Viljelijätuki-infon kysymykset ja vastaukset 2021
Mitkä ovat ympärististökorvauksen lannoitusrajat tunneliviljelyssä astiataimille (fosfori ja
typpi)?
Ehdot ovat samat kuin viime vuonna.
Mikä on arvio aikataulusta, milloin trilogit on loppuun käyty ja tukijärjestelmän
yksityiskohdat alkavat selkiytyä?
Alkuperäisen aikataulusuunnitelman mukaan trilogit on tarkoitus saada päätökseen
toukokuussa ja luonnos Suomen CAP-suunnitelmasta lausuntokierrokselle kesällä. Heinäelokuussa pitäisi siis olla jo huomattavasti tarkempi käsitys kokonaisuudesta, mutta varmasti
moni toimeenpanon kannalta tärkeä yksityiskohta täsmentyy vasta vuoden 2022 lopulla ja
2023 alkupuolella.
Suojavyöhykkeiden säilyttämien viitevuosi 2015 tai 2018. Tarkastellaanko valtakunnan
tasolla vai tilakohtaisesti?
Tällä hetkellä pysyvien nurmien alaa seurataan koko maan tasolla. Pysyvän nurmen osuus
maatalousmaasta lasketaan vuosittain tuenhakijoiden ilmoittamien alojen perusteella. Jos
havaitaan, että pysyvän nurmen osuus on vähentynyt kansallisella tasolla yli 5 % vuonna
2015 laskettavaan vertailualaan nähden, otetaan käyttöön ns.
ennallistamismenettely. Pysyvän nurmen ennallistaminen tarkoittaa sitä, että viljelijä voi
joutua muuttamaan viideksi vuodeksi osan muuhun käyttöön otetusta pysyvän nurmen
alasta takaisin nurmelle.
Jos lannoitteessa on ilmoitettu erikseen kivennäishappoihin liukeneva fosfori ja
vesiliukoinen fosfori, huomioidaanko molemmat laskettaessa fosforilannoituksen määrä?
Huomioidaan kokonais-fosfori
Pitääkö biosidikirjanpitoon merkitä kaikki maitotilalla käytettävät robotin tai
lypsylaitteistojen
pesuaineet ja vedinkastot?
Desinfiointiaineiden ja tuhoeläinmyrkkyjen käytöstä ruokinta-astioiden käsittelyssä on
pidettävä kirjaa.
Vedinkastosta ei tarvitse.
Suojavyöhykenurmet. Jos ala / osa alasta tarvitsisi uudistamista rikkakasvien vuoksi,
kuinka tämän
uudistetun alan nurmivuodet lasketaan sitoumuksen loputtua? (Pysyvän nurmen
statuksen
estämiseksi.) Mihin aikaan kasvukautta uudistamisen voi tehdä?
Suojavyöhykenurmi jäädyttää eli ei kerrytä pysyvän nurmen vuosia. Uusiminen ei vaikuta
nurmivuosiin.

Uusiminen on tehtävä niin aikaisin, että kasvusto ehtii vahvistua talveksi.
Ympäristökorvaus: Tilalla ympäristösopimus, alkuperäisrotujen kasvattaminen, tila ei ole
sitoutunut ympäristökorvaukseen. Pitääkö ympäristösitoumus rasti lähettää erikseen
kirjallisesti (101B) vai voiko sen tehdä sähköisesti.
Vastaus Apr-kysymykseen..Tuen saajan on haettava tuen maksatusta vuosittain.•
Jatkovuotta voi hakea 30.4.2021 päättyville sopimuksille Vipupalvelussa tai
paperilomakkeella 101B (palautus kuntaan). T. Mauno Isola
Voiko lantaa vastaanottava tila käyttää luovuttavan tilan ottamaa lanta-analyysiä, vai
pitääkö itse ottaa oma näytteensä?
Voi käyttää luovuttavan tilan lanta-analyysiä
Pitääkö viljelysuunnitelma /lohkokirjanpito säilyttää paperilla vai riittääkö, että tiedot
löytyy viljelysuunnitteluohjelmasta?
Pääsääntöisesti riittää, että löytyy ohjelmasta. Jos ohjelmissa tehty suunnitelma häviää, kun
lohkokirjanpidon tietoja tallennetaan ja/tai suunnitelman tekopäivä ei tallennu, on hyvä
tulostaa tai tallentaa suunnitelma erikseen siten että suunnitelman tekopäivä ilmenee.
Suojavyöhykenurmet. Jos ala / osa alasta tarvitsisi uudistamista rikkakasvien vuoksi,
kuinka tämän uudistetun alan nurmivuodet lasketaan sitoumuksen loputtua? (Pysyvän
nurmen statuksen estämiseksi.) Mihin aikaan kasvukautta uudistamisen voi tehdä?
Suojavyöhykenurmi jäädyttää pysyvän nurmen laskennan. Uudistetun alan nurmivuodet
lasketaan kuten uudistamattomankin eli jäädyttää nurmivuosien laskennan.
Sitoumusehtojen mukaan tuhoutuneelle alalle on kylvettävä uusi nurmikasvillisuus saman
kasvukauden aikana heti olosuhteiden salliessa. Suojavyöhykkeen perustamis- ja
hoitotoimenpiteistä, kasvuston tuhoutumisesta, hukkakauran tai muiden rikkakasvien
torjunnasta ja kasvuston uudelleen perustamisesta on tehtävä merkintä lohkokohtaisiin
muistiinpanoihin.
Miten tilanteessa, jos tilalla on tukikelpoinen pellonkokonaisala juuri vähän yli 5 ha, ja
esim. tilapäisesti viljelemättömäksi ilmoitetun alan vuoksi pinta-ala tippuu alle tuon 5 ha
tukiin oikeuttavan alan, tippuuko tila kaikista tuista ulkopuolelle?
Sitoumusehtojen mukaan: ”Ympäristökorvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että
viljelijällä on hallinnassaan koko sitoumuskauden vähintään 5 hehtaaria sitoumuksella
olevaa korvauskelpoista peltoalaa tai vähintään 1 hehtaari sitoumuksella olevaa
korvauskelpoista peltoalaa vuosittain puutarhakasvien viljelyssä. Peltoalalla tarkoitetaan
maankäyttölajiltaan peltoa olevaa alaa.” Se että ilmoittaa tai valvonnassa todetaan
tilapäisesti viljelemätöntä alaa ei vähennä korvauskelpoista ala. Vaatimuksena ei siis ole,
että ympäristökorvausta maksetaan vähintään 5 ha.

