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Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2019.2
Ajankohtaista


Kun alat suunnitella vuotta 2019, nykyinen kasvukausi kannattaa vaihtaa ylävalikon
toiminnolla Perustiedot/Tilan perustiedot/Laskentaperusteet/Nykyinen kasvukausi (tai
suoraan lohkotietojen käsittelystä vuosiluvun vierestä). Näin lohkotietojen käsittely –
näyttö avautuu jatkossa suoraan vuodelle 2020. Voit silti tarvittaessa muuttaa myös
vuoden 2019 tietoja.



Monet käyttäjät ovat ihastuneet Sirppi-mobiilisovellukseen, jonka avulla Peltotuen
tietoja voi käyttää ilmaiseksi kännykällä tai tabletilla. Tämä helpottaa huomattavasti
lohkokirjanpidon tekemistä.



Sirppi näyttää kännykässä sen lohkon tiedot, jolla olet. Tapahtumia voi kuitata yhdellä
klikkauksella. Sovelluksella voi tehdä myös karttamerkintöjä (hukkakaura, laskuaukko …)
ja halutessaan jakaa niitä esim. WhatsApp-viestinä.



Sirppi sisältää myös luomutiloille soveltuvan varastokirjanpidon, kaikille soveltuvan
kuivurikirjanpidon ja eläintilojen rehukirjanpidon sekä näyttää säähavainnot ja laskee
arvioidut puintiajankohdat.



Sirpin saa ilmaiseksi Android ja iPhone-laitteisiin puhelimen sovelluskaupasta, tunnukset
voi tehdä itse Peltotuen toiminnolla Työkalut/Sirppi-pilvipalvelu. Sirpin toiminnasta ja
käyttäjätuesta huolehtii asiakaspalvelu@sirppi.fi, ei Softsalo. Lisätietoja sivulla
www.sirppi.fi.



Ajankohtaistiedotteita mm. tukiasioista ja uusista ohjelmaversioista julkaistaan Peltotuen
alkuruudun Tiedotteet-painikkeella ja internet-sivulla www.softsalo.fi. Uusimmat
ohjelmaversiot voi noutaa Peltotuen alkuruudun Internetpäivitys-painikkeella tai sivulta
www.softsalo.fi.

Hyvää jatkoa Peltotuen parissa!
Peltotuki-tiimi

Seuraavilla sivuilla on ohjelmakohtaisia tietoja:
-

Peltotuki Micro s. 2
Peltotuki Pro s. 3

Ohjelmakohtaisia tietoja
Peltotuki Micro
Versio 2019.2 sisältää mm. seuraavat muutokset:


Kasvulohkot voi nyt halutessaan jakaa ryhmiin. Lohkoja voi suodattaa ryhmien
avulla ja viljelykasvit voi asettaa halutessaan kerralla koko lohkoryhmälle.



Lohkojen suodatusta on kehitetty. Suodatettavan kasvin voi nyt valita myös
suodatusruudulla. Suodatus myös muistaa aiemmat suodatusehdot.



Vain Peltotuki Prossa: Viljelykierron suunnittelu -toimintoa on kehitetty.
Lohkoryhmät ja suodatus ovat käytettävissä myös kiertonäytöllä.



Peltotuessa luodut lohkoryhmät synkronoituvat myös Sirppi-mobiilisovellukseen.



Sirppi-sovellusta voi käyttää kännykän ja tabletin lisäksi myös tietokoneella
osoitteessa web.sirppi.fi. Esimerkiksi varastokirjanpidon täsmäytys on helppoa
tietokoneella.



Sirpin voi asentaa ilmaiseksi puhelimen sovelluskaupasta. Tunnukset voi tehdä
itse Peltotuki-ohjelman avulla. Lisätietoja sivulla www.sirppi.fi.



Uusia ja muuttuneita lannoitteita. Ohjelmaan on mm. lisätty joukko uusia
N-xt nestemäisiä lannoitteita.



