


2 ProAgria Etelä-Pohjanmaa itua  4 • 2014 3

S yksyn sadonkorjuun jälkeen on jälleen aika keskittyä muihin tärkeisiin tehtä-
viin. Ensi vuoden suunnittelu on nyt erityisen tärkeää. Markkinoiden epävarmuus 
ja tukien maksun ennustettu viivästyminen edellyttävät ennakointia. Maksuval-
miuden parantaminen vaatii aktiivisia toimenpiteitä. 

Tilan onnisTunuT johTaminen vaatii runsaasti hyvälaatuista tietoa. Mielestäni päätökset 
voivat olla vain niin hyviä kuin niiden takana olevat taustatiedot ovat. Yrittäjän osaaminen on 
keskeinen menestyksen avain, joten omasta kouluttautumisesta kannattaa pitää huoli. Kaik-
keen tarvittavaan tiedonhankintaan ei kuitenkaan kannata käyttää omaa aikaa, vaan työn 
voi ulkoistaa. Tällöin on tietenkin osattava valita oikea palveluntarjoaja, johon voi luottaa. 

Proagria kehiTTää akTiivisesTi tiedon keruuseen ja hyödyntämiseen liittyviä palvelujaan. 
Palveluja on tarjolla sekä talouden ja tuotannon seurantaan että niiden kehittämiseen. Ta-
louspalvelumme perustuvat tilipalveluidemme tuottamaan taloudelliseen tietoon. Konsultoi-
va tilitoimisto -palvelu rakentuu tämän perustiedon varaan. Kun taloustilanne on selvillä, sitä 
voidaan yhdessä kehittää haluttuun suuntaan. 

samalla PeriaaTTeella Toimii ProAgrian uusi lypsykarjatilojen tuotannonohjauspalvelu, 
joka perustuu tuotosseurantaan. Uudistus on tarpeen, koska viljelijöiden tarpeet muuttuvat. 
Maidontuotantoa laajennettaessa tuotannonohjauksen tarve korostuu. Tuotostietojen on 
silloin oltava helposti saatavissa, niiden pitää olla oikeita ja ajantasaisia. Siksi myös koelyp-
syjen tekemiseen on saatavilla apua. Uudistuvasta palvelusta on tässä lehdessä lisää tietoa.

kuvaamani vaaTivaT TuoTanToTalouTeen ja tuotannonohjaukseen liittyvät palvelut edel-
lyttävät laajaa osaamista. ProAgria Etelä-Pohjanmaan erikoistuneet asiantuntijat toimivatkin 
tiiviissä yhteistyössä keskenään. Vahvuutemme on toimiva joukkuepeli asiakkaan eduksi!

HannuHaapal a
hannu haaPala 

toimitusjohtaja
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Ruokinnan suunnittelulla tulosta

Nyt on aika miettiä Ruokinnan ohjaus-
pakettia ensi vuodelle. Kysy lisää 

kotieläinasiantuntijaltasi tai minulta.

Anne Niinistö, asiantuntija,  
ruokinta, maitotilat, 043 825 0522

Onnistutko tilasi 
johtamisessa?

PääkirjoiTus Pari sanaa kannesTa

Tuotosseurannan ohjesääntö, 
palvelut ja hinnoittelu uudistuvat 

 vuoden 2015 alussa

Jatkossa voit poimia valikoimasta 
juuri itsellesi sopivan palvelun.  Lue 

lisää keskiaukemalta ja osallistu 
maakunnallisiin Tuotosseuranta uudistuu 

-tilaisuuksiin. 
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TuoTosseuRANTA 
uudistus vuonna 2015

ensin viljelysuunnitelma,  
siTTeN lANNoiTTeeT

iTua -lehden ToimiTus

iTua no. 4/2014 Proagria eTelä -Pohjanmaa  
Itua -lehti on ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti. 
Lehden painos 10 000. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.Valmis  
aineisto toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen:  
itua@proagria.fi. Lisätietoja voitte kysellä toimitussihteeriltä.

lehden julkaisija  ProAgria Etelä-Pohjanmaa Huhtalantie 2, 
60220 Seinäjoki  I puh. 06 416 3111 I fax 06 416 3448 I www.pro-
agria.fi/ep • PääToimiTTaja  Hannu Haapala I p. 043 825 2805 
I hannu.haapala@proagria.fi • ToimiTussihTeeri  Miia Lenkkeri-
Tamminen I puh. 0400 159 118 I miia.lenkkeri-tamminen@pro-
agria.fi • valokuvaaja  Jarmo Vainionpää I puh. 040 569 5404 
I jarmo.vain@netikka.fi • ilmoiTusmyyjä  Seppo Laitila I puh.  
0400 954 747 I mainosseppo@netikka.fi • TaiTTo ja grafiikka 
Mediaporras Oy I www.mediaporras.fi

ruokakoulusTa
uusia elämyksiä! Talvea vielä odotellessa,

5
pRiNsessA
eteläpohjalainen 150-tonnari

4
jouluPöyTään
Uskallatko poiketa perinteistä? 
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ajankohTaisTa ajankohTaisTa

L uopumistuki ja nuoren 
viljelijän aloitustuki 
ovat saamassa jatkoa. 

Ehtoihin tulee kuitenkin 
muutoksia. Hallituksen esi-
tyksen mukaan luopumistu-
kea olisi mahdollista hakea 
vuoden 2018 loppuun asti. 
Luopujan on oltava vähintään 
59 vuotias. Vuoden 2017 alus-
ta ikäraja nousee 60 vuoteen.

luoPumisTukea voi hakea 
kaksi vuotta ennen ikärajan 
täyttymistä. Näin luopumis-
tuelle voivat vielä päästä 
vuonna 1960 syntyneet. Heil-
lä tuen maksatus kuitenkin al-
kaa vasta kaksi vuotta tilasta 
luopumisen jälkeen.

T ilan el inkelPoisuudelle 
asetettavat vaatimukset kiris-
tyvät. Luopumistuen ehtojen 
mukaan jatkajan on saatava ti-
lan maataloudesta vuosittain 
tuloa vähintään 15 000 euroa. 
Tähän asti tulovaatimukseen 

Luopumistuen hakuun neLjän vuoden jatko

olavi kuja -liPasTi

erityisasiantuntija, yhtiöittäminen, 
omistajanvaihdokset, verotus

 040 127 2420

Pekka TuomisTo

erityisasiantuntija
kasvintuotanto, kasvinsuojelu

0400 891 889

samuli lamPinen

asiantuntija, omistajanvaihdokset, 
 kiinteistönarvioinnit

040 526 0147 

on laskettu mukaan kaikki ti-
lalta saatavat tulot.

myös nuoren viljelijän aloi-
tustukeen on tulossa jatkoa. 
Esityksen mukaan tuen suu-
ruus säilyisi ennallaan, mut-
ta vaatimus tilalta saatavasta 
yrittäjätulosta nousee. 35 000 
euron aloitustuen edellytyk-
seksi on esitetty 20 000 euron 
yrittäjätulon saavuttamista.  
5 000 euron aloitustukeen tu-
loa vaaditaan 12 000 euroa. 
Korkotukilainan enimmäis-
määrä mahdollisesti jonkin 

J atkossa kaikilla ammat-
timaisesti kasvinsuo-
jeluaineita käyttävillä 

henkilöillä tulee olla suori-
tettuna kasvinsuojeluainetut-
kinto viimeistään 26.11.2015. 
Maanviljelijöiden lisäksi usei-
den eri alojen työntekijöiden 
kuten viheralueiden ja puu-
tarhojen työntekijöiden sekä 
kasvisuojeluaineiden myyjien 
on suoritettava tutkinto mää-
räaikaan mennessä. Ympäris-
tötukeen sitoutuneiden vilje-
lijöiden on suoritettava uusi 
tutkinto, kun tukiehtoihin 

Kasvinsuojelukoulutus uudistuu
sidottu vanha kasvinsuojelu-
koulutus umpeutuu.

uusi kasvinsuojeluaineiden 

käsiTTelyä ja käyttöä koskeva 
koulutus ei ole kestoltaan pi-
dempi nykyiseen koulutuk-
sen verrattuna ja tutkinnon 
voi suorittaa koulutuksen 
yhteydessä. Tutkinto ei ole 
ylivoimaisen vaikea. Se si-
sältää 20 oikein/väärin vaih-
toehtoa. Kysymykset ovat 
käytännönläheisiä ja koulu-
tuksessa esille tulleista tär-
keistä asioista.

verran nousee, mutta korkoe-
tuus rajoitetaan enintään viisi 
vuotta kestäväksi.

niin luoPumisTukea kuin 

aloiTusTukeakin  on aina 
haet-tava luonnoskauppakir-
jalla ennen lopullista kaup-
paa.

