Tervehdys,
Tämä on vuoden 2016 toinen tiedotuskirjeemme luomuviljelijöille
Tiedotamme ajankohtaisista asioista näin kirjeitse muutaman kerran vuodessa. Jos et
jatkossa halua saada tiedotteita, ole hyvä ja ilmoita siitä alueesi luomuasiantuntijalle.

Kevään tukihakuaika lähestyy ja siihen liittyen on luomuviljelijöiden
muistettava muutamia asioita:
LUOMUVALVONTA
Huhtikuun loppuun mennessä on uusien luomutilojen ilmoittauduttava mukaan
luomuvalvontaan. Samoin valvontaan on ilmoittauduttava vanhojen luomutilojen, jotka
hakevat eläinpuolta valvontaan tai haluavat liittää luomutuotantoon uuden eläinlajin entisen
lisäksi. Valvontaan ilmoittautumisset Ely-keskus toivoo tehtävän mahdollisimman pian, jotta
tiloille voidaan suunnitella tarvittavat tarkastukset. Valvontaan ilmoittautumislomakkeet
löytyvät netistä www.evira.fi. Tarvittaessa kysy apua luomuasiantuntijoilta.
Luomuvalvontaan liittyen tarkista, että luomusuunnitelmasi on ajan tasalla. Mahdolliset
muutokset kannattaa päivittää siihen ennen kesän valvontakäyntejä. Jos olet rakentanut
luomueläimille uusia tuotantorakennuksia, toimita niistä piirustukset mittoineen Elykeskukseen. Jos tilalla on omistaja vaihtunut, niin muista tehdä sitoumusten siirron lisäksi
ilmoitukset toimijan muutoksista luomuvalvontaan luomuvalvontalomakkeella 10. Samoin
ilmoita valvontaan, jos olet lopettanut luomueläintuotannon.
Tavanomaisen siemenen käytön poikkeusluvat on haettava ennen huhtikuun loppua. Ja jos
sinulle on tulossa hallintaan uutta peltoalaa, jolle on mahdollista hakea siirtymävaiheen
lyhennystä (mm. raiviot ja pellot, joilla ei ole käytetty tavanomaisia tuotantopanoksia
edellisinä vuosina), palauta niistä hakemus mahdollisimman pian. Luomukotieläintilan on
muistettava hakea siirtymävaiheen lyhennystä myös käyttöön otettaville uusille metsä- ja
luonnonlaitumille.

LUOMUSITOUMUS
Luomusitoumushakemuksen 215 voi palauttaa Ely-keskukseen 15.6. mennessä. Tällä
lomakkeella haetaan kokonaan uusia sitoumuksia sekä vanhan sitoumuksen

tuotantosuunnan vaihdosta (kasvi/eläin). Tänä keväänä voi voimassaoleviin
luomusitoumuksiin liittää korkeintaan 5 ha sitoumuksen ulkopuolelta tulevaa uutta
peltoalaa. Isommista pinta-alan lisäyksistä haetaan uutta sitoumusta. Nämä molemmat
hoidetaan nekin lomakkeella 215. Huomioitavaa on, että jos peltoala siirtyy jonkun toisen
luomusitoumukselta, sitä ei katsota pinta-alan lisääntymiseksi eli tuohon 5 hehtaariin.
Lomake 215 löytyy netistä www.suomi.fi.

