Tiedote lokakuu 2018

Syysilmoitukset 2018
Syysilmoitus koskee tiloja, jotka ovat valinneet seuraavat lisätoimenpiteet ympäristökorvauksessa:
-Talviaikainen kasvipeitteisyys
- Lietelannan sijoittaminen peltoon
- Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
Talviaikaisessa kasvipeitteisyydessä on huomioitava, että vähintään 20 prosenttia pitää jäädä
kasvipeitteiseksi talven yli. Lietelannan sijoittamisessa peltoon sekä ravinteiden ja orgaanisten aineiden
kierrättämisessä peltoon muistettava vähentää lannoittamaton ala vesistöjen varsilla olevilta lohkoilta.
Lietelannan sijoittamisessa peltoon on lietettä levitettävä vähintään 20 m3 hehtaarille ja ravinteiden ja
orgaanisten aineiden kierrättämisessä peltoon kuivalantaa levitettävä vähintään 15 m3 hehtaarille.
Syysilmoituksen viimeinen jättöpäivä on 31.10.2018. Aikaa on jäljellä vajaat kaksi viikkoa ja
ilmoituksia 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

Poikkeuksellisesti toimistot avoinna Soinissa tiistai ja keskiviikko, Vimpelissä maanantai ja
keskiviikko

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.

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

Ohessa mukana tulevat vuoden 2017 ympäristökorvauksen päätökset.
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Palvelupisteiden palveluajat toimistoaikoina 9.00 – 15.00
Alajärven toimipiste
Soinin toimipiste
Vimpeli toimipiste

kaikkina arkipäivinä
keskiviikko
maanantai

Yhteystiedot:
Jukka Kuoppala
Soile Aarnio
Jukka Rantala
Saija Ylinen
Juulia Kuja-Luopa

044 2970 278
040 5076 706
040 7576 370
040 7648 711
06 2412 2272

sähköposti maatalous@alajarvi.fi
Ajankohtaisista asioista tiedotamme kotisivullamme http://www.alajarvi.fi/maaseutu/ajankohtaista
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