maaTalouden sukuPolven-

vaihdoksiin vaikuttaa myös 
perintö- ja lahjaveron kiris-
tyminen ensi vuoden alusta. 
Veroprosenttia korotetaan 
yhdellä prosenttiyksiköllä. 

vuonna 2015 ensimmäinen 

haku aukeaa näillä näkymin 
helmikuulla – pienellä va-
rauksella.

jaTkossa hakemukseT voi Teh-

dä kokonaan sähköisesTi, 
mutta edelleen myös pape-
rilla.

yläikäraja PoisTuu, joten 63 v.  
ei ole enää este rahoitukselle.

yhTeishankkeissa (mm. kui-
vurit) riittää, että 50 % haki-
joista täyttää yrittäjätulorajan 
ym. ehdot. Ts. rahoitus tulee 

Pari sanaa  
tulevan ohjelmakauden rahoituksesta

erkki riihikangas

talousasiantuntija
ProAgria Etelä- Pohjanmaa

erkki.riihikangas@proagria.fi
0400 160041

hankkeen ohjekustannuksen 
mukaan kaikille yhteises-
ti. Yhteishankkeiden tukita-
soa saatetaan nostaa 10 %:lla.

invesToinTirahoiTuksen tu-
kiraja nousee 1 500.000 € / 
hanke (aikaisemmin 500 000 
euroa) Summaan huomioi-
daan 3 kalenterivuoden aika-
na myönnetyt tuet yhteensä. 

kaikki hakemukseT mene -

väT ns. valinTameneTTe -

lyyn. Vaikka minimiehdot 
täyttyisivätkin, voi mm. 
kannattavuus, eläinten 

hyvinvointi, tarkoituksenmu-
kaisuus tms. ehdot johtaa 
kielteiseen päätökseen; kri-
teerit ovat vielä osittain auki. 

sTarTTiraha, eli Nuoren vilje-
lijän aloittamisavustus, täytyy 
aina hakea luonnosluovutus-
kirjalla.

salaojiTukseen ja eläinTen 

hyvinvoinTihankkeisiin  ei  
tarvittane enää liiketaloussuun-
nitelmaa, pelkkä hakemus riit-
tää. Joitain kriteerejä kuitenkin 
tuen myöntämiselle tulee,  mut-
ta ne tarkentuvat myöhemmin.

korkoTukilainan omavasTuu-

osuus on edelleen vähintään 
1 % ja valtion maksama kor-
kotuki on 3 %.

rahoiTus ohjaTaan ohjelma-
kaudella etupainotteisesti, eli 
alkuvuosien hakuihin pyritään 
ohjamaan rahoitusta riittävästi.

elinkeinosuunniTelmaTuki 

poistuu, jatkossa puhutaan 
liiketaloussuunnitelmasta; 
suunnitelmiin liittyvä tuki si-
sällytetään investointeihin ja 
samoin nuorten viljelijöiden 
aloitustukeen. 

j at ko s s a s a l ao j i t u s ta  va r t e n ei luultavammin  tarvitse tehdä liiketoiminta-suunnitelmaa, pelkkä  hakemus riittää. 

Proagria eTelä -Pohjanmaa tulee järjestämään uudenmuotoista kasvinsuojelukoulutusta ja 
tutkintoja ensi vuodesta alkaen. 
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hankkeeT

Proagria maiTo

I lmanvaihdon asiantun-
tija Hugh Crabtree Iso-
Britanniasta oli Lihatilan 
talous -hankkeen puitteis-

sa tiloilla keskustelemassa ja 
opastamassa ilmanvaihtoon 
liittyvissä haasteissa. Hän pi-
ti myös broileri- ja sianlihan-
tuottajille mielenkiintoisen 
koulutuspäivän Jalasjärven 
Juustoportissa. 

lokakuisessa ilmanvaihTo-

Päivässä oli kaksi eri esitystä, 
toinen sika- ja toinen siipikar-
jatiloille. Kyseessä oli mie-
lenkiintoinen ja erittäin kes-
kustelupainoinen koulutus. 

Brittiasiantuntija valaisi 
siipikarja- ja sikatiloja ilmanvaihdosta 

Tuottajat kävivät vilkasta 
keskustelua ilmanvaihtolait-
teista ja niiden toimivuudesta 
kasvattamoissaan. Koulutus-
päivä oli mielenkiintoinen ja 
uskomme, että monet tuottajat 
saivat uutta oppia ja kehitys-
ehdotuksia omaa ilmanvaih-
toa silmälläpitäen. 

kouluTuksessa CrabTree ker-
toi, että perussääntöjen nou-
dattaminen ilmanvaihdossa 
on tärkeintä. On tiedettävä 
eläinten tarpeet ja ymmär-
rettävä, miten ilma kasvat-
tamossa liikkuu. Niin broi-
leri- kuin sikatilakin käyttää 

mTy alanTeen Tilalla keskustelemassa ilmanvaihdosta.

suomalainen kotieläintuotanto tarjoaa paljon haasteita ilmanvaihdolle. Talvet ovat kylmiä ja kesät 
kuumia. Monella tilalla uudet ja kalliit ilmanvaihtolaitteet ostetaan asennuksineen, mutta asianmukaista 
opastusta ja säätöä niiden käyttöön ei saada.

BrittiLäinen maataLoussivusto 
kertoo CraBtreen vieraiLusta: 
www.farminguk.com/News/Finns-study-finer-points-
of-ventilation_31170.html

alipaineilmanvaihtoa kuten 
muualla maailmassa. Meillä 
on siis samanlaiset laitteet, 
mutta ilmasto tuottaa haastei-
ta. Esimerkiksi talvella kon-
densioveden muodostuminen 
tuottaa ongelmia ja sitä tulisi 
välttää kaikin keinoin. 

CrabTree Teki kolme Tilakäyn-

Tiä sika- ja siipikarjatiloille ja 

piti näkemästään. Siipikarja-
rakennukset edustivat hänen 
mukaansa maailman ehdo-
tonta kärkeä. Suomalaiset si-
katilat ovat broilerirakennuk-
siin verrattuna hyvin erilaisia, 
joten näissä rakennuksissa oli 
nähtävissä suurimmat haasteet 
ilmanvaihdolle. Tästä syystä 
niihin Crabtree antoi eniten 
kehittämisehdotuksia.

juha-maTTi ToPPari

nuorempi asiantuntija
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

043 825 2806 
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M uutamme tuotosseuran-
nan valtakunnallisesti 
sovitun mallin mukai-
sesti. Tietojen laatua 
arvioidaan nyt jokaisen 
koelypsyn jälkeen, jol-
loin saat välitöntä palau-

tetta tuotosseurantatietojesi tasosta ja voit tehdä 
mahdolliset korjaavat toimet pitkin vuotta. Va-
litsemaasi tuotosseurantamuotoa voit vaihtaa 
pari kertaa vuodessa ja koelypsystä on mahdol-
lista pitää myös lomaa.

jaTkossa voiT Poimia valikoimasTa juuri it-
sellesi sopivan palvelun. – Sinulla on mahdol-
lisuus antaa koelypsyjen tallennus ProAgrian 
asiantuntijan tehtäväksi, kertoo Arja Talvilahti, 
maitotilojen palvelupäällikkö. 

haluTessasi  voiT vuokraTa koelyPsyille 

TyöTä helPoTTavia  laitteita tai ottaa asian-
tuntijan tekemään koelypsyn kanssasi tai puo-
lestasi. Tuotosseurannan tietojen analysointia 
tehdään asiantuntijapalveluissa. 

maitotiLa 

tuOtOsseuranta 
uudistuu 2015

E nsi vuoden alusta Tuotosseurannan asiakastyö keskitetään kuudelle toimihen-
kilölle, loput asiantuntijamme keskittyvät tuotannon ohjaukseen ja Ruokinnan 
ohjaukseen sekä muihin asiantuntijapalveluihin. 

TuoTosseurannan asianTunTijoiTa meillä on ensi vuoden alussa:

tuotosseuranta uudistuu 
eteLä-pohjanmaaLLa

uusi paLveLu: tuotannon ohjaus

Tuotosseurannan ohjesääntö, palvelut ja hinnoittelu uudistuvat vuoden 2015 alussa. 
Voit jatkossa valita itsellesi sopivimman tavan tehdä koelypsyjä entistä 
laajemmasta valikoimasta. 

Tekninen asianTunTija 

Tiina lampen 

ottamassa maitonäytettä 

lypsyasemalla.

