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Viljelyn suunnittelu: Kyllä Ei

Viljelysuunnitelma on tehty ennen kasvukauden alkua ja päivämäärä merkitty ylös

Viljavuustutkimus max. 5 vuotta vanha. 1näyte/peruslohko Huom! Poikkeamat tässäkin

Viljavuustutkimus max. 3 vuotta vanha puutarhatilat

Lanta-analyysi max. 5 vuotta vanha

Lannoitteiden varastokirjanpito, inventointi vuoden vaihteessa ja tiedot vilj.suunnitelman yhteyteen

Lohkokirjanpito, vuosittaiset viljelytoimenpiteet:

Perus- ja kasvulohkon tunnus, pinta-alatiedot, sijaintitiedot, olosuhteet

Viljavuustutkimuksen tiedot, voidaan säilyttää myös erillään

Kalkitus

Pientareet, suojakaistat ja monimuotoisuuspientareet

Tehdyt erityistukitoimenpiteet

Muokkauspäivät- ja tavat

Kylvö- ja istutuspäivät

Kasvilaji-, lajike ja siemenmäärä kg/kpl/ha

Lannoituspäivät ja lannoitusmäärät

Karjanlannan laji ja määrä kg/ha tai kg/kasvulohko

Merkintä, onko lannankäyttöä laskettaessa käytetty analyysituloksia vai taulukkoarvoja

Typen ja fosforin määrä kg/ha

Tarvittaessa merkinnät fosforintasauksen alkamisesta ja tasausvuodesta

Todetut rikkakasvi-, kasvitauti- ja tuholaisongelmat

Kasvinsuojelutoimenpiteet; päivämäärä, kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi ja käyttömäärä

Sadon korjuupäivä, korjattu sato ja arvio sadon määrästä (kg/ha tai paali/kuormaluku yms.)

Viljelijän valitseman lisätoimenpiteen tai erityisympäristötuen edellyttämät asiat:

Lannanlevitystapa (lietelannan sijoittaminen peltoon, lannan levitys kasvukaudella)

Typpimittauksen tulokset (typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla/puutarhakasveilla)

Viljelytoimenpiteet:

Lantaa ei ole levitetty nurmikasvuston pintaan 15.9. jälkeen

Syksyllä levitetty orgaaninen lannoite on mullattu tai pelto kynnetty päivän sisällä levityksestä

Lannan enimmäiskäyttömääriä on noudatettu (Nitraattiasetus)

Peltokasveja on lannoitettu ympäristötuen ehtojen mukaisesti

Lannoitus perustuu viljelysuunnitelmaan

Käytetty lannoitustaso ja saatu sato on merkitty lohkomuistinpanoihin

Typpeä on käytetty enintään ympäristötuen taulukkoarvojen mukaisesti

Fosforia on käytetty enintään ympäristötuen taulukkoarvojen mukaisesti

Kasvinsuojelussa on käytetty vain Suomessa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita

Kasvinsuojeluaineita on käytetty ohjeiden mukaan ja käyttö on kirjattu lohkomuistiinpanoihin

Kasvinsuojeluaineet on varastoitu erillään elintarvikkeista ja rehuista (Täydentävät ehdot)

Ainekohtaiset rajoitukset esim. vesistöjen läheisyydessä on selvitetty

Valtaojien varsille on jätetty vähintään metrin levyinen nurmipeitteinen piennar

Havaitut tuholaiset ja näiden luontaiset viholliset, tehdyt toimenpiteet (tuhoeläinten tarkkailumenetelmien 

käyttö puutarhakasveilla)

Lannanlevitys on tehty 1.4. – 15.9 / 15.10. /15.11. (Nitraattiasetus); Lantaa on levitetty syksyllä enintään 

15.11. asti ja levitys on aloitettu keväällä aikaisintaan 1.4., jos maa on sula ja kuiva niin, että valumia vesistöön ei 

tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa ole.
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Yli kolme metriä leveästi pientareesta on tehty erillinen kasvulohko

Piennar on niitetty jos se uhkaa vesakoitua

Pientareella oleva hukkakaura on torjuttu torjuntasuunnitelman mukaisesti

Valtaojaa suurempien vesiuomien varsille on jätetty vähintään kolmen metrin levyinen suojakaista

