Ympäristösitoumuksen
Peltomaan laatutestin
itsearviointilomake
Lomake 480
Viranomaisen merkinnät
Lomake vastaanotettu, pvm.

Toimita lomake maatilan sijaintikunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.4.2018.

Tuenhakija

Asiatunnus

Vastaanottaja

Tilatunnus

Valitse arvosteluasteikon numerovaihtoehdoista arvioitavaa lohkoa ja viljelytoimia parhaiten kuvaavat pistemäärät.
Tuloksena saat suuntaa-antavan kuvan lohkon tilanteesta.
Arvosteluasteikko:
4,1–5,0 Erittäin hyvä tilanne. Pidä huolta, että hyvä tilanne säilyy!
3,0–4,0 Tyydyttävän hyvä tilanne. Parantavista toimenpiteistä on hyötyä maan hyvinvoinnille.
2,0–2,9 Välttävä tilanne. Parantavia toimenpiteitä tarvitaan.
1,0–1,9 Huolestuttava tilanne. Parantavat toimenpiteet erittäin tarpeellisia.
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Täyttöohje:
Ympäristösitoumuksen vaatimuksena on peltomaan laatutesti. Täytä peltomaan laatutesti –vaatimus kolmannen
sitoumusvuoden loppuun mennessä. Jos olet tehnyt ympäristösitoumuksen vuonna 2015, sinun pitää täyttää
vaatimus 30.4.2018 mennessä. Tee peltomaan laatutesti kaikista yli 0,5 hehtaarin suuruisista peruslohkoista,
jotka olet ilmoittanut viimeisimmällä tukihakemuksella. Jos kaikki peruslohkot ovat alle 0,5 ha, tee laatutesti
yhdestä valitsemastasi peruslohkosta.

Merkitse lomakkeelle kaikista yli 0,5 hehtaarin suuruisista peruslohkoista arviosi maan laadusta asteikolla
1–5. Laske jokaisen lohkon perään eri osioiden kokonaisarvio. Saat kokonaisarvion laskemalla yhteen osiot
ja jakamalla saamasi summan luvulla 16.
Merkitse ruutuun numero, joka mielestäsi vastaa lohkon tilannetta arviointihetkellä alla olevan mukaisesti.
Voit antaa jonkin numeron välillä:
1,0–1,9 jos lohkolla on arvioitavan asian suhteen huolestuttava tilanne ja parantavat toimenpiteet ovat
erittäin tarpeellisia.
2,0–2,9 jos lohkolla on arvioitavan asian suhteen välttävä tilanne ja parantavia toimenpiteitä tarvitaan.
3,0–4,0 jos lohkolla on arvioitavan asian suhteen tyydyttävän hyvä tilanne ja parantavista toimenpiteistä on
hyötyä maan hyvinvoinnille.
4,1–5,0 jos lohkolla on arvioitavan asian suhteen erittäin hyvä tilanne. Pidä huolta, että hyvä tilanne säilyy!
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Ojitus:

Kalkitus:

3
4
5
Pelto on ojitettu riittävän tehokkaasti, ojien
Tarvittavia täydennys- tai uusintaojituksia ei
toimivuus tarkistetaan vuosittain ja
tehdä eikä ojien toimivuutta tarkisteta
tarvittavat huoltotyöt tehdään
Maata ei ole kalkittu riittävästi, viljavuusanalyysin pH pidetään sopivana, viljavuusanalyysin
tulos "punaisella"
tulos "vihreällä"
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Viljelykierto: Yksipuolisesti vilja- tai juurikasveja

Viljelykierrossa runsaasti syväjuurisia tai
monivuotisia kasveja
Kevyet koneet, levikepyöriä käytetään,
rengaspaineet olosuhteiden mukaan,
märällä maalla 50 kPa

Koneiden
paino:

Isot ja painavat koneet, ei levikepyöriä,
rengaspaineet yli 100 kPa

Ajokerrat:

Viljelytekniikka vaatii useita ajokertoja, joudutaan Vähän ajokertoja, paljaalla maalla ajoa
ajamaan usein märällä maalla
harvoin, ei koskaan märällä maalla

Eloperäisen
aineksen
lisäys:

Käytetään vain kivennäislannoitteita,
kasvintähteet korjataan pois

Kivennäislannoitus:

Viljavuusanalyysin suosituksia ei oteta huomioon Lannoitetaan viljavuusanalyysin suositusten
mukaan, eloperäisten lannoitteiden
tai ne ylitetään tai alitetaan, eloperäisten
ravinteet otetaan huomioon
lannoitteiden ravinteita ei oteta huomioon

Pellon
kuivuminen:

Routa sulaa ja maa kuivuu muokkauskuntoon
hitaasti tai epätasaisesti

Routa sulaa ja maa kuivuu tasaisesti
muokkauskuntoon

Muokkautuvuus:

Maan muokkaus vaikeaa, tarvitaan paljon
vetovoimaa ja useita muokkauskertoja

Maa muokkautuu helposti

Veden imeytyminen:
Mururakenteen
kestävyys:

Sateen tai kastelun jälkeen ojien väleissä
lätäköitä yli 2 vrk

Sade- tai kasteluvesi imeytyy maahan alle 2
vrk:ssa

Maan pinta liettyy sateella ja kuorettuu
kuivuessaan

Maan pintarakenne kestävää, ei liety
kovillakaan sateilla

Karjanlantaa käytetään, kasvintähteet
sekoitetaan maahan

Poutivuus:

Maa yleensä liian kuivaa, vaatisi usein kastelua

Kasvit saavat yleensä riittävästi vettä

Kasvuston
kunto:

Kasvusto epätasainen, tuleentuminen
epätasaista, kellastumia

Kasvusto tasainen ja kasvaa hyvin
äärikasvuoloissakin

Ravinteiden
puutos:

Kasvustossa ravinteiden puutosoireita

Kasvustossa ei tunnistettavia ravinteiden
puutosoireita

Kasvitaudit:

Maalevinteiset kasvitaudit haittaavat kasvuston
normaalia kehitystä

Maalevinteisistä kasvitaudeista ei ole
haittaa

Maan
biologinen
aktiivisuus:

Maassa ei juurikaan lieroja eikä lintuja etsimässä Maassa runsaasti lieroja, tai pellon yllä
syötävää
paljon lintuja etsimässä syötävää

Sinun ei tarvitse allekirjoittaa tätä lomaketta!
Jätä tiedot myös omaan käyttöön maatilalle. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tarvitsee tämän
dokumentin kuitatakseen sitoumusehdon tehdyksi.

