
Ympäristösitoumuksen kalenteri

Määräaika      Muistettavaa

1.4.  » Voit aloittaa lannan ja orgaanisten lannoite
valmisteiden levittämisen ehtojen mukaisesti. 
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15.6.

30.6.
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15.9.
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27.10.

5 vuoden välein muistettavat vaatimukset:

 » Toimita viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma kuntaan 
ensimmäisen sitoumusvuoden loppuun mennessä.

 » Tee ympäristökorvauksen tentti tai osallistu koulutus
päivään viimeistään toisen sitoumusvuoden loppuun 
mennessä.

 » Palauta peltomaan laatutesti viimeistään  
kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä.

Sitoumusvuosi alkaa. 

 » Hae ympäristökorvauksen maksua päätukihaussa.

 » Ilmoita lohkokohtaisten toimenpiteiden muutokset.

 » Viimeinen kylvöpäivä. Jos et pääse kylvämään 30.6. 
mennessä pitkään jatkuneiden sateiden vuoksi, voit 
kylvää myöhemmin heti olosuhteiden salliessa. 

 » Voit päättää niitty ja peltolintumonimuotoisuuspelto
kasvustot sekä luonnonhoitopeltonurmet aikaisintaan  
toisen vuoden jälkeen, jos kasvusto päätetään syys
kylvöisten kasvien kylvöä varten.

 » Voit päättää kesantopellon kasvuston kemiallisesti tai 
mekaanisesti, jos kylvät alalle nurmikasveja tai syksyllä 
kylvettäviä tai istutettavia kasveja.

 » Kylvä kerääjäkasvi varhaisperunalle tai 
varhaisvihanneksille viimeistään tänään.

 » Voit päättää viherlannoitusnurmen kasvuston kemiallisesti,  
jos kylvät seuraavan viljelykasvin keväällä.

 » 1.9. alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa  
lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä  
saa olla enintään 35 kg/ha. Syysviljoille suurin sallittu  
lannoitustaso on kuitenkin 30 kg/ha.

 » Voit päättää niitty ja peltolintumonimuotoisuuspeltokasvustot 
sekä luonnonhoitopeltonurmet aikaisintaan toisen vuoden 
jälkeen.

 » Voit päättää kesantopellon kasvuston kemiallisesti  
tai mekaanisesti.

 » Voit päättää kerääjäkasvuston kemiallisesti.

 » Levitä kasvipeitteisinä talven yli pidettäville peltolohkoille 
lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita vain sijoittamalla 
15.9. alkaen.

 » Voit muokata kerääjäkasvikasvuston.

 » Voit muokata viherlannoitusnurmen, jos et ole 
aiemmin kylvänyt syyskylvöistä kasvia.

 » Tee syysilmoitukset (lietelannan sijoittaminen peltoon,  
ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen,  
peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys) ja palauta  
maaseutu elinkeinoviranomaiselle vaadittavat liitteet. 

 » Lannan ja lannoitevalmisteiden levitysaika päättyy.

 » Poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvasta syystä lannan 
levitys on sallittu marraskuun loppuun saakka. Ilmoita siitä 
ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä.

 » Suorita kasvinsuojeluainetutkinto tai koulutus 

 » Testaa kasvinsuojeluaineruiskusi 

 » Teetä viljavuustutkimukset

TEE KERRAN 
KASVUKAUDEN 

AIKANA

 » Kylvä kerääjäkasvi peltoviljelykasveille kylvön yhteydessä  
tai viimeistään orasvaiheessa.

 » Niitä suojavyöhykkeet ja monivuotiset ympäristönurmet  
kerran kasvukauden aikana ja korjaa niittojäte lohkolta pois.

 » Niitä luonnonhoitopeltonurmi vähintään joka toinen vuosi. 
Vaikeissa rikkakasvitilanteissa niitä joka vuosi.

 » Voit niittää tai murskata saneerauskasvikasvuston.

 » Voit päättää viherlannoitusnurmen ennen syyskylvöisen  
kasvin kylvämistä.

Sitoumusvuosi päättyy.

 » Voit päättää ja muokata EFAkesannon aikaisintaan 16.8., 
jos kylvät alalle nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä tai 
istutettavia kasveja.16.8.

 » Voit niittää monimuotoisuuspellon kasvuston.1.8.
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