Yli kolme metriä leveästä suojakaistasta on tehty oma kasvulohko

Suojakaista ei ole yli 10 m leveä, jollei se vesiensuojelullisista syistä ole tarpeellista

Suojakaista on niitetty jos se uhkaa vesakoitua

Suojakaistalla oleva hukkakaura on torjuttu torjuntasuunnitelman mukaisesti

Pelto on pidetty avoimena ja viljelymaisema hoidettuna

Maatilan luonnon monimuotoisuuskohteita on ylläpidetty

Peltoteiden pientareita ei ole käsitelty kasvinsuojeluaineilla

Pientareilla oleva hukkakaura on torjuttu torjuntasuunnitelman mukaisesti

Tilalla on tehty luonnon monimuotoisuuskartoitus 2. sitoumusvuoden loppuun mennessä 

Ympäristötuen lisätoimenpiteiden ehdot (muut kuin A-B-tukialueet)

Ravinnetaseet:

Maatilan kaikille peruslohkoille on tehty lohkokohtainen peltotase joka vuosi

Tilalle on tehty "Ravinnetaseen toimenpidesuunnitelma" 2. 4. (ja 6.) sitoumusvuoden jälkeen

Peltotase on tehty kultakin kasvukaudelta sitoumuskauden loppuun (30.4.) mennessä

Typpilannoituksen tarkentaminen:

Peltomaan typen määrä on analysoitu ennen kevätlannoitusta sitoumusehtojen mukaisesti

Lannoitusta on vähennetty, jos analyysi niin vaatii

Talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muokkaus:

Vähintään 30% tilan ympäristötukikelpoisesta kokonaisalasta talvella kasvipeitteisiä

Lannan levitys kasvukaudella:

Maatilalla syntyvä lanta on levitetty keväällä ja kesällä

Lannanlevitys sallittu 15.4. (1.4.) alkaen 15.8. asti, syysviljoilla 10.9.

Lannanlevityskalusto täyttää lisätoimenpiteen ehdot

Vähennetty lannoitus:

Lannoituksen suunnittelussa on käytetty voimassa olevien maa-analyysien tuloksia

Fosforipoikkeusta ei ole käytetty karjanlannan käytön suunnittelussa

Lisätoimenpide huomioitu lannoitusta suunniteltaessa

Laajaperäinen nurmituotanto:

Tilan ympäristötukikelpoisesta alasta vähintään 50% on nurmentuotannossa

Nurmikasvien lannoitukseen on käytetty enintään 75% perustoimenpiteen mukaisista typpimääristä

Kotieläintilan määrittäminen: Täyttääkö tila kotieläintilan vaatimukset, huomioi tuotantotauot

Kotieläintila ympäristötuessa: Vähintään 0,4 ey/ha tai 25 ey

Kotieläintila lfa:n lisäosassa: Vähintään 0,4 ey/ha tai vähintään 10 ey ja 0,2 ey/ha

Jos valtaojan piennar on uusittu kasvinsuojelullisista syistä, nurmikasvusto on kylvetty saman 

kasvukauden aikana ja uusimisesta on merkinnät lohkokorteilla

Kasvinsuojeluaineiden käytöstä valtaojan pientareella on ilmoitettu etukäteen kunnan 

maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja merkintä lohkokorteille on tehty

Jos suojakaistaa on uusittu kasvinsuojelullisista syistä, nurmikasvusto on uusittu saman kasvukauden 

aikana ja uusimisesta on merkinnät lohkokorteilla

Viljelysuunnitelma, viljavuustutkimus ja viljelymuistiinpanot on säilytettävä tilalla koko ympäristötuen 

sitoumuskauden ja sen jälkeen kolme vuotta

Kasvinsuojeluaineiden käytöstä suojakaistalla on ilmoitettu etukäteen kunnan 

maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja merkintä lohkokorteille on tehty

Jos suojakaistan tai pientareen nurmikasvusto on tuhoutunut esim. talven takia, uusi nurmikasvusto on 

perustettu heti olosuhteiden salliessa (tuhoutumisesta on ilmoitettu kuntaan)


