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Agrineuvoksen avulla viljelytoimen- 
piteet voidaan suunnitella ja 
toteuttaa hallinnon edel- 
lyttämien säännösten

 mukaisesti.

Viljelytieto
luotettavasti 
hallintaan- Hyötyä käytännössä - 

Teet viljelysuunnittelun,  ravinne-
laskennan, lannoitevalinnan, vil-
jelykiertosuunnittelun, lohko-
muistiinpanot ja lähetät kas-
vulohkolomakkeen (102B) säh-
köisesti Vipu-palveluun

Suunnittelet lohkojen viljelykier-
rot ja kasvien tavoitepinta-alat. 
Pidät yllä lohkojen kasvukuntoa 
sekä ehkäiset rikkakasveja ja kas-
vitauteja

Hallitset viherryttämisen, kasvi-
peitteisyyden ja ekologisen alan 
vaatimukset.

Kun pyritään parempaan sato-
tuottoon, laatuun ja tehokkuu-
teen, Agrineuvoksen suunnitte-
lu-, raportointi- ja seurantaomi-
naisuudet antavat siihen hyvän 
lähtökohdan. Saatavana myös 
SaaS-pilvipalveluna.



Lisätietoja antaa ja oikean kokonaisuuden 
kartoittamisessa sinua auttaa Suonentiedon 
myynti. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Puh. 017-264 2642
myynti@suonentieto.
www.suonentieto.

Viljelysuunnittelu
Agrineuvos sisältää kattavasti kaikki kasvinvil-
jelyyn liittyvät tapahtumalajit ja Suomessa vil-
jellyt kasvit sekä lajikkeet. 

Agrineuvos hallitsee kaikkien viljelykasvien ra-
vinnetarvelaskennan säädösten mukaisesti. 
Lannoituslaskennan avulla voit optimoida tilal-
lesi parhaiten soveltuvat lannoitteet ja lannoi-
tustasot. Kun käytät jaettua lannoitusta, voit 
säätää lannoituksesta kertyvää ravinteiden 
määrää ja täydentää kesällä kasvin lannoitusta 
tarpeen mukaan. 

Sisältää kaikki kasvinsuojelun kauppavalmis-
teet ja niiden käyttötarkoituskuvaukset. Voit 
etsiä/suodattaa valmisteita käyttörajoitteiden 
ja tyypin perusteella.

Lohkomuistiinpanot
Voit pitää lohkokirjanpidon helposti ajan tasal-
la kasvukauden kuluessa kuittaamalla suunni-
telman toimenpiteet toteutuneille päivämääril-
le ja tarvittaessa korjaamalla toteutustietoa. 
Lohkokorttituloste sisältää hallinnon vaatimat 
tiedot. Kaikki tapahtumatiedot säilyvät lohkon 
viljelyhistoriassa.

Pellon käytön suunnittelu
Voit suunnitella tavoitteen mukaiset kasvipin-
ta-alat tulevalle kasvukaudelle ja näet samalla 
viljelyhistorian.

Agrineuvos täyttää kaikki nykyaikaisen viljelyn 
vaatimukset. Sen avulla on helppoa laatia vil-
jelysuunnitelma kasvukaudelle ja tavoitteet 
tuleville vuosille.

Agrineuvoksen viljelysuunnitelman voit lähettää Agri- 
Smart-palveluun.  AgriSmartissa voit kirjata toteutusta-
pahtumat pellolla kätevästi mobiililaitteellasi, jolloin loh-
kokirjanpitosi päivittyy automaattisesti aina, kun avaat 
Agrineuvoksen. 

Ominaisuudet
• Viljelysuunnittelu ja lohkokirjanpito
• Ravinnetarpeen ja lannoituksen laskenta
   ympäristösitoumuksen ja nitraattidirektiivin säännöksillä
• Jaettu lannoitus levityskerran ravinnekertymän
   prosentti- tai kilorajoituksilla
• • Lohkon ravinnekertymän ja ravinnetarpeen
  erotuksen laskenta
• Liittymä Vipu-palveluun, josta voi noutaa tilan perus- ja 
   kasvulohkotiedot
• Sähköisen tukihaun esitäyttö
• Kasvulohkolomake 102B ja syysilmoitukset
• Selkeät tulosteet ja pdf-tallennus
•• Tilamuistiinpanot
• Peltomaan laatutesti ja kasvukunnon määritys lohkoittain
• Viherryttämisen, ekologisen alan ja
   kasvipeitteisyyden laskenta
• Fosforin tasauslaskenta
• Satotuotteiden ja tarvikkeiden varastomäärän seuranta,
   luovutus- ja vastaanottotapahtumat
•• Viljavuusanalyysien nouto suoraan Eurons 
   Viljavuuspalvelusta tai Suomen Ympäristöpalvelusta
• Suunnittelu- ja toteutustapahtumat ryhmäsyöttönä
• Viljelykiertosuunnittelu ja pellonkäyttösuunnitelma
• Tulostusjono (kaikki tarvittavat dokumentit kerralla)
• Valmiit ja ajantasaiset rekisterit kasveista, 
   lajikkeista, lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista
• • AgriSmart-lisäpalvelulla saat lohkorajat karttanäkymään ja 
   voit valita muokattavat lohkot kartalta.
• Agrineuvos-tuotteet: 1-tila, 5-tila, 10-tila ja suunnittelija

- Viljelysuunnitelma ja 
lohkokirjanpito –

Lataa ja kokeile!
www.suonentieto.


