
Viljelijän muistilista Täydentävät ehdot

Direktiivin säädöksen tai sitoumuksen kattavuus

Nitraattidirektiivi - koko maa, kaikki viljelijät

Pohjavesidirektiivi - viljelijät joilla peltoa pohjavesialueella (osin muutkin)

Puhdistamolietedirektiivi - kaikki puhdistamolietettä vastaanottavat tilat

Luontodirektiivi - kaikki viljelijät (lisäksi voi olla muita velvoitteita viljelijöillä, joiden maatalousmaata kuuluu Natura 2000 -alueisiin)

Lintudirektiivi - kaikki viljelijät (lisäksi voi olla muita velvoitteita viljelijöillä, joiden maatalousmaata kuuluu Natura 2000 -alueisiin)

Kunnossa

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset Kyllä Ei

Pelto on viljelty hyvän maatalouskäytännön mukaisesti (muokkaus,kylvö, lannoitus, kasvinsuojelu yms)

Valtaojien ja  vesistöjen varsilla on vähintään 60 cm levyinen muokkamaton piennar. Huom! Eri etäisyys ymp.tuki ehdoissa

Hoidetut viljelemättömät pellot ovat pääsääntöisesti kasvipeitteisiä (nurmi, riistakesanto tai maisemakasvit )

Avokesantoon on hyväksyttävä syy (vaikeasti torjuttavat rikkakasvit, kunnostustyöt tms.)

I- ja II-luokan pohjavesialueilla perustettavan hoidetun viljelemät. pellon siemenseoksessa max.20% typpikasvin siemeniä

Yksivuotisia viherkesantoja ja sänki-ja avokesantoja ei ole lannoitettu.

Viherkesantoalat ja tarvittaessa sänki- ja avokesannot ovat niitetty  kasvukauden aikana 31.8 mennessä

Kesantopeltoja ei ole päätetty ennen 1. syyskuuta poikkeuksia lukuunottamatta

Luonnonhoitopelto nurmi on niitetty väh. joka 3.vuosi ja rikkaruohottuminen, sekä puiden ja pensaiden kasvu on estetty

Sänki- ja/tai muokkaamatomilla avokesannoilla on torjuttu rikkakasvit vuosittain esim. niittämällä tai ruiskuttamalla 

Pysyväksi laitumeksi ilmoitettu ala on tarvittaessa laidunnettu/niitetty/raivattu/ylimääräinen puusto on poistettu

Hukkakaura on torjuttu hukkakauralain mukaisesti

Viljelykiertovaatimus (vähintään kaksi eri kasvia tai muuta maatalousmaan käyttö- tai hoitomuotoa, tai nurmitila)

Pellolla oleva olki on jätetty polttamatta ellei perustetta poltolle ole

Kasteluveden ottoon on tarvittaessa lupa (Vesilaki 587/2011 3luku 2§)

Pellon rakennetta vaurioittavaa ajoa märillä pelloilla on vältetty

Nitraattiasetuksen ehdot ja pohjavesien suojelu
Kaikista lantalajeista, joita syntyy  yli  20 m³/ vuosi on voimassa oleva typpianalyysi (laitumelle jäävää lantaa ei huomioida)

Lanta on levitetty ja tarvittaessa mullattu sallituissa aikarajoissa

Lantaa on levitety pintalevityksenä vain sellaisille lohkoille, joiden kaltevuus ei ylitä 10 % vesistöön päin

Lantaa ei ole levitetty lohkoille, jotka jäävät säännöllisesti tulvan alle

Lantaa ei ole levittetty lohkoille, joilla on arveluttavan korkea fosforitaso

Lannoituksessa käytetyn karjanlannan kokonaistyppimäärä max. 170 kg/ha/kalenterivuosi (huomioi myös väkilannoitetyppi)

Typpilannoitetta ei ole levitetty 5 metriä lähemmäksi vesistöä

Puristeneste on otettu talteen ja käsitelty asianmukaisesti

Eläinsuojat, lantalat ja jaloittelutarhat ovat säädösten mukaiset eikä niistä ole  valumia 

Lannan patteroinnista on tehty ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle

Lantapatteri on pohjustettu ja  peitetty asianmukaisesti

Lantapatteria ei ole sijoitettu 100m lähemmäksi vesistöä, valtaojaa tai talousvesikaivoa eikä 5m lähemmäksi ojaa

Pohjavesidirektiivi

Tila on tietoinen pohjavesialueista, kunnallisista pohjavesialuemääräyksistä, vesistöistä ja kaivoista

Karjanlantaa yms. lannoitteita  ei ole  varastoitu pohjavesialueella 

Tilalla on noudatettu pohjavesialueella kiellettyjen torjunta-aineiden ym. aineiden käyttökieltoa



Puhdistamolietedirektiivi

Jos tilalla on otettu puhdistamolietettä vastaan:

Tilalla on käytettävissä lietteen analyysitulokset

Puhdistamoliete on kalkkistabiloitua/kompostoitua/mädätettyä

Tilalla on käytettävissään viljavuustutkimus, joista selviää maan pH niiltä lohkoilta, joille lietettä levitetään

Maan raskasmetallit on analysoitu niiltä lohkoilta, joille lietettä levitetään, jos on syytä epäillä pitoisuuksien ylittyvän

Puhdistamolietteen käyttökohteista annettuja ohjeita on noudatettu

(viljalle/öljykasveille/sokerijuurikkaalle/kasveille, joita ei käytetä ravinnoksi/nurmet suojaviljalla)

Luonto- ja lintudirektiivin noudattaminen

Luontotyypit ja rauhoitetut lajit sekä luonnonvaraiset linnut on huomioitu viljelytoiminnassa

Yleisiä rauhoitusmääräyksiä on noudatettu