”Tietojen laatua 
arvioidaan nyt jokaisen 

koelypsyn jälkeen, jolloin 
saat välitöntä palautetta 

tuotosseuranta tietojesi 
tasosta.”

kuTsumme asiakkaamme kuulemaan lisää uudisTuksesTa 
marras-joulukuun aikana alueilla pidettäviin ”Tuotosseuranta uudistuu 
2015” -puuro- ja kahvitilaisuuksiin klo 10-12.

Lehden ilmestymisen jälkeen tilaisuuksia on 
Pe 21.11. Kauhava, Yrittäjäopiston, ProAgrian palvelupiste 
Ke 26.11. Alajärvi, Alvariini
To 4.12. Seinäjoki, Elinkeinotalo, iso Sali 
Ke 10.12. Tuuri, ProAgrian palvelupiste, Tuurintie 2

Asiantuntijamme kertovat muutoksesta tiloilla käydessään ja sopivat 
palvelusopimuksen yhteydessä tilan tuotosseurannan muodon.  
Lähetämme tiloille postissa uuden ohjesäännön ja tarkempaa tietoa 
muutoksesta meidän alueella joulukuun aikana. 

tuotosseuranta 
jatkossa
•    Koelypsyväliksi on mahdollista va-

lita joko 2, 4, 6, tai 8 viikkoa. Mikäli 
koelypsyväli on 6 tai 8 viikkoa, on 
näytteet otettava joka kerralla. 

•    Näytelypsyjä pitää olla kaikilla 
tiloilla vähintään 6kpl/vuosi.  

•    Uutuutena koelypsyn  
tekstiviestimuistutus kaikille.

•    Summamaitotilojen maitomäärien 
kirjaus muuttuu 24h:n maitomäärään 
(tulokset nopeammin käytössä).

•    Tuotosseurantatiedon laatupisteet  
korvaavat epävirallisuusselvitykset.  
Maksimipistemäärä on 
10, riittävä on yli 0. 

•    Laatupisteet lasketaan jokaisen  
koelypsyn jälkeen ja reaaliaikainen 
tieto laatupistetilanteesta  
lähetetään tilalle tekstiviestein.

•    Tuotosseurannan raportit uudistuvat

Lupaamme:
•    Enemmän litroja, vähemmän työtä.
•    Tietoa siitä, mistä voi säästää ja 

mihin kannattaa panostaa.
•    Apua tilasokeuteen.
•    Apua byrokratian pyörteisiin.

•    Aktiivista tukea tekemiseen.
•    Sinun yritykseesi räätälöidyn  

palvelun - Sinä päätät mitä tehdään, 
millä välineillä, milloin ja missä.

T uotannon ohjaus täydentää Tuo-
tosseurantaa. Tuotannon ohjaus-
palvelussa kotieläinasiantuntija 

keskustelee kanssasi yrityksesi tavoit-
teista.  Tavoitekäynti alkaa navetasta ja 
yrityksen tuloksiin tutustumisesta. 

asiakkaan kanssa soviTaan karjan  
tavoitteet ja päätetään toimenpiteistä. 
Esimerkiksi tilalla voi olla tavoitteena 
meijeriin menevän maitomäärän osuuden 
kasvattaminen tai lypsyrobotin parempi 
hyödyntäminen. 

ToimenPiTe iden vaikuTusTa seura -

Taan sovitulla tavalla, esimerkiksi kuu-
kausittain asiakkaan haluamalla tavalla 
(puhelimitse, sähköpostilla, tilakäynnil-
lä jne.). Tuotannon ohjaus räätälöidään 
tilan mukaan, onhan yrityksillä erilaiset 
tavoitteet ja kehittämiskohteet. 

Palvelua voivaT ToTeuTTaa ProAgrian 
eri alojen asiantuntijat. Tuotosseurannan 
uusia raportteja hyödynnetään tuotannon 
ohjauksessa. Ensi vuoden lopulla uudis-
tuva Ammu- ohjelma tuo tavoitteiden ja 
tulosten seuraamiseen aivan uusia mah-
dollisuuksia ja helppokäyttöisyyttä.

Tarkemmin TieToja analysoidaan uudessa 
Tuotannon ohjaus -palveluissa. Tietojen ollessa 
ajantasaisia ja laadukkaita, saat parhaan hyödyn 
irti tuotosseurannasta sekä totuudenmukaista 
palautetta tekemästäsi työstä. 

TuoTosseurannan hinnoiTTelua on avaTTu 
eli näet selkeämmin mitä toimintoja palvelu-
maksuillasi katetaan. Tuotosseurantamaksuja 
kerää alueellinen ProAgria keskuksesi ja Las-
kentamaksuja Maatalouden Laskentakeskus. 
Tuotosseurantamaksulla saat oikeuden kuulua 
järjestelmään, jossa seurataan systemaattises-
ti lehmien tuotosta kansainvälisten sääntöjen 
mukaan. Lisäksi saat sujuvia palveluita, tie-
tojen oikeellisuuden tarkistuksen ja tarpeisii-
si vastaavaa palvelukehitystä. Laskentamak-
suilla saat tuotoslaskennan, muistutusviestit, 

arja TalvilahTi

palvelupäällikkö,  
maito-, lihanauta- ja lammastilat;  

toimitusjohtajan sijainen
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

0400 168 489 

Verkkopalveluiden raportit sekä tietovaraston 
omille tuloksillesi.

soPiva TuoTosseuranTamuoTo riiPPuu tilan 
tarpeista ja tavoitteista. Tuotosseurantamuoto 
muodostuu neljästä tiedosta: kuka tekee koe-
lypsyt, miten maitonäyte otetaan, kuinka usein 
maitomäärät mitataan (2/4/6/8 viikkoa) ja kuin-
ka usein maitonäyte otetaan (2/4/6/8 viikkoa). 

TuoTosseurannan ohella asiantuntijamme tekevät muitakin asiantuntijapalvelui-
ta, mutta nykyistä pienemmälle asiakasmäärälle. 

auli 

yli-rahnasTo 

Suupohja

marianne 

minni

Seinäjoen 
seutu,
Kyrönmaat

Päivi Paloneva

Järviseutu ja 
kuusiokunnat

Tiina lamPen 

teknikko palvelut
koko maakunnan 
alueella, 
AMS-tilat

mirva 

PieTilä 

Evijärvi ja 
Kauhava

Teija onkamo-hill  

Jalasjärvi, Kurikka, 
ja Seinäjoen seutu, 
Maitomittareiden 
testaus ja AMS tilat
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nurmi

V iime kesän huono-
jen kelien vuoksi 
nurmien pääsadot 
jäivät paikoin nor-

maalista. Parhaimmat sadot 
tulivat tiloilla, joilla nurmet 
koostuivat monipuolisista 
seoksista. Varsinkin toisella 
sadolla palkokasvit pelastivat 
täydeltä katastrofilta. Toden-
näköisesti myös tulevaisuu-
dessa sääolosuhteet tulevat 
olemaan haastavia, joten 
nurmiseosten suunnitteluun 
kannattaa paneutua hyvissä 
ajoin, jo siementen saamisen 
varmistamiseksi. 

TukijärjesTelmän muuTok-

seT  tulee huomioida, jotta 
päästään taloudellisesti par-
haaseen tulokseen. Tuotanto-
panosten käytön suunnittelu 

Parhaimmat rehusadOt 
monipuolisista seoksista

on tärkeä nykyisessä maidon-
tuotannon markkinatilan-
teessa. 

PerusTeTTaviin nurmiin pi-
tää suunnitella seos sitä mu-
kaa, että pellossa kasvaa niitä 
kasveja, joita sieltä halutaan 
korjata. 

•    Kylvö reilulla siemen-
määrällä takaa onnistu-
neen kasvuston, vakuut-
tavat ProAgrian asiantun-
tijat 

•    Täystiheällä kasvus-
tolla saadaan myös 
rikkakasvit pidettyä 
kurissa. Nurmipaket-
tien kasvustokäynneillä 
saadaan hyvää tietoa 
nurmien kunnosta.

M itä oireita seleenin 
puute sitten aihe-
uttaa? Tyypillisim-

pänä seleenin puutteesta joh-
tuvana ongelmana pidetään 
lihasrappeumaa vasikoilla. 
Lihasrappeuma tapaukset 
voidaan jakaa sydänlihas- ja 
luurankolihasrappeumaan.

sydänlihasraPPeuman oi -

r e i Ta  voivat olla äkkikuo-
lemat vasikoilla. Luuranko-
lihasrappeumassa vasikoilla 
ei ole kunnolla lihasvoimaa 
seisomiseen eikä imemiseen. 
Ne saattavat vaikuttaa jäy-
kiltä ja sairastuvat helposti 
ripuliin. Kuolleita tai lopetet-
tuja vasikoita kannattaa aina 
lähettää tai itse viedä Eviraan 
(Seinäjoella) avattavaksi, kos-
ka niistä saadaan hyvää tietoa 
sairauksien ennaltaehkäisyyn. 
Lihasrappeumaa sairastaville 
vasikoille eläinlääkäri voi an-
taa pistoksena seleeniä ja E-vi-
tamiinia. Sen pitäisi vaikuttaa 

3-5 päivässä, jos on kyse selee-
nin ja E-vitamiinin puutteesta. 
Seleeni ja E-vitamiini toimivat 
toisiaan tukien elimistössä.

