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TA Sadetus, maanparannus, ojituksen 

kunnostus, kalkitus, muu

Pvm
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Kasvulohkon nimi Lohko sisältää    

 suojakaistaa

 piennarta

yht.                           ha

Viljelytapa

 tavanom.       siirtymäv.       luomu

Lohkon tunnus Viljavuustutk., vuosi pH P-luku

Kokonaispinta-ala, ha K-luku Ca-luku Mg-luku

Viljelykasvi Lajike/alkuperä Sinkki (Zn) Kupari (Cu) Mangaani (Mn)

Esikasvi Maalaji Boori (B) Rikki (S)
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Kylvöpvm Siemenmäärä Säädöt Muokkauspäivämäärä ja muokkaustapa, muita huomioita
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Pvm Lannoite/lantalaji, levitystapa Määrä Säädöt

Ravinteita annettu kg/ha Ympäristötuen ehtojen 
sallima typpimäärä 
enintään

kg/ha
Typpi Fosfori Kali

Ympäristötuen ehtojen 
sallima fosforimäärä 
enintään

kg/ha

Siirto edelliseltä vuodelta: 
ylitys  – kg P 
alitus + kg P

kg/ha

Sallittu fosforimäärä 
yhteensä =                 kg/ha

Kasvukaudella annettu 
fosforia yhteensä –                 kg/ha

Siirto seuraavalle 
vuodelle =                 kg/ha
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Pvm Siemenen käsittely, havainnot rikkakasveista, taudeista, 
tuholaisista ym.

Pvm Valmiste/
menetelmä

Määrä Säädöt Teho 0–10
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Pvm Korjattu tuote, sadon laatu Määrä kg/ha Määrä kg 
yht.

Hinta €/kg Havaintoja (puintikosteus, 
kuivauslämpötila, -aika jne)

Kerääjä- ja alus-
kasvit sekä kylvöpvm

Kasvipeitteisyys-
vaatimuksen 
täyttävä ala vuoden 
lopussa  

ha
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