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Kasvinsuojelu kesannoilla
• Estä kesantopelloilla rikkakasvien leviäminen
• Voit torjua vaikeasti hävitettäviä rikkakasveja kesannolta
parantaaksesi kesantopellon viljelykuntoa, ala on tällöin ilmoitettava
avokesantona. (Perusteltava hyvin lohkokirjanpidossa)
• Voit torjua rikkakasvit kemiallisesti muilta kesannoilta kasvuston
päättämisen yhteydessä 1.9. alkaen tai 15.7. alkaen, jos kylvät
kesantopellolle syyskylvöisen kasvin.
• Jos ilmoitat kesannon ekologiseksi alaksi, voit käyttää kaikilla
kesannoilla kasvinsuojeluaineita vasta 1.9. alkaen tai 16.8. alkaen, jos
kylvät kesantopellolle syyskylvöisen kasvin.

KESANNOT 2021
Viher-, sänki- ja avokesanto
Typensitojakasvit
Ekologinen ala
Viherryttäminen
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Lannoitus kesannoilla

Sadon taloudellinen hyödyntäminen

• Kesantojen hoito kuuluu täydentäviin ehtoihin.
• Kesantopelto = tuotantoon käyttämätön pelto, joka on viher-, sänkitai avokesantoa

• Kesantojen taloudellinen hyödyntäminen on pääsääntöisesti sallittu
• Voit laiduntaa viherkesantoa, jos maan pinta säilyy nurmipeitteisenä
• Jos olet ilmoittanut kesannon ekologiseksi alaksi:
• Voit laiduntaa ja korjata sadon vasta 16.8. alkaen

• Et saa lannoittaa avo-, sänki- ja yksivuotista viherkesantoa
• Monivuotista viherkesantoa saa lannoittaa ainoastaan perustamisen
yhteydessä.
• Kylvettävä viimeistään 30.6.
• Jos kylvät syyskasvin, syyslannoitus on sallittu
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VIHERKESANTO

Vesistöt ja pohjavesialueet

• Ilmoita viherkesanto sen mukaan, onko se kylvetty niitty- tai nurmikasveilla,
riista- tai maisemakasveilla, vai mesikasveilla.
• Kasvit voivat olla joko yksi- tai monivuotisia.

• On suositeltavaa, ettet pidä avokesantoa valtaojien tai valtaojaa
suurempien vesiuomien varsilla, tulvanalaisilla alueilla ja
talousvesikaivojen ympärillä.
• Käytä kasvuston kylvössä riittävää määrää nurmi-, riista-, maisema-,
mesi- tai niittykasvien siemeniä, jotta saat pellolle peittävän
kasvuston.
• Pidä pohjavesialueella kesantopellot kasvipeitteisinä. Jos perustat
kesantopellon pohjavesialueelle, siemenseoksen painosta enintään 20
prosenttia voi olla apilan, virnan, sinimailasen, vuohenherneen,
mesikän tai muun vastaavan typpeä sitovan kasvin siemeniä. Merkitse
siemenseoksen sisältö lohkomuistiinpanoihin.

• Viherkesanto (nurmi ja niitty)
• Viherkesanto (riista ja maisema)
• Viherkesanto (mesikasvit)
• Hyväksytään aitohunajakukka, mesikkä tai apila ja näiden keskinäinen seos

• Viherkesannoksi ei kuitenkaan hyväksytä peltoa, joka on kylvetty
pelkästään viljalla, öljykasveilla, valkuaiskasveilla tai näiden kasvien
siemenseoksilla.
• Valkuaiskasveista poikkeuksen muodostavat apila ja mesikkä, jotka ovat
sallittuja kasveja kesannolla yksinään tai seoksissa
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Sänki- ja avokesanto

Lyhytaikaiset kunnostustoimet kesannoilla

• Sänkikesanto = pelto, joka on edellisen tai sitä vanhemman kasvukauden
viljan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien tai siemenmaustekasvien
sängen peittämää ja muokkaamatonta

• Sallittu kaikilla kesannoilla
• Vain niiden vaatiman alan laajuudessa
• salaojitus, kalkitus, ojien kaivaminen ja perkaus tai muut vastaavat toimenpiteet

• Katsotaan kasvipeitteiseksi
• Pohjavesialueille suositellaan kuitenkin viherkesantoa

• Säilytä kesannot maatalousmaana ja maatalouskäytön kannalta hyvässä
kunnossa.
• Kesannoksi ilmoittamaasi alaa et voi käyttää kasvukauden aikana
varastoalueena, esimerkiksi säilörehupaalien säilytykseen. Tällainen ala ei
ole tukikelpoinen ja se ilmoitetaan tilapäisesti viljelemättömänä.
• Huomioi, että ekologiselle alalle ei kannata ilmoittaa pinta-alaa, jossa
esiintyy runsaasti hukkakauraa tai jättiputkea, koska
kasvinsuojelunaineiden käyttö on kielletty kesantokauden aikana.