Toinen mahdollisesT i  se -

l een in  puutteesta johtuva 
oire ovat lehmien jälkeisten 
jäämiset. Jälkeisten jäämises-
tä puhutaan jos jälkeiset eivät 
ole tulleet 24 tunnin sisällä 
poikimisesta. Jälkeisten jäämi-
nen aiheuttaa helposti pitkit-
tynyttä kohtutulehdusta, joka 
vaikeuttaa tiinehtyvyyttä. Se-
leenin ja E-vitamiinin puute 
on myös yhdistetty utaretu-
lehdusherkkyyteen lehmillä 
ja hiehoilla. Tutkimustulok-
set siitä ovat osin ristiriitai-
sia, koska utaretulehdukseen 
vaikuttavat hyvin paljon myös 
monet muut asiat karjassa.

jos soPivia oireiTa  omas-
ta karjasta löytyy tai muu-
ten seleenin saanti mietityt-
tää, niin kannattaa lähettää 

tankkimaitonäyte laboratori-
oon tutkittavaksi (esim. Seilab 
Seinäjoella tai Movet Kuopi-
ossa). Tankkimaidon seleeni-
pitoisuus antaa suhteellisen 
hyvän arvion karjan seleenin 
saannista kokonaisuutena. 
Umpilehmien ja vasikoiden 
seleenitason saa selville otat-
tamalla eläinlääkärillä veri-
näytteitä. Näytteitä voi ottaa 
useammasta eläimet ja yh-
distää ne yhdeksi. Umpileh-
mien riittävä seleenin saanti 
on kaikista tärkeintä karjassa, 
koska se turvaa paitsi synty-
vän vasikan riittävän seleenin 
saannin, niin myös poikivan 
lehmän jälkeisten lähtemisen. 

jos  o ire i Ta  ja  PuuTeT Ta 
seleenin määrässä todetaan, 
niin kannattaa oman ruokinta- 
asiantuntijan kanssa käydä 
läpi oman karjan ruokinnan 
seleenitasot. Seleeninmää-
rän voi pyytää tutkituttavak-
si säilörehusta samalla, kun 

Onko meidän karjalla 
seleenin puutetta?
Välillä aina kuulee pohdittavan sitä, että onko oman karjan eläimillä seleenin puutetta. 
sitä kannattaa lähteä selvittämään miettimällä onko eläimillä oireita seleenin puutteesta, 
ottamalla maito- tai verinäytteitä sekä selvittämällä käytössä olevien rehujen seleenipitoisuudet. 

seLeenin puutokset oireet:
•    Lihasrappeuma vasikoilla: äkkikuolemat, heikot vasikat, ripulia
•    Jälkeisten jääminen lehmillä ja hiehoilla

miten seLvitetään tiLatasoLLa:
•    Onko oireita puutoksesta?
•    Tankkimaitonäyte ja/tai verinäytteitä eri eläinryhmistä
•    Säilörehun seleenipitoisuus (onko lannoitettu peltoja/seleenipitoisuuden  

määritys rehuanalyysin yhteydessä)
•    Väkirehujen ja kivennäisten, bolusten ja muiden tilalla käytettävien  

lisien seleenipitoisuuksien selvitys

miten ehkäistään:
•    Seleenin lisäys pellon kautta rehuihin
•    Väkirehujen/kivennäisten/bolusten/muiden lisien avulla seleenin tarpeen täy-

dentäminen kaikilla eläinryhmillä, mutta erityisesti ummessa olevilla lehmillä.

muista:
•    Seleeni on myrkyllistä suurina pitoisuuksia

Voit lähettää lisää kysymyksiä terveydenhuoltoeläinlääkäripalstalle Itua-lehteen 
nautojen terveyteen liittyen osoitteeseen seija.s.perasto@proagria.fi

terveydenhuolto-
eläinlääkäri, 
maitotilat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
043 824 8030

seija
PerasTo

lähettää näytteen rehusta 
laboratorioon rehuanalyysiä 
varten. Jos peltoja on lan-
noitettu seleenillä, eläimet 
saavat seleeniä rehusta. Jos 
peltoja ei lannoiteta selee-
nillä, niin silloin seleeniä ei 
luultavasti ole siitä saatavas-
sa rehussakaan. Seleeniä on 
orgaanista ja epäorgaanista. 
Kasveista, kuten säilörehusta 
saatava seleeni on orgaanista. 
Orgaaninen seleeni imeytyy 
naudoilla paremmin, ja siten 
kulkeutuu paremmin myös 
sikiöön. Väkirehuihin, kiven-
näisiin tai boluksiin lisätty 
seleeni voi olla orgaanista tai 
epäorgaanista, ja niitä lisätään 
eri rehuihin eri määriä. Näitä 

kannattaa vertailla oman ruo-
kinta-asiantuntijan kanssa 
kun oman karjan seleenitäy-
dennystä mietitään.

seleenin l isäyksessä  ruo-
kintaan on kuitenkin hyvä 
pitää maltti mielessä, koska 
seleeni on suurina pitoisuuk-
sina myrkyllistä. Akuutit se-
leenimyrkytykset ovat harvi-
naisia. Sen oireita voivat olla 
esimerkiksi koliikki, sokeu-
tuminen ja halvaantuminen. 
Lievä krooninen seleenimyr-
kytys voi oireilla esimerkiksi 
laihtumisena ja yleisenä huo-
nokuntoisuutena. Naudoilla 
on raportoitu myös sorkkien 
epämuodostumia. 

nurmi-tiimi on uudistunut
Maria Ikola ja Marita Jääskeläinen ovat liittyneet nurmiosaajien joukkoon. Maria on 
palannut hoitovapaalta ja jatkaa luomutilojen lisäksi myös tavanomaisten nurmitilojen 
asiantuntijana. Marita toimii  tavanomaisten maitotilojen kasvintuotanto- ja 
kotieläinasiantuntijana Kauhavan seudulla. Hänellä on kokemusta myös Pohjois-Savon 
nurmineuvonnasta. Sari Vallinhovi palaa tiimiin mukaan ensi vuoden alkupuolella.

ProAgria Etelä-Pohjanmaan Nurmi-tiimi toimii tiiviissä yhteistyössä ruokinta-asiantunti-
joiden kanssa, jolloin voimme yhdessä suunnitella eläinten tarvetta parhaiten vastaavan 
rehustuksen.

TerveydenhuolToeläinlääkärin PalsTaLihatiLa: 
tukimuutokset voivat 
oLLa mahdoLLisuus

E nsi vuonna muuttuvat 
sekä luonnonhaitta- että 
ympäristökorvausjärjes-

telmät sekä eläinten hyvin-
vointikorvaus. Tukimuutokset 
tuovat usein huolia ja stressiä 
tullessaan, mutta myös mah-
dollisuuksia. Nyt onkin hyvä 
aika yhdessä asiantuntijan 
kanssa puntaroida ensi vuo-
den tukiasiat; mitä tukia voi 
hakea, kuinka paljon tukia on 
tulossa ja mitä tuet velvoitta-
vat. Tulevalla ohjelmakaudel-
la muun muassa vasikkakas-
vattamot luokitellaan tukijär-
jestelmissä kotieläintiloiksi. 

kuinka menee?  Muutaman 
vuoden takaisten investoin-
tien seurantalaskelmien aika 
on nyt. Kuten olemme kaikki 
kuulleet, tulevaisuudessa tu-
kien maksu venyy ja osa tuista 
siirtyy maksettavaksi seuraa-
vaan vuoteen. Hyvin tehdyllä 
budjetoinnilla tästäkin selvi-
tään. On aika herätellä kysy-
mystä, että meneekö meillä 
niin kuin investointia suun-
nitellessa laskettiin. Uuden 
ohjelmakauden investointitu-
kiehdot eivät vielä ole selvil-
lä, mutta nyt on rauhallinen 
hetki keskittyä pohtimaan 
nykytilaa. Samalla nähdään 
onko mahdollisuuksia tehdä 
muita investointeja. 

