
Karjanlannan levitysaikoihin liittyviä ehtoja
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1.4. Karjanlannan levitys on mahdollista, mikäli maa lumeton, sula ja

alkaen kuiva niin, ettei valumia vesistöön pääse tapahtumaan

(toistuvasti kevättulvan alle jäävät pellot huomioitava ! ).

15.4. Karjanlannan levitys voi "normaalisti" alkaa, jos aiemmin (1.4->)

alkaen ei ole levittämään päässyt. Maan pitää kuitenkin olla lumeton sekä 

roudaton eikä veden kyllästämä.

Toistuvasti kevättulvan alle jäävillä pelloilla karjanlannan levitys on
ehdottomasti kielletty ennen 15.4  (1.4 jousto ei ole voimassa).

15.9. Karjanlannan levittäminen nurmikasvuston pintaan on tämän päivämäärän

jälkeen kiellettyä.

1.10. Toistuvasti kevättulvan alle jäävillä pelloilla on typpilannoitus kielletty

tämän päivämäärän jälkeen.

15.10. Karjanlannan levitys tulee "normaalisti" lopettaa tämän päivämäärän

jälkeen (alla lievennys sääolosuhteisiin liittyen).

15.11. Karjanlannan levitys tähän päivämäärään saakka on mahdollista vain,

mikäli maa on lumeton, sula ja kuiva niin, ettei valumia vesistöön

pääse tapahtumaan.

Karjanlannan enimmäiskäyttämäärät syksyllä peltoon levitettäessä: 30 tn/ha kuivikelantaa,  

20 tn/ha naudan lietelantaa, 15 tn/ha sian lietelantaa tai 10 tn/ha siipikarjan ja turkieläinten lantaa.

Syksyllä (15.9. jälkeen) levitetty orgaaninen lannoite on aina välittömästi, viimeistään vuorokauden 

kuluessa, mullattava tai pelto on kynnettävä.
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Ympäristötuen lisätoimenpide "lannan levitys kasvukaudella": 

15.8. Kasvukauden aikainen karjanlannan levitys pitää lopettaa tähän päivämäärään.
(Huom! Poikkeus seuraavassa sarakkeessa alla).

Ympäristötuen lisätoimenpide "lannan levitys kasvukaudella": 

10.9. Karjanlannan levitys on sallittua tähän saakka, jos lohkolle kylvetään 

syysvilja, syysöljykasvi tai perustetaan nurmi. Myös monivuotisten puutarha-

kasvien istuttamisen yhteydessä lannoitus karjanlannalla on mahdollista tässä.

Vastaanotettava tavanomainen virtsa ja liete on Ilmastettava tai laimennettava (noin 

10% -> riittää, jos pesu- tai sadevedet menee lietesäiliöön)

Vastaanotettava turkiseläinten lanta on kompostoitava

Lannan vastaanottajan tulee varmistua, ettei vastaanotettu lanta ole peräisin 

teollismaisesta eläintuotannosta -> eläinmäärä yli 2 ey/ha (tarvittaessa pyydetään 

luovuttajalta selvitys, mikä on tilan eläinyksikkömäärä lannanlevitysalaa kohti. )

Nitraattiasetus

Ympäristötuki (perustuki tai lisätoimenpide) 

Huom ! Nitraattiasetuksen mukaan lantaa saa levittää pellolle lannoitteeksi sellaisen määrän joka 

vastaa enintään 170 kg/ha/kokonaistyppeä kalenterivuodessa.

Ympäristötuen kasvilajikohtaiset ravinteiden enimmäismäärät löytyvät ympäristötuen 

sitoumusehdoista. Ravinteiden enimmäismääriä ympäristötuessa ei lasketa kalenterivuotta 

kohti, vaan kasvilajikohtaisesti kullekin kasvukaudelle.

Luomutilat 


