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Vaihtelevasti käynnistyneestä keväästä huolimatta kylvötyöt ovat kohtuullisella mallilla
Itä-Suomen alueella. Toivotaan, että kesä tuo
tullessaan onnistumisia ja hyviä satoja! ItäSuomen alueen luomuasiatuntijat haluavat
toivottaa hyvää kesää kaikille ja muistutamme tässä samalla muutamasta tärkeästä asiasta.

1. Kylvöalamuutosilmoitukset
Kevään viivästymisen myötä muutoksia kevään tukihakemuksessa ilmoitettuihin kasveihin voi olla
tulossa paljonkin. Muutokset voi tehdä sähköisesti
3.6. -15.6. välisenä aikana, paperisena 15.6. saakka 117 lomakkeella. Kasvulohkot tulee piirtää, jos
kasvulohkon pinta-ala tai muoto muuttuu tukihakemuksella ilmoitetusta. Rajakorjauksia voi tehdä
sähköisesti. Lohkojen jakoja ja yhdistämisiä ei voi
enää tehdä. Uuden lohkon voi perustaa, jos palauttaa ensin 102 C lomakkeen paperisena karttaliittei-

neen kuntaan, jonka jälkeen kunnasta uudella tunnuksella voi tehdä kylvöalamuutoksen sähköisesti
tai paperilla.
Jos kerääjäkasvien kylvö ei toteutunut, ilmoita
muutoksesta myös samalla. Huomioi kerääjäkasvilohkoilla että kerääjäkasvikasvuston on oltava
peittävää. Kerääjäkasvikasvuston voi muokata tai
kyntää aikaisintaan 1.10.
Tukioikeuksien siirrot on mahdollista tehdä 15.6.
mennessä, tämän jälkeen ylimääräiset tukioikeudet
mitätöidään. Ylimääräiset voi vuokrata tai myydä.
Viimeinen kylvöpäivä on 30.6. Jos ilmoitettua kasvia ei ole tähän mennessä kylvetty, kyseisen lohkon
tuet voi perua lomakkeella 145.

2. Suojavyöhykenurmet
Luomuvalvonnassa olevien suojavyöhykkeiden satoa voidaan käyttää luomueläinten rehuna tai laitumina. Suojavyöhykkeen tulee olla luomuviljelijän
hallinnassa eli sen pitää olla omaa tai vuokrattua.
Tavanomaisen tilan suojavyöhykkeiden sadon voi
käyttää luomueläimille, jos tavanomainen maatila
on liittynyt luomuvalvontaan suojavyöhykkeiden
osalta, vaikka sillä ei ole luomusitoumusta. Tällöin

tila hoitaa suojavyöhykkeitä luomuehtojen mukaisesti ja tilan muita peltoja voidaan edelleen viljellä
tavanomaisesti. On muistettava huomioida lohkojen siirtymävaihe luomuun.
Suojavyöhykkeen on kuuluttava luomuvalvontaan,
jos siltä korjattua heinää käytetään luomueläinten
kuivitukseen. Tavanomainen, esimerkiksi suojavyöhykkeeltä korjattu heinä ei sovellu luomueläinten kuivitukseen, koska eläimet käyttävät sitä rehuna.

3. Neuvo 2020
Kasvukauden aikana on mahdollista hyödyntää erilaisia Neuvo-rahoituksella tehtäviä neuvontapalveluita. Rahoitusta voidaan käyttää luomutuotannon
kehittämiseen esim. pohtimalla yhdessä neuvojan
kanssa maan rakenteen parantamismahdollisuuksia, suunnittelemalla rikkakasvintorjunnan keinoja
ja arvioimalla sadon määrään ja laatuun vaikuttavia
tekijöitä. Ajankohtaisia ovat myös ennen luomutarkastusta tehtävät neuvontakäynnit, joilla voidaan
varmistaa, että kaikki tarkastukseen tarvittavat dokumentit ovat kunnossa. Kesä on hyvää aikaa aloittaa eläinten luomuun siirtämisen suunnittelu, mihin myös voidaan Neuvo-rahoitusta käyttää.
Myös muita Neuvon osa-alueita kannattaa käyttää
eli saada neuvontaa vaikka energiatehokkuudessa,
eläinten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ja
täydentävien ehtojen toteuttamisessa. Jos Neuvopalvelut kiinnostavat, ole yhteydessä ProAgrian
luomuasiantuntijaan, joka tarvittaessa ohjaa sinua
eteenpäin. Voit myös hakea oman kuntasi alueella
toimivien valtuutettujen neuvojien yhteystietoja
osoitteesta http://tilaneuvojat.mavi.fi/#/fi.