invesToinTi? Jos suunnitte-
let investointia tai tuotanto-
suunnan muutosta naudan-
lihantuotantoon, investoivan 
tilan tiimimme on apuna. 
Tuotantosuunnan vaihdosta 
miettivän kannattaa teettää 
tuotannon vertailulaskelmia, 
jolloin nähdään onko muutos 
taloudellisesti järkevää. Inves-
toivan tilan tiimin avulla saat 
tukea talouden ja tuotannon 
suunnitteluun sekä rakennus-
suunnitteluun. 

johTaminen?  Töiden joh-
taminen nousee tärkeään 
asemaan lihanautatiloilla, 
joilla käytetään ulkopuolista 
työvoimaa, harjoittelijoita tai 

lomittajia. Tekniikan kehitty-
essä on syntynyt uusia haas-
teita työvoiman opastukselle 
ja johtamiselle. Töiden joh-
tamiseen löytyy erilaisia vä-
lineitä. Yksi näistä välineistä 
on SOP-työohjeet. SOP-työ-
ohjeet ovat yksityiskohtaisia, 
tarkoin rajattuja kuvallisia 
työohjeita. Näitä työohjeita on 
jo käytössä maitotiloilla ja nyt 
niitä tehdään myös lihanau-
tatiloille. SOP-työohjeita teh-
dään lihanautatiloille mm. 
ruokinnasta ja tautien hallin-
nasta. Aivan uutena on nyt 
tehty työohje vasikkakasvat-
tamoon. Vasikkakasvattamon 
työohjeessa käydään tarkasti 
läpi mm. juoman valmistus, 
osastokierros, kuivitus ja va-
sikoiden terveyden tarkkailu. 
Kun työntekijät osallistuvat 
työohjeen laadintaan yhdes-
sä asiantuntijan ja tilan väen 
kanssa, varmistetaan, että he 
sitoutuvat myös noudatta-
maan ohjeita. Työohjeet var-
mistavat, että työt tehdään jo-
ka kerta samalla tavalla. Kun 
työt tehdään aina samoin, ei 
tuottavuus pääse kärsimään. 

oTa yhTey T Tä  lihanautatii-
min asiantuntijoihin kun tar-
vitset apua tuotantoon, tukiin 
tai talouteen liittyvissä asiois-
sa! 

kevään Täydennyskylvöjä 

varTen  siemenet on syytä 
hankkia jo talvella, jotta pel-
lolle päästään mahdollisim-
man aikaisin, kun kevätkoste-
utta on vielä jäljellä. Varmista 
sopivien siementen saatavuus 
tilaamalla viljelysuunnitelma 
ajoissa. 

järkevällä karjanlannan 

käy Töllä  saadaan kustan-
nuksia alennettua niin luo-
mu- kuin tavanomaisillakin 
tiloilla. Oikein valitut väki-
lannoitteet varmistavat laa-
dukkaan ja korkean sadon, 
jonka ravintoainesisältö so-
veltuu ruokittavalle eläin-
ryhmälle. 

nurmiosaajamme ovaT käyTeTTävissäsi . Nurmiasioissa ottakaa yhteyttä: Sari Vallinhovi, 
Hannu Kivisaari, Arja Kananoja, Marita Jääskeläinen, Maria Ikola.

vuokko kraaTari

asiantuntija, lihanauta-  
ja emolehmätuotanto

040 169 6557
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hevosTuTkimuskasvi

tietOtaitOa etsin ja löysin!

kari rahikka ja Proagrian asianTunTija Toni Tuomela tekevät tiivistä yhteistyötä. 

T uottajahintojen laski-
essa ja tukipolitiikan 
muuttuessa on en-

tistä tärkeämpää olla selvillä 
kasvinviljelyn tuotantokus-
tannuksista. Ainoita keinoja 
kasvinviljelytilan tuloksen 
parantamiseen on kustannus-
tehokkuus ja taloudellisesti 
kannattavien kasvien viljele-
minen. ViljelyKasvu-pakettiin 
kuuluvan tuotantokustannus-
laskelman avulla saadaankin 
selville, mitä eri viljelykasvi-
en tuottaminen tilalle maksaa.  
Näin saadaan kartoitettua, 
minkä kasvin viljely on tilalla 
taloudellisesti kannattavinta. 

tiedätkö, mikä kasvi antaa 
tiLaLLasi parhaan katteen?

P roAgria Etelä-Pohjan-
maan uusia kasvin-
tuotantopalveluita on 

pilotoitu tänä vuonna kah-
deksalla eteläpohjalaisella 
tilalla. Saamamme palaute on 
ollut hyvää. Myös ProAgrian 
asiantuntijoille palvelukoko-
naisuus on loistava tapa olla 
tukena asiakkaiden tuotan-
non kehittämisessä, sillä ko-
konaisvaltainen käsitys tilan 
tuotannosta ja taloudesta an-
taa selkänojaa olla kehittä-
mässä asiaoita. On sitten ky-
se tuotannon tehostamisesta, 
satotason parantamisesta tai 
tuotantokustannusten hallin-
nasta. Tässäkin pätee se vanha 
viisaus ”mitä mittaat, sitä voit 
parantaa”.

ViljelyKasvu-paketti on tar-
koitettu kaikille tiloille, jotka 

haluavat kehittää tuotantoaan 
ja joiden tilan pääkasvi on vilja. 
Palvelupaketin tavoitteenam-
me on parantaa tilan taloutta. 
Paketissa tehdään viljelysuun-
nitelma, kasvukaudenaikainen 
kasvustokäynti ja tuotanto-
kustannuslaskelma. Näin on 
helppoa saada kokonaiskuva 
tuotannon vahvuuksista ja ke-
hittämiskohteista. Jollakin se 
voi olla sadon määrä, jollain 
toisella taas vaikka korkeat 
tuotantokustannukset. Tiloja 
on paljon, eikä yksikään ole sa-
manlainen kuin toinen. Lisäksi 
palveluun kuuluvat tilaisuudet, 
joissa saadaan tietoa erilaisista 
ajankohtaisista asioista, kuten 
esimerkiksi viljamarkkinat, 
kasvinsuojeluasiat tms.

ViljelyKasvu-palvelupa-
ketista voit kysyä lisätietoja 

viljelyKasvu – Kokonaisvaltaista 
näkemystä viljantuotantoon

ohessa mainituilta asiantunti-
joilta tai omalta tutulta asian-
tuntijaltasi. Lähdetään yhdessä 
kehittämään tilasi tuotantoa! 


Omalla tilalla parhaimmat 
tulokset antavat kasvit löytää 
vain laskemalla, parhaiten tai 
heikoimmin kannattavat kas-
vit kun eivät ole samat joka 
tilalla.

laskelmassa oTeTaan huo -

mioon  muuttuvien kustan-
nusten lisäksi myös kiinteät 
kustannukset. Siten laskel-
mien avulla selviää myös se, 
mitä konekaluston uusimi-
nen tai vuokramaiden hinta-
taso vaikuttaa kasvinviljelyn 
kannattavuuteen. Oman ti-
lan tuloksia voidaan verrata 
lohkotietopankista saataviin 

vertailutietoihin. Vertailutu-
losten avulla nähdään, missä 
omalla tilalla on onnistuttu ja 
löydetään myös mahdolliset 
kehittämiskohteet. 

hevosTuTkimuskasvi

K un kaikki on tilalla 
kunnossa, voi kes-
kittyä olennaiseen. 
Sen tietää kauhajo-

kelainen viljatilallinen Kari 
Rahikka, joka on kolmen vuo-
den aikana keskittänyt palve-
luitaan ProAgrian toteutetta-
vaksi.

olen olluT T yy T y väinen .  

Siirsin ensin kirjanpito-
asiat ProAgrialle, sen jäl-
keen monta muutakin pal-
velua. Nyt ProAgria tekee  
kirjanpitopalvelut, viljely-
suunnitelmat, maanäytteen-
otonkin annoin viimeksi ko-
neella otettavaksi, meillä on 
myös ViljelyKasvu-paketti, 
kertoo Kari Rahikka.

– T ieToTaiToa neljä vuoT-

Ta  sitten lähdin hakemaan 

tilitoimiston vaihdolla ja sitä 
olen saanut. 

Proagria on TehnyT tilalle 
tarpeen mukaan erilaisia las-
kelmia. 

– Pidän eriTyisesTi siitä, että 
saan nyt helposti ja vaivatto-
masti kaikki tarvitsemani pal-
velut saman katon alta. Se hel-
pottaa, kun asiantuntijat tie-
tävät kaikki tilaani koskevat 
asiat. Siinä voi keskittyä olen-
naiseen, eikä tarvitse aloittaa 
aina tilan tarinaa alusta.   

rahikan Tila on olluT Ely:n 
ja Mavi:n tarkastuslistoilla jo 
muutaman kerran lähivuosien 
aikana. Ovatko tarkastukset 
hermostutttaneet?