• Avokesanto = pelto, joka on kasvukaudella ilman kasvipeitettä tai sänkeä.
On sallittu alalla;
•
•
•
•
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jolla torjutaan vaikeasti hävitettävää rikkakasvia,
jolla tehdään lyhytaikaisia kunnostustoimia,
tai poikkeamiseen on muu erityinen syy.
Jos ilmoitat avokesannon ekologiseksi alaksi, voit käyttää kasvinsuojeluaineita vasta
1.9. alkaen tai 16.8. alkaen, jos kylvät syyskylvöisen kasvin..
6

28.4.2021

8

29.4.2021

Typensitojakasvuston perustaminen,
kasvinsuojelu ja päättäminen

Typensitojakasvusto
• Typpeä sitoviksi kasveiksi hyväksytään tilan peltoalalla olevat herneet,
pavut, lupiinit (ei Alaskan- eikä komealupiini), virnat, soijapavut,
mesikät, mailaset, apilat sekä näiden kasvien seoskasvustot.
• Ekologiseksi alaksi hyväksytään seoskasvustot, joissa
kylvösiemenseoksen painosta yli 50 % on typensitojakasvin siementä.
• Yksi- ja monivuotisten kasvien kylvösiemenseoksen painosta
monivuotisten typpeä sitovien kasvien osuuden on oltava yli 50
prosenttia.

• Perustettava 30.6. mennessä. Ei saa käyttää peitattua siementä.
• Kasvinsuojeluaineita saa käyttää vasta 1.9. alkaen.
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• Jos korjaat sadon 1.9. jälkeen, saa kasvinsuojeluaineita käyttää vasta
sadonkorjuun jälkeen.

• Voi muokata 1.9. alkaen.
• Jos kylvät alalle syyskylvöisiä kasveja, voit muokata lohkon ja kylvää
edellisestä päivämäärästä poiketen aikaisintaan 15.7.
• Typensitojakasvien kasvusto voi olla yksivuotinen tai monivuotinen.
• Kasvuston saa korjata, mutta korjuu ei ole pakollista.
11

Typensitojakasvien seoskasvustot

Ekologinen ala (EFA –ala) 5%

Voit ilmoittaa tällaiset kasvustot kasvikoodeilla
• Seos herne/härkäpapu/makea lupiini yli 50 % + viljaa,
• Seoskasvusto (typensitojakasvia yli 50 %) ja
• Seoskasvusto (apila yli 50 % + nurmiheinä).

• Voit ilmoittaa ekologisena alana
•
•
•
•

• Ekologisen alan on sijaittava peltoalalla, eli et voi ilmoittaa seoskasvustoa (apila yli 50 % +
nurmiheinä) alalle, joka on muuttunut pysyväksi nurmeksi.

• Jos ilmoitat ekologiseksi alaksi typensitojakasvien seoskasvustoa,
kirjaa lohkokohtaisesti muistiin käytetyt siemenlajit ja niiden osuudet
kylvösiemenseoksen painosta.
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kesantoa,
typensitojakasveja,
täydentävien ehtojen mukaisia suojeltuja maisemapiirteitä ja
lyhytkiertoisen energiapuun aloja.

• Merkitse tukihakemuksella (ruksi) ne kasvulohkot, jotka ilmoitat ekologisena
alana.
• Ainoastaan lohkot, jotka olet ilmoittanut ekologisena alana, otetaan huomioon, vaikka maatilalla olisi
muitakin ekologiseksi alaksi kelpaavia aloja.

• V-S voit ilmoittaa ekologista alaa max 15 %.
• Voit ilmoittaa, vaikka olisit vapautunut vaatimuksesta.

