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Ekologinen
ala

Kesannot

Typensitojakasvit (yli 50%)

• Härkäpapu, apilat, mailaset, 
mesikät, lupiinit jne.

• (Herne)

Kesanto; Niitty / Maisema / Riista / 
Mesi / (Nurmi)

Mesikasvikesanto (1,5)

• Apilat

• Mesikät

• Aitohunajakukka



Viherlannoitusnurmi
Typensitojakasvin osuus väh. 20% 
siemenseoksessa.

Max. 3 vuotta

54 € / ha



Peltokasvipalkkio

Öljykasvit

• Rypsit, Rapsit, Öljypellava, 
Auringonkukka, ruistankio jne.

Valkuaiskasvit

• Härkäpapu, makea lupiini jne.

Palkkio €/ha riippuvainen ko. kasvien 
viljelyalasta vuosittain



Saneerauskasvit

Sokerijuurikas, peruna ja avomaan  
puutarhakasveilla olleille lohkoille

• Öljyretikka

• Valkosinappi

• Samettikukka

tai näiden seos

Max. 25% korvauskelpoisesta alasta

300 € / ha



Kerääjäkasvit

Apilat? ja muut nurmipalkokasvit?

1v. puutarhakasvin, 
varhaisperunan jälkeen

• Hunajakukka

• Öljyretikka

• Muokkausretiisi

Ehtivätkö kukkaan ja 
hyödyntämään pölyttäjiä???

100 € / ha

Max. 25 %



Luonnonhoitopeltonurmet
Max. 20% typensitojakasvia

-> niittoajankohtaan huomio

120 € / ha



Monimuotoisuuspellot

Luonnonhoitopelto; Niitty(-kasvi +1x)

• harakankello,

• valkoailakki, ahdekaunokki, 
keltasauramo,

• ketoneilikka, mäkitervakko, 
nurmikohokki,

• purtojuuri, puna-ailakki, 
päivänkakkara,

• ruusuruoho, särmäkuisma tai muu 
vastaava niittykasvi.

Luonnonhoitopelto; Riista (2x)

• Kahden viljelykasvin seos; huomio 
kasvivalintaan!

Luonnonhoitopelto; Maisema (2x)

• auringonkukka, hunajakukka, 
sinimailanen, persianapila, 
keltalupiini, virnat, ruiskaunokki, 
malvat, kehäkukka, mesikät.

300 € / ha



Puutarhakasvit

Puut; Omena, luumu, kirsikka jne

Pensaat; Herukka, vadelma, 
pensasmustikka jne.

Monivuotiset; Kumina, Mansikka, 
Mesimarja jne.

Yksivuotiset; Avomaakurkku, 
kurpitsa jne.

= > kukkivat kasvit!



Monimuotoisuuskaista

Lohkon reunalla max. 3m kaista voi 
sisältyä itse viljeltävään kasviin.

• Muualla kuin vesistön varressa

Niitty-, riista- tai maisemakasvia

Mikäli kylvetty viljelykasvin 
joukkoon, jätetään korjaamatta

• Hoidettava samalla tavoin kuin 
suojakaistaa???



Tuotantonurmet

Suojavyöhyke

Tuotantonurmet eivät monesti 
ehdi kukkaan tai kukkivat hyvin 
vähän aikaa ennen korjuuta, vaikka 
apilaa / mailasta olisikin.

Suojavyöhykkeet vanhetessaan 
saattavat tarjota monimuotoisia 
kukkivia kasveja mm. virnaa, 
niittynätkelmää jne. 

• Hyvä huomioida myöhäinen 
korjuu



Tärkeää suosia eri

kasvivalinnoissa siis pölyttäjiä 

ja nykyiset tukijärjestelmät mahdollistavat 

hyvin eri tavoin tämän.
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