– olen aina T ienny T , että 
meillä on kaikki kunnossa. 
Leppoisia ovat tarkastukset 
olleet.

kari rahikka viljelee kotiti-
laansa Kauhajoella. Tila on tie-
toisesti pyrkinyt kasvuun aina 
siitä saakka, kun siellä tehtiin 
sukupolvenvaihdos 1991. 

kasvustokäynnistä 
suuntaviivat 
viLjeLysuunnitteLuun

ViljelyKasvu palveluun sisältyvä viljelysuunnittelu ja 
kasvustokäynti tukevat hyvin toisiaan ja antavat siten 
mahdollisuuden tuotantopanosten tehokkaaseen 
käyttöön. 

Kasvukauden aikana pellolla tehtävät havainnot ja 
niistä saatavat toimenpide-ehdotukset ovat käytössä 
suunniteltaessa tulevien vuosien kasveja, lajikkeita sekä 
parasta mahdollista lannoitus ja kasvinsuojelutarvetta. 

Oikealla suunnittelulla ja tarpeenmukaisilla 
toimenpiteillä on myös suora vaikutus kannattavuuden 
parantumiseen ja talouden kehittymiseen.

Pekka TuomisTo

erityisasiantuntija
kasvintuotanto, kasvinsuojelu

 0400 891 889

“Pidän erityisesti siitä, että saan  
nyt helposti ja vaivattomasti kaikki 

tarvitsemani palvelut saman  
katon alta.”

mikko kraaTari  

asiantuntija, kasvintuotanto
040 137 3599

Pekka TuomisTo

erityisasiantuntija
kasvintuotanto, kasvinsuojelu

 0400 891 889

kaija ala -luukko 

asiantuntija,  
talous-, kasvi- sika- ja siipikarjatilat

040 832 3521  

Toni Tuomela 

asiantuntija, kasvintuotanto
040 686 0559
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nuorkarjanuorkarja

                         
   1) 4) 4) 1)  2) 

3) 4)
1)  2) 4) 3) 3)

Taulukossa olevat suojavyöhykenurmi, 
viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopel-
tonurmi ja monimmuotoisuuspellot 
ovat ympäristökorvauksen lohkokoh-
taisia toimenpiteitä

Ohra, 
kaura, 

ruoka- ja 
siemen- 
peruna,
viljellyt 
nurmet

Vehnä Ruis Tattari, 
maissi, 

kuitu-pel-
lava, kuitu-

hamppu

Rypsi/rapsi 
öljypellava 

öljyhamppu 
camelina herne 

härkäpapu 
makea lupiini

Tärk-
kelys-
peruna

Sokeri-
juurikas

Kumina 
ja muut 
siemen-

mausteet

Avo-
maan 
vihan-
nekset

Moniv. 
Puu-

tarha- 
kasvit 

Suoja-
vyöhyke-

nurmi

Viher-lan-
noitus-
nurmi, 

max 100%

 Luonn. 
hoito- 
pelto-
nurmi, 
max 
5%

Monimuo-
toisuuspel-
to, lintu-, 

riista, 
-maisema, 
-niitty, max 

15% 

Ke-san-
to (max 
50 %)

Ke-santo 
yli 50 %

C1-alue   

Perustuki (Cap) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Viherryttämistuki (Cap) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Peltokasvipalkkio (Cap) 5) 70 90 630 70

Luonnonhaittakorv., kasvitila 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

Luonnonhaittakorv., kotieläintila 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305

Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 450 54 100 300

Sokerijuurikkaan kans. Tuki 270

Pohjoinen tuki 35 150 110 110 100 80 340

yht., kasvitila 468 503 688 578 668 1198 888 614 954 614 864 468 514 714 414 169

yht., kotieläintila 528 563 748 638 728 1258 948 674 1014 674 924 528 574 774 474 169

Kans. Pohj. nuoren vilj. Tuki 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34   
EU:n nuoren viljelijän tuki 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

C2-alue     

Perustuki (Cap) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Viherryttämistuki (Cap) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Peltokasvipalkkio (Cap) 70 90 630 70

Luonnonhaittakorv., kasvitila 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

Luonnonhaittakorv., kotieläintila 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 450 305 305 305 305

Ympäristökorvaus 54 54 54 54 54 54 54 200 200 200 500 54 100 300

Sokerijuurikkaan kans. Tuki 270

Pohjoinen tuki 35 150 45 45 100 80 340

Yleinen ha-tuki 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

yht., kasvitila 487 522 707 532 622 1217 907 633 973 633 864 487 514 733 414 169

yht., kotieläintila 547 582 767 592 682 1277 967 693 1033 693 924 547 574 793 474 169
Kans. Pohj. nuoren vilj. Tuki 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
EU:n nuoren viljelijän tuki 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

                            
Pinta-alatuet v.2014 euroa/ha

Taulukon ympäristötuessa on vain 
perustoimenpiteiden tuki, ei sisällä 
lisätoimenpiteiden tukea

Ohra, kaura, ruoka- ja 
siemen-peruna, nur-
met, viher-lannoitus-

nurmi

C1-alue
Tilatuki (tasatuki)   194

Valkuais- ja öljykasvipalkkio

Tärkkelysperunapalkkio  

LFA-tuki, kasvitila 219

LFA-tuki, kotieläintila 299

Ympäristötuki, kasvitila 93

Ympäristötuki, kotieläintila 107
Sokerijuurikkaan kans. tuki 

Pohjoinen tuki  

yht. kasvitila 506

yht. kotieläintila 600
Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki 36

C2-alue
Tilatuki 170

Valkuais- ja öljykasvipalkkio 6)

Tärkkelysperunapalkkio 8)

LFA-tuki, kasvitila 234

 LFA-tuki, kotieläintila 314

Ymptuki 2), kasvitila, 2 lisät. 93

Ymptuki 2), kotieläintila, 2 lisät. 107

Sokerijuurikkaan kans. Tuki

Pohjoinen tuki 

Yleinen hehtaarituki 28
yht. lfa/ymp kasvitilan sitoumus  525
yht. lfa/ymp kotieläintilan sitoumus 619
Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki 36

                            
Arvio pinta-alatuista v.2015 euroa/ha

Kaikki luvut ovat arvioita! Taulukon ympäris-
tökorvauksessa ei ole mukana vapaaehtois-
ten lohkokohtaisten toimenpiteiden tukea

Ohra, kaura, ruoka- 
ja siemen-peruna, 

viljellyt nurmet

C1-alue
Perustuki (Cap)  1) 99

Viherryttämistuki (Cap)  2) 70

Peltokasvipalkkio (Cap)  3)

Luonnonhaittakorv., kasvitila  4) 245

Luonnonhaittakorv., kotieläintila 4) 305

Ympäristökorvaus  5) 54

Sokerijuurikkaan kans. tuki 6)

Pohjoinen tuki  6)

yht. kasvitila luonnonhaittakorvauksessa  468

yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 528
EU:n nuor. vilj. tuki  (90 ensimm. hehtaarille)  7) 48

Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki  8) 34

C2-alue
Perustuki (Cap)  1) 99

Viherryttämistuki (Cap)  2) 70

Peltokasvipalkkio (Cap)  3)

Luonnonhaittakorv., kasvitila  4) 245

Luonnonhaittakorv., kotieläintila 4) 305

Ympäristökorvaus  5) 54
Sokerijuurikkaan kans. tuki 6)
Pohjoinen tuki  6)

Yleinen ha-tuki  6) 19

yht. kasvitila luonnonhaittakorvauksessa  487
yht. kotieläintila luonnonhaittakorvauksessa 547
EU:n nuor. vilj. tuki  (90 ensimm. hehtaarille)  7) 48

Kansallinen pohj. nuoren viljelijän tuki  8) 34

TukiTaulukoT

Taulukon luvut ovat vielä vahvistamattomia.

arvio pinta-alatuista v. 2015 C1 -c2

vertailu eräiden viljelykasvien tuista v. 2014 ja 2015

                            

Taulukon luvut ovat vielä 
vahvistamattomia.