PÄÄTUKIHAKU
Tukihakemusta
täyttäessään
luomuviljelijän
on
muistettava
rastittaa
kohta,
jolla
haetaan
luomukorvauksen maksatusta.
Luomusitoumuksesta voi poikkeuksellisesti luopua ilman
takaisinperintää vuonna 2016, (tämän mahdollistaa se,
että lannoitevalmisteasetusta on muutettu).
Luomukorvaus voidaan maksaa ruokohelpikasvustoille,
jotka
on
ilmoitettu
kasvikoodilla
Ruokohelpi
(rehu/kuivike).
Tukihakemuksella on tänä vuonna huomioitava
kasvulohkojen
luonnonmukaisen
tuotannon
siirtymävaiheiden ilmoitus. Kaikille luomutilan kasvulohkoille on ilmoitettava luomun vaihe,
vaikka lohkot eivät kuuluisi luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen. Ilmoitus tarvitaan
luomukorvauksen maksamiseen, luonnonmukaisen tuotannon tarkastusjärjestelmää varten
ja viherryttämistuen vaatimuksista vapautumiseksi luonnonmukaisen tuotannon perusteella.
Kasvulohkon tilanteet ilmoitetaan koodeilla 1,2,3,4,5. Jos tilalla on pysyvästi tavanomaista
viljelyä (esim. tilat jotka hakevat luomuun vain avomaan vihannesalan) voidaan tarvittaessa
käyttää koodia 9. Tarkemmat ohjeet Hakuoppaassa kohdassa ”Luonnonmukaisen tuotannon
korvaus”; http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Sivut/Hakuopas.aspx
Jos liität peruslohkoihin pieniä peltojen oikaisuja (maks 0,1 ha), kirjoita lisäyksestä merkintä
peruslohkon lisätietoihin. Näille aloille ei tarvitse hakea siirtymävaiheen lyhennystä. Asiasta
kerrotaan lisää Eviran kevään luomuviljelijäkirjeessä, joka kannattaa lukea tarkkaan.

MUUTA TUKIASIAA
Palauta viimeistään 2.5.2016 viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma kuntaan
Kaikkien uuteen ympäristökorvaukseen 2015 sitoutuneiden tilojen pitää laatia viisivuotinen
viljelykiertosuunnitelma vuosille 2015-2019. Suunnitelma on toimitettava kunnan
maaseutuviranomaiselle, myös sähköisesti palautettu käy.

Ympäristökorvauksen toimenpiteiden muuttaminen
Uudet luomutilat voivat luomuun siirtymisen perusteella halutessaan hakea myös
ympäristökorvauksen lohkotoimenpidettä ”peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys”, vaikka se
ei olisikaan ollut haettuna tilalla vuonna 2015. Haku tehdään lomakkeella 479. Tämä koskee
eniten karjatiloja, joilla pääosa pelloista on nurmella. Luomutilalle toimenpiteestä maksetaan
tuki, vaikka yli 75% peltoalasta olisi nurmella.
Myyntikasvit luomukasvitilalla
Myyntikasveja ei tarvitse tuottaa tilalla, joilla sato käytetään pääosin oman karjan rehuksi tai
tila on tehnyt rehuntuotantosopimuksen luomukotieläintilan kanssa. Muilla kasvitiloilla on
edelleen myyntikasvivaatimus 30 % sitoumuskauden aikana (uusilla luomutiloilla vaatimus
tulee voimaan 4. ja 5. sitoumusvuonna). Myyntikasviluettelo löytyy luomusitoumusehdoista
2016;
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-jalomakkeet/viljelija/Documents/Luonnonmukaisen%20tuotannon%20korvauksen%20sitoum
usehdot%202016.pdf

Luomutuotannossa sarvien poistaminen ja
nupoutus luvanvaraiseksi
Luomutuotannossa sarvien ja sarvenaiheiden
poistaminen on muuttunut luvanvaraiseksi
1.2.2016
lähtien.
Luonnonmukaisessa
maataloudessa
ei
saa
toteuttaa
rutiinitoimenpiteenä sarvien poistamista eikä
nupoutusta, vaan sille tulee aina olla peruste.
Lupaa kannattaa hakea myös, jos tilalla on
sarvellisia eläimiä ja yksittäisissä tapauksissa
eläinlääkäri joutuu poistamaan sarvia.
Lupaa ehtii hakea tämän kevään aikana ja käytäntöä ohjeistetaan kuluvana vuonna. Lupa
haetaan
lomakkeella
9b
(lomake
löytyy
Eviran
sivuilta
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/lomakkeet+ja+ohjeet/luomu/lupahakemukset/ )

