla luonnonvesistä tai
varastoaltaasta
• Muuten samat säännöt kuin valumavesien hallinnassa
• Muistutus: vettä tulee pumpata keskimäärin 3 kertaa/kasvukausi ja
vähintään 2 vrk/kerta

Ympäristönhoitonurmet
Toimenpide sisältää seuraavat kasvikoodit joita
voi ilmoittaa korvauskelpoisilla lohkoilla:
• Suojavyöhykkeet
• Monivuotinen ympäristönurmi
• Luonnonhoitopeltonurmi = LHP-nurmi

Suojavyöhyke 450 €/ha
• EI voi perustaa 2016 (paitsi joillakin viime kausien
erityisympäristötukisopimuslohkoilla)

• Jos suojavyöhykkeen vuokraa 2016: uusi hallitsija saa valita
toimenpiteen itselleen tai päättää suojavyöhykkeen. Ei
takaisinperintää entiselle hallitsijalle!
• Säilytettävä lohkolla koko sitoumuskauden
• Nurmikasvillisuus jossa korkeintaan 20 % apilaa
• Yli 3 m leveä
• Sadonkorjuvaatimus!!
• Saa laiduntaa
Voi vaikuttaa LHK:n maksuun

Monivuotinen ympäristönurmi 50 € + 54 € = 104 €/ha
• Voi perustaa vielä 2016
• Jos ymp.nurmen vuokraa 2016: uusi hallitsija saa valita toimenpiteen itselleen
tai päättää nurmen. Ei takaisinperintää entiselle hallitsijalle!

• Säilytettävä lohkolla koko sitoumuskauden
• Saa lannoittaa kuten tavallista rehunurmea
• Korvauksen saa lohkoilla jotka sijaitsevat pohjavesialueella, happamalla
sulfaattimaalla tai turve- tai multamaalla (analyysi/tutkimus jätetään kuntaan
30.9)
• Sadonkorjuuvaatimus!!

Luonnonhoitopeltonurmi 100 €/ha
• Korvauksen saa enintään 5 %:lle korvauskelpoisesta alasta
(ylittävällä osuudella on noudatettava samoja ehtoja)
• Säilytettävä samalla lohkolla vähintään 2 vuotta
• Nurmikasvillisuus jossa korkeintaan 20 % apilaa
• Ei lannoitusta, ei kasvinsuojeluaineita
• Niittovaatimus joka vuosi jos on rikkakasviongelma, muuten
joka toinen vuosi

Talviaikainen kasvipeitteisyys
• Vähintään 20 % kasvipeitteistä tai kevennetyllä
muokkauksella joka vuosi= 4 €/ha koko
korvauskelpoisella pinta-alalla

• Ilmoitetaan kuntaan joka vuosi syksyllä
• 20 % ylittävä kasvipeitteinen pinta-ala saa vaihdella
vuosittain
40 % antaa 18 €/ha
60 % antaa 36 €/ha
80 % antaa 54 €/ha

Talviaikainen kasvipeitteisyys
•

20 % ylittävä pinta-ala tulee täyttää ”aidolla” kasvipeitteisyydellä talven yli, kuten
esim:
– monivuotinen nurmi, yksivuotinen nurmi joka säilytetään talven yli
ja ruokohelpi
– monivuotiset puutarhakasvit ja kumina
– sänki sekä suorakylvä sänkeen
– kerääjäkasvi joka säilytetään talven yli
– kaikki syyskylvöiset kasvit, pellava ja hamppu

•

Kasvipeitteisyysprosenttiin lasketaan mukaan mutta ei saa korvausta:
– kesannot nurmella ja sängellä (myös jos syyskasveja on kylvetty)

Talviaikainen kasvipeitteisyys
Seuraavia kasveja EI enää lasketa kasvipeitteisyysprosenttiin:
•
•
•
•
•

Suojavyöhykenurmet (ml. vanhat sopimukset)
luonnonhoitopeltonurmet
viherlannoitusnurmet
Monimuotoisuuspellot (riista, niitty, lintukasvit, maisema)
Orgaanisen katteen käyttö moniv. puutarhakasveilla

•

Sopimukset pitkäaikaisesta nurmiviljelystä turvemailla ja tehostettu ravinteiden
vähentäminen

Toimenpiteen voi vaihtaa jos olet täyttänyt 20 % kasvipeitteisyydestä kyseisillä
kasveilla 2015 (jos 80 %  tällöin voi luopua)

Peltoluonnon monimuotoisuus
Toimenpide sisältää seuraavat kasvikoodit joita
voi ilmoittaa korvauskelpoisilla lohkoilla:
•
•
•
•

Kerääjäkasvi
Viherlannoitusnurmi
Saneerauskasvi
Monimuotoisuuspellot  riista, maisema, niitty/peltolintu

Kerääjäkasvi 100 €/ha
•

Korvaus maksetaan enintään 25 %:ille sitoumusalasta

•
•

Kasvillisuus joka jää maahan pääasiallisen viljelykasvin jälkeen
Voi olla italianraiheinää, toinen nurmikasvi, apila, toinen palkokasvi

•
•

Ristikukkaisia kasveja ei hyväksytä enää, esim. rypsi ja rapsi!
Kylvetään samanaikaisesti viljelykasvin kylvössä tai
viimeistään viljan orasvaiheessa
AINOASTAAN varhaisperunoiden ja varhaisten vihannesten
viljelyssä voi kerääjäkasvin kylvää sadonkorjuun jälkeen,
viimeistään 15.8 JA lohkoa saa tällöin myös muokata

•

•
•
•
•

Peittävä kasvusto tulee olla koko lohkolla
Saa päättää kemiallisesti aikaisintaan 15.9
Saa muokata ja kyntää aikaisintaan 1.10
Kerääjäkasvin avulla ei saa perustaa seuraavan vuoden monivuotista
nurmea, viherlannoitusnurmea jne.!