1) EU-
nauta-

palkkio €/ 
eläin/v

1) EU-
teuras-

karitsa ja  
-kilipalk-
kio/ eläin

2) poh-
joinen tuki 

€/eläin-
yksikkö/v

2) poh-
joinen 
tuki €/ 
eläin-

yksikkö/v

5)  Pohj. 
tuki/ 
eläin/ 
vuosi

5)  Pohj. 
tuki/ eläin/ 

vuosi

2)   pohj. 
teuras-eläin 
tuki €/eläin

Pohjoisen tuen 
eläinyksikkökertoimet 2015

Tukialue c1-c2 c1-c2 c1 c2 c1 c2 c1-c2 eläin eläinyks. 
Sonni 3)  150 422 430 253 258 Sonnit, härät,lehmät, muut naudat yli 2 v 1

Emolehmä 140 300 300 300 300  Sonnit,härät, muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6

Emolehmähieho 4) 140 300 300 180 180 Lampaat, uuhet 0,2

Teurashieho 299 Vuohet, kutut 0,2
Uuhi 6) 390 398 59 60 Hevoset
Teuraskaritsa 7) 50   - siitostammat (myös ponitammat) 1

Kuttu  8) 317 325 152 156    - suomenhevoset (pl siitostammat) 1v - 0,85

Teuraskili 9) 50   - muut 1-3 v hevoset ja ponit 0,6

Siitostammat (m. ponit.)  10) 100 100 100 100

Suomenhevonen (pl. Siitostammat)  10) 100 100 85 85  Luonnonhaittakorvauksen ey-kertoimet
Muut 1-3 v.muut hevoset ja ponit 
10)

100 100 60 60 Sonnit, härät,lehmät, muut naudat yli 2 v 1

Maito senttiä/kg (lopullinen tuki 
vahvistetaan keväällä 2015)

8,0 8,7 Sonnit,härät, muut naudat 6 kk-alle 2v 0,6

(vuoden 2013 lopulliseksi tueksi 
valtioneuvosto vahvisti C1-alueelle 8,4 ja 
C2-alueelle 8,8, senttiä/kg)

Sonnit,härät, muut naudat alle 6 kk 0,4

1) Tukitasot arvioitu käytettävissä olevien euromäärien ja v. 2013 eläinmäärien perusteella.   
2) Taulukossa pohjoisen tuen lukuina käytetty v. 2014 lukuja paitsi ei hevosilla.     
3) Sonnien tukikelpoisuusaika EU-palkkiossa lyhenee, se on entisen 6-22 kk sijasta 6-20 kk.    
4) Emolehmähiehoilla ei enää EU-palkkiossa 40 %:n enimmäismäärärajoitusta.     
5)  sarakkeessa tuki laskettu 6-23 kk ikäistä sonnia ja 8-23 kk emolehmähiehoa kohden, jotka 0,6 ey.    
6) Lampaille C-alueella vain pohjoinen tuki. Ei enää uuhikiintiötä eikä pitoaikoja, mutta lampaita pitää olla 
keskim. vähintään 20. Tuen edellytys että v.2015 synt. karitsoiden lukumäärä on vähint. yhtäsuuri 
kuin v.2015 tukea haettujen uuhien määrä. 
7) Maksetaan v. 2015 teurastetuista enintään 12 kk:n ja vähintään 18 kg:n teuraspainoisista karitsoista.   
8) Vuohia vähintään keskim. 20, oltava maidontuotantoa keskim. 400 litraa/vuosi. 
Maidontuotannosta on pidettävä kirjanpitoa päivittäin.
9) Maksetaan v. 2015 teurastetuista enintään 18 kk:n ja yli 15 kg:n teuraspainoisista kileistä.  
10) Luvut ovat arvioita.      

Siitosemakot 0,5

Muut siat 0,3

Vieroitetut porsaat 0-3 kk, ikäluokasta 2/3 0,3

Karjut 0,3

Lampaat, uuhet 0,2

Karitsat yli 3 kk 0,06

Vuohet, kutut 0,2

Kilit yli 3 kk 0,06

Muu siipikarja(kalkkunat) 0,03

Muu siipikarja (hanhet,ankat, sorsat,fasaanit) 0,03

Broilerit 0,007
Munivat kanat 0,014
Emolinnut 0,03
Emolinnut (broileri) 0,02

Emolinnut(kalkkuna) 0,05
Hevoset yli 6 kk 1

Arvio sika-siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta euroa/viitemääräyksikkö Ponit yli 6 kk 1

C1 C2
Viitemääräyksiköt 1-146 206

yli 146 menevät yksiköt 104

Viitemääräyksiköt 1-170 180

yli 170 menevät yksiköt 90

Sika-siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki edellyttää, että tilalla on sika-siipikarjatuen viitemäärä.

Tuen ehtona on, että tila täyttää luonnonhaittakorvauksen kotieläintilan edellytykset eli vuoden 2015 eläinyksiköiden suhde 
vuoden 2015 luonnonhaittakorvauskelpoiseen pinta-alaan on vähintään 0,35 ey.

Kotieläintilan edellytykset voi täyttää muillakin kansallisen tuen eläimillä kuin sioilla/siipikarjalla.

Kansallisten eläinyksikkötukien ja EU-eläinpalkkioiden saamiseksi pitää jättää uudet osallistumisilmoitukset keväällä 2015.

tukitaulukot:
veiKOn terveiset 
arvio kotieläintuista v. 2015 C1-C2 alueella 

ylitarkastaja
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus
Taulukot päivitetty
3.11.2014

veikko
Tuominen

1) PerusTukea koroTTavaT mahdolliset tilakohtaiset 
lisäosat. V. 2015 maksetaan viimeisen kerran maito-, 
sonni- ja tärkkelysperunalisäosia. Timoteilisäosaa mak-
setaan vuoteen 2016 ja sokerilisäosaa vuoteen 2018 asti.
2) yli 10 ha:n Tiloilla vähintään kaksi kasvia, pääkasvia 
korkeintaan 75%. Alle 10 ha:n tilat sekä luomutilat ja 
nurmitilat on vapautettu em. vaatimuksista. Eri viljala-
jit ovat eri kasveja, nurmet ovat yksi kasvi, kesanto on 
myös yksi kasvi. Viherryttämisen vaatimukseen kuulu-
vaa ekologista alaa ei tarvita C-alueella metsäisyyspoik-
keaman vuoksi
3) PelTokasviPalkkioTa maksetaan öljy- ja vakuaiskas-
veille, tärkkelysperunalle, rukiille ja sokerijuurikkaalle
4) luonnonhaiTTakorvaussiToumus on 1-vuotinen, 
ei yläikärajaa. Peltoa väh. 5 ha tai 1 ha puutarhamaata. 
Kotieläintilalla oltava 0,35ey/ha, eläinyksiköt ja ha:t 
lasketaan pelkästään tukihakuvuoden eläimistä ja heh-
taareista.
5) ymPärisTökorvauksessa ei jaoTella kasvi- ja koTieläin-

Tiloja. Sitoumus on 5-vuotinen, ei yläikärajaa. Peltoa väh. 
5 ha tai 1 ha puutarhamaata. Valittavissa lohkokohtaisia 
toimenpiteitä, joista maksetaan lisäkorvaus.
6) kansallisessa Tuessa tilan vähimmäispeltoala nou-
see 5 ha:iin tai 1 ha:iin puutarhamaata ja yläikäraja 
poistuu.
7) hakija v. 2015 korkeinTaan 40v ja tilanpidon aloitta-
misesta kulunut enintään 5 vuotta, maksetaan enintään 
90 ha:lle 
8) Pohjoiseen nuoren viljelijän Tukeen tulossa samat 
ehdot kuin mitä on EU:n nuoren viljelijän tuessa. 

1) Suojavyöhyke, viherlannoitusnurmi, luonnonhoitopeltonurmi ja monimmuotoisuuspellot ovat ympäristökorvauksen lohkokohtaisia toimenpiteitä
2) Luonnonhoitopeltonurmea ja monimuotoisuuspeltoja saa olla yhteensä max 15 %
3) Kesantoa ja luonnonhoitopeltonurmea voi yhteensä olla v. 2015 maksimi 50 % , vuonna 2016 maksimi on 25 % 
4) Suojavyöhykkeet, viherlannoitusmurmi ja monimuotoisuuspellot luetaan viljelyksi  
5) Peltokasvipalkkiota ei makseta enää valkuaiskasvin ja viljan seokselle       

TukiTaulukoT         
   

TukijärjesTelmässä v. 2015 suurimmaT muuTokseT siTTen vuoden 1995 3.11.2014 

valmisTeluTilanTeen mukaan Tulossa mm. seuraavia muuToksia:

TilaTuki: Tilatukeen perustuki (jossa nykyiset lisäosat)+viherryttämistuki+ mahd. nuoren 

viljelijän tuki (enintään 40 v ja tilanpidon aloittamisesta kork. 5 v, maksetaan enintään 