Ylivuoteisen tavanomaisen siemenen käyttö
Jos tilallesi on jäänyt ylivuoteista siemenerää,
joka on hankittu Eviran yleisen luvan aikana
(kyseinen laji ei ole koko ajan ollut yleisen
luvan piirissä), eikä ko. laji ole uudestaan ollut
Eviran yleisen luvan piirissä 1.10.2015 1.4.2016 välisenä aikana, on kyseiselle
siemenerälle hankittava ELY:n lupa, ennen kuin
sitä
voi
käyttää
kylvöihin
tulevana
kasvukautena.
Eviran sivuilta löytyy nyt siemenkooste, jossa on Eviran yleisten lupien voimassaoloajat;
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/kasvit/kooste_ne
ttiin_01042016a_yv_siemen_kaytto.pdf
Jos ELY:n toimijakohtaisella luvalla hankittua ylivuoteista siemenerää on jäänyt varastoon,
siemenerälle on hankittava tänäkin vuonna ELY:n lupa ennen kylvöjä, mieluummin 30.4.
mennessä.

Laajaperäisyysselvitys lantaa vastaanottavalla luomutilalla
Kaikilla luomutiloilla on jatkossa oltava laajaperäisyysselvitys vastaanotetusta
tavanomaisesta karjanlannasta luomutarkastusta varten. Selvityksestä käy ilmi kuinka paljon
luovuttavalla tilalla on ey/ha.
Selvitys voi olla vapaamuotoinen tai käyttökelpoinen on myös esim. Eviran malli
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/lomakkeet+ja+ohjeet/luomu/mallipohjat+luo
mutoimijoille/

Neuvo 2020
Muistathan,
että
tuotannon
kehittämiseen
ja
tuotantosuunnan vaihtamiseen liittyvissä kysymyksissä on
usein mahdollista hyödyntää edullista Neuvo 2020neuvontaa. Neuvon pienryhmätoiminnalla voidaan edistää
myös vaikka tilojen välistä sopimustuotantoa ja
rehuyhteistyötä. Ota yhteyttä!

Kevään tapahtumia ja koulutusta
MTK Pohjois-Savon Luomutilojen EU-tukihakupäivä pidetään 18.4.2016 Hotelli Iso-Valkeisella
alkaen klo 9. Ilmoittautumiset viimeistään 11.4. www.lyyti.in/luomuinfo. Lisätietoa Kohti

Tulevaa -hanke, Anne-Mari Heikkinen p. 044 7050401 tai anne-mari.heikkinen@mtk.fi tai
https://www.mtk.fi/liitot/pohjoissavo/hankkeet/kohtitulevaa/fi_FI/kohtitulevaa/
Ravinnehuoltopäivä luomutiloille- ajankohtaista asiaa luomusta keskiviikkona 20.4.2016 klo
10-14 Karjalaisen auditoriossa, Kosti Aaltosen tie, Joensuu. Tilaisuus on osallistujille
maksuton, lounas omakustanteinen. Koulutuksen järjestää Ravinnerenki -hanke.
Ilmoittautuminen: pohjois-karjala.fi/tapahtumat tai kurssipuhelimeen 040 301 2401
viimeistään 13.4.2016. Lisätietoja Kaisa Matilainen p. 040 301 2423 https://pohjoiskarjala.proagria.fi/tapahtumat/ravinnehuoltopaiva-luomutiloille-6407
27.4. 2016 on Luomutuki-info Etelä-Savossa, Tirrolantie 7, Juva
Etelä-Savon hankkeiden yhteiset pellonpiennarpäivät pidetään Karilan koeaseman pelloilla
Mikkelissä 29.6. ja 17.8.
Kipakka – kilpailukykyä kasviyrityksiin –hankkeen pienryhmät käynnistyvät: Aloittavat
luomutilat sekä Toimintaa kehittävät luomutilat
Etelä-Savon koulutuksista lisätietoja ja ilmoittautumiset: Juha-Antti Kotimäki,
luomuasiantuntija, ProAgria Etelä-Savo, Mikonkatu 5, 50100 MIKKELI, +358503011752
juha-antti.kotimaki@proagria.fi, netissä: etela-savo.proagria.fi/tapahtumat