Viherlannoitusnurmi 54 €/ha

• Nurmen saa päättää kemiallisesti aikaisintaan 1.9 ja muokata
aikaisintaan 1.10
• Korkeintaan 3 vuotta samalla lohkolla (perustettu 2013

ei voi olla

viherlannoitusnurmi 2016)

• Luomutila ei saa ympäristökorvausta viherlannoitusnurmesta

Saneerauskasvit 300 €/ha
•

Korvaus maksetaan enintään 25 %:ille sitoumusalasta

•

Korvauksen saa ainoastaan tilat joilla on tai on ollut
perunoita, sokerijuurikkaita tai
avomaanpuutarhakasveja viljelyksessä vähintään 1 ha
samana vuonna tai jonakin 3 aikaisempana vuonna

•

Öljyretikka, muokkausretiisi, valkosinappi, samettikukka
tai sekoitus näistä
Kylvettävä keväällä
Vähäinen lannoitus, saman taulukon mukaan kuin
luonnonhoitopellot
Saa muokata aikaisintaan 2 kuukautta kylvön jälkeen
Korkeintaan 2 vuotta samalla lohkolla peräkkäin

•
•
•
•

Monimuotoisuuspellot 300 €/ha
Riistapellot:
– Samat säännöt kuin ennen
– Korvauksen saa enintään 15 % korvauskelpoisesta alasta (siihen
lasketaan myös LHP-nurmipellot jos sellaisiakin ilmoitettu)
– Niitto aikaisintaan 1.8

Maisemakasvit:
– Samat säännöt kuin ennen
– Korvauksen saa enintään 15 % korvauskelpoisesta alasta (siihen
lasketaan myös LHP-nurmipellot jos sellaisiakin ilmoitettu)
– Niitto aikaisintaan 1.8

Monimuotoisuuspellot 300 €/ha
Niitykasvit/kasvit peltolinnuille
– Niitty: samat säännöt kuin ennen
– Tulee säilyttää vähintään 2 vuotta samalla lohkolla
– Niitto aikaisintaan 1.8
– HUOM! Ei saa ilmoittaa enemmän kuin 2 vuotta peräkkäin!!
– Apilat ei sallittuja!

Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja
sertifioidulla siemenperunalla
Yksivuotiset puutarhakasvit 300 €/ha:
Vuosittain pitää olla vähintään yksi lohko ilmoitettuna (vähintään 0,05 ha)

•

Maanpinta on rivien kohdilta katettava oljella, hakkeella, ruohosilpulla, biohajoavalla
kalvolla, katepaperilla tai muulla maaperälle haitattomalla orgaanisella materiaalilla

•

Sertifioitu siemenperuna: katettava kauttaaltaan ja materiaalin tulee olla olki

•
•

Katettuna sadonkorjuuseen asti
Katetut pinta-alat voivat vaihdella vuosittain, mutta vähintään yhdellä lohkolla tulee
toteuttaa ja ilmoittaa toimenpidettä vuosittain!

•

Ilmoitetaan tukihaussa (mikä lohko, mikä toimenpide)

Orgaanisen katteen käyttö…..jatkuu
Monivuotiset puutarhakasvit 500 €/ha:
Vuosittain pitää olla vähintään yksi lohko ilmoitettuna (vähintään 0,05 ha)
•

•
•

Maanpinta on rivien tai rivivälien kohdalta katettava samalla lailla kuin
yksivuotisilla tai sinne kylvetään nurmi jota leikataan ja pidetään lyhyenä.
Nurmipeite jota leikataan tulee perustaa ensimmäisenä sitoumusvuonna ja
nurmen tulee peittää maanpinnan viimeistään toisena sitoumusvuonna
Katettujen lohkojen pinta-ala saa vaihdella vuosien välillä mutta vähintään yhdellä
lohkolla tulee vuosittain toteuttaa toimenpidettä

•

Katemateriaali/nurmi on säilytettävä kasvin koko viljelyajan

•

Ilmoitetaan tukihaussa (mikä lohko, mikä toimenpide…)

Puutarhakasvien vaihtoehtoinen
kasvinsuojelu
Vuosittain pitää olla vähintään yksi lohko ilmoitettuna (vähintään 0,05 ha)

Menetelmäryhmä 1 500 €/ha
1. Biologisia makroeliöitä marjojen ja hedelmien kasvinsuojelussa
2. Pölyttäjähyönteisten levittämiä mikrobiologisia kasvinsuojeluaineita marjoilla ja hedelmillä
3. Kasvutunneleita harmaahometta vastaan marjoilla

Menetelmäryhmä 2 350 €/ha
1. Hyönteisverkkoja vihanneksilla ja marjoilla
2. Sieni-, virus- ja mikrobivalmisteita joita levitetään kasvinsuojeluruiskulla vihanneksille, marjoille ja
hedelmille
3. Mekaaninen rikkakasvien torjuminen traktorikäyttöisellä liekittimellä vihanneksilla, marjoilla ja
hedelmillä
4. Rikkakasvien torjunta optisesti tunnistavalla haralla tai vastaavalla laitteella
- Vain taimitarhakasveille

•

Ilmoitetaan tukihaussa (mikä lohko, mikä toimenpide…)

Seuraa meitä
Facebookissa!

Kiitos!

