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1)

HYVÄN MAATALOUDEN JA YMPÄRISTÖN VAATIMUKSET (2 yksittäistä asiaa "hyvien viljelytapojen" -vaatimusten lisäksi)

Kaikki tilat
●Haen kasteluveden ottoon luvan, jos sellainen vaaditaan. Noudatan lupaehtoja.
●Merkitsen pohjavesialueella sijaitsevan kesantopeltoni kylvössä käytetyn siemenseoksen sisällön lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.

2)

LAKISÄÄTEISET HOITOVAATIMUKSET
Lannan ja lannoitteiden käsittely

Kaikki tilat
●Pidän kirjaa lannoituksesta vuosittain. Kirjanpitoni sisältää tiedot:
* peltojen ravinnelisäykseen käytetyn lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden ja typpilannoitteiden määrästä
sekä niiden sisältämästä liukoisesta typestä ja kokonaistypestä
* Satotasoista
* Ajankohdista, jolloin lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita on levitetty pellolle.
Tilat, joilla on kotieläimiä tai jotka ottavat vastaan lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita:
●Jos on tarve kuivalannan varastointiin poikkeustilanteessa (=aumassa), niin tee ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle 14 vrk ennen
aumaamisen aloitusta (tämä ei ole täydentävien ehtojen vaatimus mutta on nitraatti-asetusvaatimus!)
●Teetän lanta-analyysin viiden vuoden välein.
*Säilytän lanta-analyysin tiedot ja orgaanisten lannoitevalmisteiden tuoteselosteet.
Luonnon suojeleminen
Kaikki tilat:
●Olen tehnyt ilmoituksen ELY-keskukseen suunnitelluista toimenpiteistä, jotka saattavat merkittävästi heikentää Natura 2000 -verkostoon
kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja
Kasvinsuojeluaineet
●Olen pitänyt kirjaa kasvinsuojeluaineiden käytöstä ja säilyttänyt kirjanpitoa vähintään 3 vuoden ajan.
*Ympäristökorvaukseen sitoutuneiden tilojen tulee säilyttää kirjanpito vähintään 4 vuotta sitoumuskauden päättymisen jälkeen.
Rehut
●Olen pitänyt kirjaa tilalle hankituista, tilalta luovutetuista sekä tilalla tuotetuista ja käytetyistä rehuista = rehukirjanpito
●Olen pitänyt kirjaa kasvinsuojeluaineiden ja rehujen turvallisuutta varmistavien biosidien eli haitallisten eliöiden torjunta-aineiden käytöstä.
●Olen säilyttänyt rehukirjanpitoa ja rehuista otettujen näytteiden tuloksia vähintään 5 vuotta sekä kirjanpitoja kasvinsuojeluaineiden ja
biosidien käytöstä vähintään 3 vuotta.
*Ympäristökorvaussitoumus -> olen säilyttänyt kirjanpitoa kasvinsuojeluaineiden käytöstä vähintään 4 vuotta sitoumuskauden päättymisestä
●Rekisteröinti rehualan alkutuotannon toimijaksi, kun tilallani viljellään kasveja rehuksi, sekoitetaan rehuseoksia tai ruokitaan elintarviketuotantoeläimiä.
Elintarvikkeet
Elintarvikehygieniaan liittyvät alkutuotantopaikkojen yhteiset vaatimukset (1)
●Harjoittamani elintarvikkeiden alkutuotanto on kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tiedossa.
●Pidän kirjaa tilalta elintarvikkeeksi toimitetuista alkutuotannon tuotteista niiden jäljitettävyyden varmistamiseksi. Säilytän kirjanpitoa vähintään 1 vuoden.
●Pidän kirjaa näytteistä, tutkimuksista ja tuloksista, joilla on merkitystä elintarviketurvallisuuden kannalta. Säilytän kirjanpitoa vähintään 3 vuotta.
Kasvintuotantoa koskevat vaatimukset (yhteisten vaatimusten lisäksi) (2)
●Käytän oikein biosidejä (esim. haitallisten eliöiden torjunta-aineita) ja pidän niiden käytöstä kirjaa. Säilytän kirjanpitoa vähintään 3 vuotta.