Asiantuntijat käytössäsi:
ProAgria Etelä-Savo:
 Juha-Antti Kotimäki, p. 050 301 1752, luomukasvintuotannon erityisasiantuntija,
peltokasvit, maan rakenne, Neuvo 2020 (K), (läntinen E-Savo)
 Aila Asikainen, p. 040 867 5575, luomuasiantuntija, peltokasvit, eläinten siirtymisen
suunnittelu, Neuvo 2020 (E, K)
 Sari Heltelä, p. 040 593 7528, lammastuotannon erityisasiantuntija, lammastuotanto,
Neuvo 2020 (Lammas)
 Mikko Penttinen, p. 0400 256 590, talous- ja yritysasiantuntija, talous
 Timo Piispa, p. 040 702 4813, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija, Neuvo 2020 (K)
 Niina Saastamoinen, p. 040 735 9912, maidontuotannon asiantuntija, ruokinnan
suunnittelu, Neuvo 2020 (E)
 Tero Tolvanen, p. 040 516 5857, luomuasiantuntija, peltokasvit, herne, marjanviljely,
Neuvo 2020 (K), (itäinen E-Savo)
ProAgria Pohjois-Savo:
 Pirkko Tuominen, p. 0400 124 976, luomun erityisasiantuntija, luomunaudat, ruokinta,
nurmipaketit, Neuvo 2020 (E, K)
 Heikki Inkeroinen, p. 0400 375 584, perunantuotannon asiantuntija, Neuvo 2020 (K)

 Arja Mustonen, p. 0400 203 755, Nurmiviljelyn erityisasiantuntija, Neuvo 2020 (K)
 Sanna Penttinen, p. 043 825 1210, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija,
peltokasvit (Kuopion seutu)
 Jaana Piippo, p. 043 825 2682, naudanlihantuotannon asiantuntija
 Essi Tahvola, p. 040 707 1479 kasvintuotannon ja talouden asiantuntija (Kuopion seutu)
 Kirsi Tuovinen, p. 0400 867 400 kasvintuotannon ja talouden asiantuntija, Neuvo2020 (K)
(Ylä-Savo)
 Panu Zitting, p. 0400 577 253, talouden ja kasvintuotannon asiantuntija, peltokasvit
(Pielaveden seutu), Neuvo 2020 (K)
ProAgria Pohjois-Karjala:
 Ulla Turunen, p. 040 301 2453, luomuasiantuntija, kotieläintuotanto, eläinten
siirtymävaihesuunnittelu, peltokasvit, Neuvo 2020 (E, K)
 Pasi Hartikainen, p. 040 301 2404, luomuasiantuntija, kasvintuotanto, peltokasvit,
siementuotanto, rypsi, talous, Neuvo 2020 (K)
 Elina Keski-Soini, p. 040 301 2461, kasvintuotannon asiantuntija
 Esa Lappalainen, p. 040 301 2419, maidontuotannon asiantuntija, maito- ja lihatilojen
ruokinnan suunnittelu
 Kaisa Matilainen, p. 040 301 2423, huippuosaaja, kasvintuotanto, peltokasvit, Neuvo 2020
(K)
 Eija Meriläinen-Ruokolainen, p. 040 301 2425, maidontuotannon ja kasvintuotannon
asiantuntija, maitotilojen ruokinnan suunnittelu, siirtymävaihesuunnittelu, peltokasvit,
Neuvo 2020 (E, K)
 Heidi Nevalainen, p. 040 301 2428, kasvintuotannon asiantuntija, peltokasvit, Neuvo 2020
(E, K)
 Marja Pulkkinen, p. 040 301 2438, bioenergian asiantuntija, kasvintuotanto, Neuvo 2020
(K)
 Tero Tolvanen, p. 040 301 2457, luomuasiantuntija, rikkakasvien hallinta, muokkaus,
marjanviljely, herne, peltokasvit, Neuvo 2020 (K)
 Päivi Turunen, p. 040 301 2452, puutarhatuotannon asiantuntija, puutarhakasvit, Neuvo
2020 (K)
 Mari Vauhkonen, p. 040 301 2466, maidontuotannon asiantuntija, tuotosseurannan
erityisasiantuntija, maitotilojen ruokinnan suunnittelu, Neuvo 2020 (E)

