Tukihaku 2018
Hakemuksen on voinut jättää vipupalvelussa 16.4. alkaen ja viimeinen jättöpäivä on 15.6.
Aikaa on jäljellä kaksi viikkoa ja hakemuksia on tullut alle puolet.
Hakemus tehdään Vipu-palvelussa. Vipu-palveluun / sähköiseen tukihakuun pääsee
Maaseutuviraston (Mavi) kotisivujen kautta kohdasta sähköinen asiointi tai suoraan osoitteesta
vipu.mavi.fi
Haettavana ovat seuraavat tuet:
- Perustuki ja viherryttäminen
- Nuoren viljelijän tuki
- Peltokasvipalkkio (valkuaiskasvit, ruis, tärkkelysperuna)
- Sokerijuurikaan kansallinen tuki
- Luonnonhaittakorvaus (minimipinta-ala on peltoviljelyssä 5 ha)
- Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (vähintään 0,35 ey/korvauskelpoinen ha)
- Ympäristökorvaus (minimipinta-ala on peltoviljelyssä 5 ha) (sisältää sitoumukset ja sopimukset)
- Luonnonmukainen tuotanto
- Syyskylvömenetysten tuki
C-alueen tuet
- Pohjoinen hehtaarituki (ruis, sokerijuurikas, tärkkelysperuna, avomaanvihannekset, öljy- ja valkuaiskasvit, öljy- ja kuitupellava, tattari, maissi, tietyt valkuaiskasvustot ja tietyt hamppukasvustot)
- Nuorten viljelijöiden tuki
- Yleinen hehtaarituki
Lyhyt muistilista keväälle 2018
-

Tee tarvittavat peruslohkomuutokset (jaot, yhdistämiset, poistot ja uudet)
Tarkasta peruslohkojen pinta-alat Vipu palvelussa (korvauskelvotonta alaa ei saa lisätä)
Täytä hakemus edellisen vuoden tiedoilla
Kasvulohkojen piirtäminen

-

Tarkasta perustukioikeuksien määrä vipuneuvojasta tai 103A-lomakkeelta
Vuokraa tai myy ylimääräiset perustukioikeudet 15.6. mennessä

-

Viherrytä eli viljele kahta kasvia, jos tilallasi ei ole alle 10 ha tai nurmella yli 75 % tai luomutila.
Yhden kasvin osuus saa olla enintään 75 % peltoalasta (Peltoalaan ei kuulu pysyvät kasvit eikä
pysyvä nurmi)
Tarkasta pysyvät nurmet ja viherryttäminen Vipu palvelussa

-

Lohkokohtaisten lisätoimenpiteiden valinta ja syysilmoituksen huomioiminen (korvauskelpoinen ala)
o Ympäristönhoitonurmet: suojavyöhykkeet (sadonkorjuuvelvoite), LHP-nurmet (max. 5 %)
o Peltoluonnon monimuotoisuus: Maisema + riista + niittykasvit (max. 15 %), kerääjä- ja
saneerauskasvit (max 25%), viherlannoitusnurmet
o Lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisten ainesten kierrättäminen
o Talviaikainen kasvipeitteisyys

-

Eläinrekisterit / ilmoitukset ajan tasalla, LHK eläinyksikkömäärä 0,35 ey/ha
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Tukihakemusten täytössä avustat:
Helena Apilasaho 0405605243 tai Erkki Latukka 0505672354
Jukka Laukka p. 050-545 8575
ProAgrian neuvojat

Noudata hyvää viljelytapaa
Viljele peltoa hyvän maatalouskäytännön mukaisesti. Toimi niin, että korjuu ja markkinakelpoisen sadon
tuottaminen on mahdollista, Muokkaa, lannoita ja kylvä tai istuta pelto siten, että on mahdollista saada
aikaan tasainen itäminen ja kasvusto. Viljele alueelle soveltuvia kasvilajeja ja -lajikkeita ja käytä riittävää
siemenmäärää. Kylvä tai istuta viimeistään 30.6. Huolehdi kasvinsuojelusta ja estä rikkakasvien leviäminen
mekaanisesti, biologisesti, kemiallisesti tai kasvinvuorotuksen avulla.
Jos et kuitenkaan pysty korjaamaan satoa, niin huolehdi maatalousmaalla olevasta kasvustosta siten, että
seuraavana vuonna on mahdollista perustaa uusi kasvusto tai tuottaa korjuu- ja markkinakelpoinen sato.
Piennarvaatimukset kuntoon
Ympäristösitoumuksen tehneillä tiloilla vesistöjen varrella pitää olla 3 metrin suojakaista. Huomioi myös
täydentävien ehtojen vaatimus lannoittamattomasta 5 metrin alueesta vesistöjen varrella. Täydentävien
ehtojen vaatimusten mukaan valtaojien ja vesistöjen varsille on oltava vähintään yhden metrin
muokkaamaton ja kasvipeitteinen piennar pellon puolelle. Voit torjua rikkakasvit pientareelta
pesäketorjuntana vain vaikeissa rikkakasvitilanteissa tai parantaessa ojitusta. Kylvä uusi nurmikasvillisuus
heti olosuhteiden salliessa, jos pientareen kasvusto tuhoutuu sekä merkitse syy ja tehdyt toimenpiteet
lohkokorttiin.
Huolehdi hukkakauran torjunnasta
Tarkkaile hukkakauran esiintymistä maatalousmaalla ja huolehdi sen torjunnasta kemiallisesti,
mekaanisesti tai kitkemällä. Ilmoita kuntaan mahdolliset hukkakauran saastuttamat lohkot. Maaseututoimi
ja Ely-keskus suorittavat alueellamme hukkakauravalvontaa kesän aikana.

Kalkin/tuhkan kuljetusavustus voimassa niin kauan, kun määrärahaa on jäljellä. Avustuksen saa
maksetun kuitin perusteella seuraavasti eli 1-30 tonnia 5 e/tn, 31- 60 tn 2,5 e/tn enintään 225 e/tila.

Palvelupisteiden palveluajat toimistoaikoina 9.00 – 15.30
Alajärven toimipiste
kaikkina arkipäivinä
Soinin toimipiste
keskiviikko (viikolla 24 keskiviikko, torstai ja perjantai)
Vimpeli toimipiste
maanantai (viikolla 24 maanantai, torstai ja perjantai)
Hyvää kesää!
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