●Käytän oikein kasvinsuojeluaineita ja pidän niiden käytöstä kirjaa. Säilytän kirjanpitoa vähintään 3 vuotta.
●Jos tilalla käytetty vesi ei ole vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan toimittamaa talousvettä, varmistan säännöllisesti, 3 vuoden välein tehtävillä tutkimuksilla,
kasvien sellaisenaan syötävien osien kasteluun ja elintarvikkeeksi tarkoitettujen osien puhdistamiseen ja jäähdyttämiseen käytettävän veden laadun.
*Säilytän aina uusimman tutkimustodistuksen
Eläintuotantoa koskevat vaatimukset (yhteisten vaatimusten lisäksi) (3)
●Sen lisäksi, että pidän kirjaa eläimistä saatavista alkutuotannon tuotteista, pidän kirjaa myös tilalle tulevista eläimistä ja
tilalta elintarvikkeeksi toimitetuista eläimistä elintarvikkeiden jäljitettävyyden varmistamiseksi.
*Säilytän kirjanpitoa vähintään 1 vuoden. Huomioin myös eläinten merkintää ja rekisteröintiä koskevat vaatimukset.
●Pidän kirjaa tarkastuksista, joilla on merkitystä elintarviketurvallisuuden kannalta (esimerkiksi navettahygieniatarkastukset ja
salmonellavalvontaan liittyvät tarkastukset).
*Säilytän kirjanpitoa vähintään 3 vuotta.
●Pidän tuotantoeläimille annetuista lääkkeistä ja lääkerehuista säädöstenmukaista kirjanpitoa ja säilytän sitä 5 vuotta.
Maidontuotantoa koskevat erityisvaatimukset (yhteisten ja eläintuotannon vaatimusten lisäksi) (4)
●Noudatan maidon säilytyksessä ja siirtämisessä säädösten mukaisia lämpötiloja ja voin osoittaa sen esim. kirjanpidon tai tallenteiden avulla.
*Säilytän lämpötilatietoja vähintään 1 vuoden
●Varmistan lypsykoneen hyvän kunnon huoltamalla ja testaamalla koneen tarpeen mukaan ja säännöllisesti.
*Säilytän todistuksia tilalla vähintään seuraavaan huoltoon ja testaukseen asti.
●Jos tilalla käytetty vesi ei ole vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan toimittamaa talousvettä, varmistan säännöllisesti, 3 vuoden välein tehtävillä tutkimuksilla,
kasvien sellaisenaan syötävien osien kasteluun ja elintarvikkeeksi tarkoitettujen osien puhdistamiseen ja jäähdyttämiseen käytettävän veden laadun.
*Säilytän aina uusimman tutkimustodistuksen
Munantuotantoa koskevat erityisvaatimukset (yhteisten ja eläintuotannon vaatimusten lisäksi) (5)
●Pidän kirjaa noudattamani salmonellavalvontaohjelman mukaisista tutkimuksista ja tarkastuksista
*Säilytän kirjanpitoa tilalla vähintään 3 vuotta.
●Jos tilalla käytetty vesi ei ole vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan toimittamaa talousvettä, varmistan säännöllisesti, 3 vuoden välein tehtävillä tutkimuksilla,
kasvien sellaisenaan syötävien osien kasteluun ja elintarvikkeeksi tarkoitettujen osien puhdistamiseen ja jäähdyttämiseen käytettävän veden laadun.
*Säilytän aina uusimman tutkimustodistuksen
Eläinten merkintä ja rekisteröinti
●Olen rekisteröitynyt ko. eläinlajin pitäjäksi oman kuntani maaseutuelinkeinoviranomaisella.
●Eläimeni ovat rekisteröidyssä pitopaikassa, jolla on pitopaikkatunnus.
●Eläimeni on merkitty eläinlajikohtaisten säännösten mukaisesti.
●Olen tehnyt eläinlajikohtaiset rekisteri-ilmoitukset ilmoitusaikojen puitteissa.
●Pitopaikkakohtaiset eläinluetteloni ovat ajantasalla.
●Olen tehnyt sikojen eläinmääräilmoitukset säännösten mukaisesti.
Eläintaudit
●Ilmoitan TSE-taudin epäilystä viipymättä kunnaneläinlääkärille.