4. Luomutarkastukset
Luomutuotannon tarkastukset ovat käynnissä.
Huolehtimalla muistiinpanot kuntoon jo ennen
tarkastusta varmistat sujuvan tarkastuskäynnin.
Muista erityisesti seuraavat dokumentit:
Kasvitila:
- luomusuunnitelma, mahd. viljelykierron ullkopuoliset lohkot
- viljelykiertosuunnitelma
- viljelysuunnitelma, lohkokortit, onko tehty kylvöalamuutosilmoitusta

- varastokirjapito – jos tuotteita on myyty luomuna, myynnin dokumentit
- poikkeuslupa-asiakirjat (esim. poikkeuslupa tavanomaiselle siemenelle)
- siirtymävaiheen lyhennyshakemukset
- vakuustodistukset siemenistä, tilausvahvistus/
kuitti siemenistä
- kuivurivuokrasopimukset, alihankintasopimukset
Kotieläintila:
- eläintenhoitosuunnitelma
- eläinluettelo; eläinten lukumäärä
- luomueläinten vaatimuksenmukaisuustodistukset ja asiakirjaselvitykset
- eläinten myynnit, listaus eläimistä
- ruokinta; tuotekirjanpito käytetyistä rehuista,
karkearehu %, ostorehuista vaatimuksenmukaisuustodistus ja asiakirjaselvitys, siirtymävaiherehut
- kivennäisistä, vitamiineista, säilöntäaineista
yms. tuoteselosteet, merkintä luomuun soveltuvuudesta
- käytetyt pesu- ja desinfiointiaineet
- lääkekirjapito
- onko muutoksia rakennuksissa ed. tarkastuksesta – pohjapiirrokset kaikista tuotantorakennuksista mittoineen
- ulkoilupäiväkirja

5. Rikkakasvit hallintaan luomukierrossa
Kevään kylmät ja sateiset säät ovat viivästäneet kylvötöitä jonkin verran. Varsinkin eloperäiset maat
ovat märkiä. Rikkakasvien leviämiselle on ollut
otolliset olosuhteet, koska pellon muokkaamista ei
ole pystytty tekemään aina rikkojen torjunnan kannalta sopivana ajankohtana. Juolavehnä ja keväällä itävät kertarikat valloittavat helposti kasvutilaa.
Seuraavassa muutamia näkökulmia rikkojen kurissapitoon luomussa.
Luomusuunnitelma
Luomuviljelykierron kasvijärjestys laaditaan myös
rikkakasvien hallinnan kannalta järkeväksi. Vähintään viidelle vuodelle suunnitellussa kierrossa
vuorottelevat myyntikasvit, nurmi- ja viherkesantovuodet. Viljoilla käytetään aluskasveja varjostamaan rikkakasveja. Tarvittaessa voidaan laatia lohkokohtainen rikkakasvien hallintasuunnitelma.
Ravinnetalous ja pellon kasvukunto
Kasvien tasapainoisesta ravinnetaloudesta huolehditaan viljelykierrolla ja lannoituksella. Lannan
kompostointi heikentää varsinkin kertarikkojen
siementen itävyyttä. Satokasvit kasvavat hyvin ja
pärjäävät kilpailussa rikoille, kun pellon ojitus ja
pinnanmuotoilu ovat kunnossa.
Muokkaus ja kylvö
Vältetään märän maan muokkaamista. Ajoitetaan
huolellinen muokkaus menetelmän ja maalajin
mukaan sopivaksi. Viivästetään tai aikaistetaan kylvöä tavoitteen mukaisesti. Kertarikat ovat herkimpiä muokkaukselle sirkkataimella, juolavehnä 3-4
lehtiasteella. Kylvetään lämpimään maahan ja lisätään siemenmäärää 10 – 20 % sekä suositaan varjostavia lajikkeita. Puhtaan kylvösiemenen mukana
eivät rikkasiemenet leviä. Oma siemen kannattaa
puhdistaa ja lajitella huolellisesti.
Sadonkorjuu
Korjataan sato kasvuston kehitysvaiheen mukaisesti. Jos rikat uhkaavat valloittaa kasvutilaa, niin
tehdään kesän kasvustohavaintojen perusteella
mahdollisimman nopeat korjaavat toimenpiteet.
Esimerkiksi voidaan rehuviljasadon korjuuta aikaistaa vihantaviljaksi. Rikkakasvipesäkkeiden ja
pientareiden niitto kannattaa tehdä ajoissa.

6. Muutos marja- ja hedelmätaimien
käytöstä
Puutarhaviljelijät huomioikaa jatkossa ettei herukan, omenan, mansikan viljelytaimille voi saada
poikkeuslupaa käyttää tavanomaista taimimateriaalia. Lupa on mahdollista saada ainoastaan kasvulliseen lisäysaineistoon ja uuden lisäysaineiston
esim. mansikan rönsytaimien tuottamiseen.
Edelleen ensisijaisesti on käytettävä luomutaimimateriaalia.

7. Farmari 2015
Farmari 2015 -maatalousnäyttely järjestetään
Joensuussa 2. - 4.7.2015.
Farmari 2015 -maatalousnäyttelyssä painottuvat
voimakkaasti kotieläin, metsä ja ruoka. PohjoisKarjala kuuluu vahvaan itäisen ja keskeisen Suomen maidon- ja lihantuotantoalueeseen. Maatalouden investointiaktiivisuus on maan korkeinta.
Alueella on myös paljon kehittyvää luomutuotantoa. Pelloista yli 20 % on luomussa. Ruokapuolen
voima koostuu monipuolisesta elintarvikeyrittäjyydestä, johon kuuluu mm. yli 70 Karelia á la Carte
-verkoston yritystä.

Farmari 2015 -käyntikohteissa on myös
luomutiloja.
Tervetuloa näyttelyyn!
Lisätietoa: www.farmari.net/
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