• Viherkesanto ei voi olla kylvetty yksinomaan viljalla, öljy- tai valkuaiskasveilla tai
näiden kasvien keskinäisillä siemenseoksilla
• poislukien mesikasvit.
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Vapautuminen viherryttämistuen
vaatimuksista V-S:ssa

Viherkesanto (Mesikasvit)
• Mesikasvikesannoksi hyväksytään

• Luomutiloilla valintamahdollisuus
• Nurmipoikkeus

• puhtaina kasvustoina aitohunajakukka, mesikkä tai apila.
• aitohunajakukan ja/tai mesikän ja/tai apilan seoskasvustot.

• Jos tilan yhteenlaskettu palkokasvien, kesantojen ja nurmien ala on yli 75 %
tilan peltoalasta
• Jos tilan pysyvien nurmien ja tavallisten nurmien yhteenlaskettu ala on yli 75
% tilan maatalousmaasta

• Mesikasvikesantoja koskevat samat ehdot kuin muitakin
viherkesantoja.
• Ekologisena alana ilmoitetulle mesikasvikesantoalalle saa kuitenkin
sijoittaa mehiläispesiä.
• Mesikasvikesannon painokerroin ekologisena alana on 1,5.
• Mesikasvikesanto nollaa nurmivuosien laskennan.
28.4.2021

• Jos tilan peltoala on alle 10 ha
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Viherrytämistuki

KIITOS!

• Edellyttää viljelyn monipuolistamisen, pysyvän nurmen säilyttämisen
ja ekologisen alan vaatimuksen.
• Kytketty perustukeen=> arvo V-S:ssa perustuen kanssa = n. 196 €/ha
• Viherryttämistuki maksetaan tilan kaikelle maatalousmaalle johon
tukioikeudet riittävät.

Jarmo Peltola
Maaseutuasiamies/Lieto

• Ei viljelemättömälle alalle

• Tilan maatalousmaa muodostuu:
• Peltoala
• Pysyvät kasvit
• Pysyvä nurmi
28.4.2021

(viljat, nurmet max 5v….)
(omenapuualat, 6v ja yli marjapensaat….)
(nurmet 6v ja yli, luonnonlaitumet….)
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Viljelyn monipuolistamisen vaatimus

Riista ja maisema (ympäristösitoumus)

• 10-30 ha:n tiloilla edellytetään 2 kasvia.

• Maisemakasvien siemenseoksessa on oltava vähintään kahden
seuraavan kasvin siemeniä: auringonkukka, hunajakukka,
sinimailanen, persianapila, keltalupiini, virnat, ruiskaunokki, malvat,
kehäkukka, mesikät. Maisemakasviseoksessa voi olla myös nurmi- ja
heinäkasveja, mutta niiden osuus siemenseoksesta voi olla enintään
30 %.
• Riistakasvien siemenseoksessa on oltava vähintään kahden seuraavan
kasvin siemeniä: viljat, tattari, auringonkukka, öljypellava, herne,
rypsi, rapsi tai sinappi, rehukaali, rehurapsi, öljyretikka, rehujuurikkaat
(rehusokerijuurikas, naattinauris tai turnipsi), heinäkasvit ja apilat.
Heinäkasvien ja apilan riistakasviseoksissa on aina oltava myös jonkin
yksivuotisen kasvin, joka ei ole heinä tai apila, siemeniä

• Yhden kasvin max ala oltava alle 75 % tilan peltoalasta.

• Yli 30 ha:n tiloilla edellytetään 3 kasvia.
• Yhden kasvin max ala oltava alle 75 % ja kahden kasvin yhteenlaskettu max ala
oltava alle 95 % tilan peltoalasta.

• Kasvilajeja ja seoskasvustoja on paljon ja luettelot niistä löytyy
Ruokaviston sivustolta v 2021 tukihakuoppaasta.
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Pysyvän nurmen muodostuminen
• Luonnonlaitumet, -niityt ja hakamaat sekä tietyt sopimusalat ovat jo
heti pysyviä nurmia
• Pysyvän nurmen statuksen saa peltoala jota viljellään 6 vuotta heinäja nurmirehukasveilla
• Poislukien yksilajiset siemennurmet sekä mesikasvikesannot, jotka nollaavat
nurmivuosien kertymän
• Ekologiseksi alaksi ilmoitetut heinä- ja nurmialat jäädyttävät nurmivuosien
kertymisen

• Ympäristökorvaukseen kuuluvat seuraavat kasvikoodit myös
jäädyttävät:
• Viherlannoitusnurmi, Suojavyöhykenurmi, Monivuotinen ympäristönurmi ja LHP-nurmi
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