Viherlannoitusnurmi

Luonnehdinta

Kylvö

Nurmi- tai heinäkasvien ja
typensitojakasvien (väh.
20%) siemeniä

Kasvukauden alussa tai
edellisenä vuonna
suojaviljaan

Lannoitus

Taulukkoarvon mukaisesti

Niitto

Voi niittää/korjata

Muokkaus

Päättäminen

1.10. alkaen tai ennen
syysviljan kylvöä

Kemiallisesti ennen
syysviljan kylvöä tai 1.9.
alkaen

Hyödyntäminen Voi hyödyntää

Rajoite

Kerääjäkasvi

Italianraiheinä tai
muu nurmiheinä,
apila tai muu
nurmipalkokasvi.

Saneerauskasvi

Monimuotoisuuspellot

Öljyretikka,
valkosinappi,
samettikukka tai
näiden seos. Alalle,
jossa on ollut
perunaa, sokerij.,
avom.puutarhakasveja 2015, 2016 tai Riista- ja
2017.
maisemakasvit

Viim. viljan
orasvaiheessa,
varh.perunalla
korjuun jälkeen
viim. 15.8.

Kylvettävä keväällä.

Ei saa lannoittaa

Lhp-nurmen
perustamislannoituksen
mukaisesti

Kemiallisesti 15.9.
alkaen

Vähintään kaksi vuotta
säilytettävä nurmi

Viherkesanto

Kasvuston voi
käyttää
viherkesannon
perustamiseen

Enintään 2 vuotta
samalla
kasvulohkolla.
Enintään kolme peräkkäistä Maksetaan enintään Maksetaan enintään
vuotta samalla kasvulohkolla 25 % ymppialasta
25 % ymppialasta.

Avokesanto

Yksi- tai moniv.
kasvusto (nurmi-,
riista-, maisema- tai
niittykasveja). Ei
Edellisvuoden
yksinomaan vilja, öljy- kasvuston sänki, ei
tai valk.kasveilla tai pohjavesialueille
näiden seoksella.
suositeltu

Sallittu syystä.
Suositeltavaa, ettei
valtaojien tai
suurempien
vesiuomien varsilla,
tulvariskipelloilla
eikä talousvesikaivojen ympärillä.

30.6. mennessä

Sallittu

Sallittu

30.6. mennessä
siemenseoksilla, ei
suorakylvämällä
nurmeen, mutta sänkeen
käy. Vähintään
kaksivuotinen kasvusto. 30.6. mennessä

Taulukkoarvon
mukaisesti

Vain monivuotisilla
perustamisen
Taulukkoarvon mukaisesti Taulukkoarvon mukaisesti yhteydessä

Vain kylvettäessä
syyskylvöisiä kasveja

Vain kylvettäessä
syyskylvöisiä
kasveja

vapaaehtoinen niitto 1.8.
jälkeen
Joka toinen vuosi

Ei pakollinen

Ei pakollinen

Ei pakollinen

1.9. alkaen tai 15.7.
Voi muokkata
Muokkaus vain
Muokkaus vain
Toisen vuoden jälkeen 1.9. syyskylvön alta tai
maahan 2 kuukautta perustamisen/päättämi perustamisen/päättämise alkaen tai 15.7. syyskylvön kunnostamisen
kylvöstä
sen yhteydessä
n yhteydessä
alta.
vuoksi

Ei kemiallista
päätöstä

Sänkikesanto

30.6. mennessä
siemenseoksilla, ei
suorakylvämällä
nurmeen, mutta
sänkeen käy.
Kylvettävä vuosittain

Voi niittää / murskata Vapaaehtoinen niitto
kasvukauden aikana 1.8. jälkeen

1.10. alkaen

Niitty- ja lintukasvit

Luonnonhoitopeltonurmi, lhp

Toisen vuoden jälkeen
1.9. alkaen tai 15.7.
Kylvöä seuraava kevät, syyskylvön alta, myös
myös kemiallisesti
kemiallisesti.

Ei laidunnusta

Ei laidunnusta

1.9. alkaen tai 15.7.
Toisen vuoden jälkeen 1.9. syyskylvön alta tai
alkaen tai 15.7. syyskylvön kunnostamisen
alta. Myös kemiallisesti.
vuoksi

Voi laiduntaa

Enintään 15 % ymppialasta, mukaan luettuna lhpEnintään 5 % ymppialasta.
nurmi

Milloin vain kun
kylvetään
1.9. alkaen tai 15.7.
nurmikasveja tai
syyskylvön alta tai
syyskylvöisiä
kunnostamisen vuoksi kasveja
Milloin vain kun
kylvetään
1.9. alkaen tai 15.7.
nurmikasveja tai
syyskylvön alta tai
syyskylvöisiä
kunnostamisen vuoksi kasveja

Ei varastoalana, esim. Ei varastoalana, esim.
paalit.Voi laiduntaa. paalit.

Ei varastoalana,
esim. paalit.

Suojavyöhyke + kesanto + luonnonhoitopeltonurmi yhteensä
maksimi 25 %