90 ha:lle.) TukioikeudeT: Ylimääräiset perustukioikeudet mitätöidään(=tilalla 15.6.2015 

tukioikeuksia enemmän kuin peltoa) jälkeen. Tukioikeuksia voi siirtää 1.1.2015 alkaen 

vain aktiiviviljelijälle (= viljelijä, joka hakenut 2014 tukea tai hakee tukea). Tukioikeuk-

sia voi vuokrata ilman peltoa. viherryTTämisTuki C-alueella: Viljeltävä vähintään 

kahta kasvia, enemmistökasvia korkeintaan 75 %, vapautus alle 10 ha:n tiloilla sekä 

luomutiloilla sekä nurmitiloilla, joilla nurmea/kesantoa yli 75% ja muu kuin nurmi/

kesantoala enintään 30 ha. Pysyvällä laitumella ja pysyvällä nurmella säilyttämisvaati-

mus. lohkojen TukikelPoisuus: Tilatuessa lohko tukikelpoinen, kun viljelykunnossa 

1.1.2015. Luonnonhaittakorvaukseen, ympäristötukeen ja luomutukeen ja kansalliseen 

tukeen yksi tukikelpoisuus, ns. korvauskelpoisuus. Korvauskelpoisuus myös lohkoil-

le, joilla nyt vain joko lfa- tai ymp.tukikelpoisuus tai kansallinen tuki. Ns. pudonneet 

lohkot voivat päästä korvauskelpoisuuden piiriin. Vuoden 2004 jälkeen raivatuille ei 

tuKijÄrjestelmÄssÄ v. 2015 suurimmat muutOKset sitten vuOden 1995
luvata korvauskelpoisuutta. luonnonhaiTTakorvaus (lhk): Haetaan vuosittain, kaikki 

nykyiset sitoumukset päättyvät. Ei ikärajaa, vähimmäisala nousee 5 ha:iin. Kotieläintila 

hakee vuosittain kotieläinkorotusta, jos eläintiheys 0,35 ey/ha, eläinten laskentakausi 

kalenterivuosi, edellinen vuosi ei enää vaikuta. Pysyvinä laitumina ilmoitetut (=tilatu-

kiominaisuus B) luonnonlaitumet ja niityt saavat luonnonhaittakorvauskelpoisuuden 

(LHK-korvauskelpoisuus). ymPärisTökorvaus: Kaikki nykyiset sitoumukset päättyvät. 

Uusi 5 v. sitoumus, jossa ei enää kotieläintila-kasvitilajaottelua. Ei ikärajaa, vähimmäisala 

nousee 5 ha:iin tai 1ha:iin puutarhamaata. Sisältää perustoimenpiteen + vapaaehtoisia 

lohkokohtaisia toimenpiteitä. ELY:n kanssa tehdyistä erityisympäristötukisopimuksista 

suojavyöhyke-, lietelannan sijoittaminen, säätösalaojitus- ja turvepeltojen pitkäaikainen 

nurmiviljely muuttuvat lohkokohtaisiksi toimenpiteiksi. kansalliseT TueT: Ikäraja ja 

eläkekytkentä poistuvat, vähimmäisala 5 ha, puutarhatuissa 1 ha. Nuoren viljelijän tuki 

jos aloittamisesta korkeintaan 5v. luomukorvaus: Uudet 5v luomusitoumukset, kaikki 

nykyiset luomusopimukset päättyvät. eläinTen hyvinvoinTikorvaus: Uudet 1v sitou-

mukset, myös lampaille ja vuohille ja siipikarjalle. Nykyiset EHT-sitoumukset päättyvät. 

Tukihaku 2015: Kasvulohkot on piirrettävä kartalle, esim. sähköisesti Vipussa. 
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uusia makuja
JOulupÖYtÄÄn
uskaltaisiko sitä tänä jouluna poiketa perinteestä? perinteet ovat iso ja tärkeä osa joulua sekä 
sen tuntua. Niistä kannattaa pitää kiinni, mutta vanhoja perinteitä voi aina vuosittain maustaa 
uusilla makuelämyksillä. on mukava yllättää perhe ja vieraat tutuilla raaka-aineilla, mutta 
uudella tavalla tarjottuna. Mukavaa joulun odotusta näiden ohjeiden saattelemana!

anna-liisa saari

asiantuntija  
ruoka, kotitalous 

0400 993 226

luomu

P äivissä tuli hyvin sel-
väksi miten paljon 
luomu menee tällä 
hetkellä eteenpäin 

maailmalla. Maailmalla on 
hienoja projekteja menossa 
luomun suhteen, jotka käsit-
televät kaupunki viljelystä ai-
na kehitysmaiden köyhyyden 
vähentämiseen.

osall isTu in  i T se  suurim-
maksi osaksi tiede osuuksiin 
ja tässä muutamia löytöjä päi-
viltä: Kompostointi tulee ole-
maan yhä suuremmassa tär-
keämmässä roolissa ravintei-
den kierrätyksessä. Sen avulla 
voidaan saada hyvälaatuista ja 
kasvitaudeista, rikoista sekä 
tuholaisista vapaata lannoi-
tetta luomuun. 

eurooPassa TuTkiTaan pal-
jon erilaisia mahdollisuuksia 
luomumaan muokkaamiseen. 
Kevennetty muokkaus on 
ollut viime vuosina monien 
tutkimusten kohteena Keski-
Euroopassa ja heillä on hyviä 
kokemuksia siitä. Kevennetty 
muokkaus ei välttämättä ole 
Suomeen soveltuva muok-
kaustapa kokonaisuudessaan, 
mutta sieltä voitaisiin ottaa 
hyviä käytäntöjä myös Suo-
meen kokeiltavaksi. 

luomuterveiset 
istanBulista!

Perunan ruTonTorjunTaan 
sekä sadon määrän lisäämi-
seen on Euroopassa tehty 
kovasti töitä. Heidän mieles-
tään paras torjunta keino on 
aktiivinen viljelykierto sekä 
kuparin ruiskuttaminen kas-
vustoon joko lannoitteeksi tai 
kasvinsuojeluaineeksi. Lisäk-
si perunan idätys lämpöisessä 
(yli 8 asteisessa) ja valoisassa 
varastossa vähentää ruton ai-
heuttamaa sadon menetystä. 
Samassa tutkimuksessa tuli 
esiin myös, etteivät pitkien 
itujen katkeaminen vähennä 
oleellisesti satotasoa.

ifoam:in järjesTämä kong-
ressi oli erittäin antoisa ja 

istanbulissa pidettiin lokakuussa maailmanlaajuinen 
luomukongressi. osallistujia oli 70 eri maasta ja tilaisuus 
käsitteli monipuolisesti niin tutkimusta, tulevaisuutta ja 
yleisiä näkökulmia.

havaintoja Luomusta:
•    Luomu on ”suurta” jo nyt maailmalla
•    Luomun kehitystä viedään maailmalla eteenpäin  

vauhdilla
•    Luomututkimusta tehdään niin EU:ssa kuin  

maailmallakin 
•    EU ja maailman päättäjillä on halu lisätä luomua ja  

tukea luomua
•    Suomessa tarvittaisiin entistä aktiivisempaa  

otetta luomuun 
•    Vienti mahdollisuuksia olisi laadukkaalle luomulle
•    Luomu innovaatioita tarvittaisiin niin Suomeen  

kuin maailmalle, vienti mahdollisuus

täynnä uutta tutkimusta sekä 
antoi mahdollisuuden verkos-
toitua alan huippujen kanssa 
kuin myös suomalaisten tut-
kijoiden ja alalla työskentele-
vien kanssa. Kongressi antoi 
myös näkymää siitä miten 
isoa on luomu maailmalla. 

erkki vihonen

asiantuntija
luomukasvintuotanto

040 678 7689

maailmanlaajuinen luomukongressi oli Istanbulissa lokakuussa.
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www.agrimarket.fi

Uuden traktorin ei tarvitse olla kallis!

Rami Paavola 
p. 010 76 83474

Tapani Rinta
p. 010 76 83480

Ano Halla-Aho
p. 010 76 83476

John Deere 5055E  

23 900 €
alv. 0% + toimituskulut

John Deere 5100M  

           38 750 €
alv. 0% + toimituskulut.

Koskee rajallista erää 5100M-traktoreita.
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John Deere 5055E 
Ohjaamolla varustettu  nelivetotraktori.
•  55 hv John Deere -moottori
•  Luokkansa mukavin  ja tilavin ohjaamo!

John Deere 5100M 
• 105 hv John Deere Powertech -moottori
•  Huippumukava ohjaamo kruunaa  

kokonaisuuden

hinta  
alk. 

TerveTuloa TuTusTumaan  
esiTTelykoneisiin  

seinäjoen konekeskukseen 
latvalantie 4, Hyllykallio

JD_Seinäjoki_114x170.indd   1 14.11.2014   10.02
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ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti.

Yhteistyöstä kiittäen

ProAgria Etelä-Pohjanmaa 

Etelä-Pohjanmaan  
Maa- ja kotitalousnaiset

Rauhallista Joulua  
Onnea vuodelle 2015