Uusia ja poistuneita kasvinsuojeluaineita.



Uusia lajikkeita.



Joukko pikkuparannuksia.

Ohjelma sisältää aina ilmaisen puhelinneuvonnan. Kannattaa ottaa yhteyttä, jos kaipaat
lisätietoja tai olet törmännyt johonkin ongelmaan. Tarvittaessa tukihenkilömme voi avustaa
myös helposti etäyhteydellä. Myös kehitysehdotukset ovat tervetulleita!
Ohjelmaneuvonnan yhteystiedot: puhelin 02 777 1451, sähköposti tuki@softsalo.fi. Sirppisovelluksen käyttäjätuki palvelee osoitteessa asiakaspalvelu@sirppi.fi.
Peltotuki Micron voi halutessaan laajentaa Peltotuki Pro –ohjelmaksi niin, että kaikki ohjelmaan
tallennetut tiedot säilyvät. Hinnasto löytyy sivulta www.softsalo.fi. Tarkempia tietoja saa
ohjelmaneuvonnasta. Peltotuki Pro –ohjelma sisältää Micro-ominaisuuksien lisäksi mm.:
-

Tankkiseos-toiminnon
o Monen aineen lisäys kerralla monelle lohkolle
o Havainto-tapahtuman "automaattinen" luonti tankkiseoksen yhteydessä
o Tankkiseokset jäävät muistiin ja helpottavat seuraavaa kertaa

-

Viljelysuunnittelua helpottavat suunnittelumallit
o Malli voi sisältää esim. kaikki ohralohkolle tehtävät viljelytoimenpiteet
o Mallin tapahtumat voi noutaa halutuille lohkoille
o Tapahtumia ei tarvitse lisätä yksitellen

-

Varastoseurannan
o Ohjelma laskee tarkastajan tavoin, paljonko lannoitetta pitää nyt löytyä
varastosta.
o Jos varasto ei täsmää, lohkokirjanpitoa on korjattava

-

Mahdollisuuden hankkia lisämoduleita:

o
o
o
-

Plus-paketti: mm. ravinnetase ja biosidikirjanpito (rotanmyrkkykirjanpito, joka
tulee esittää pyydettäessä tarkastajalle).
Karttaosa: Karttojen käsittely Peltotuki Prossa. Sirppi-sovellus sisältää kartat
myös ilman karttaosan hankintaa.
Tukioptimointi: saatavat tuet lohkoittain eri vaihtoehdoilla

Usean lohkokirjanpidon versiot neuvontakäyttöön

Ohjelmakohtaisia tietoja
Peltotuki Pro
Versio 2019.2 sisältää mm. seuraavat muutokset:


Kasvulohkot voi nyt halutessaan jakaa ryhmiin. Lohkoja voi suodattaa ryhmien
avulla ja viljelykasvit voi asettaa halutessaan kerralla koko lohkoryhmälle.



Lohkojen suodatusta on kehitetty. Suodatettavan kasvin voi nyt valita myös
suodatusruudulla. Suodatus myös muistaa aiemmat suodatusehdot.



Viljelykierron suunnittelu -toimintoa on kehitetty. Lohkoryhmät ja suodatus ovat
käytettävissä myös kiertonäytöllä.



Peltotuessa luodut lohkoryhmät synkronoituvat myös Sirppi-mobiilisovellukseen.



Sirppi-sovellusta voi käyttää kännykän ja tabletin lisäksi myös tietokoneella
osoitteessa web.sirppi.fi. Esimerkiksi varastokirjanpidon täsmäytys on helppoa
tietokoneella.



Sirpin voi asentaa ilmaiseksi puhelimen sovelluskaupasta. Tunnukset voi tehdä
itse Peltotuki-ohjelman avulla. Lisätietoja sivulla www.sirppi.fi.



Uusia ja muuttuneita lannoitteita. Ohjelmaan on mm. lisätty joukko uusia
N-xt nestemäisiä lannoitteita.



Uusia ja poistuneita kasvinsuojeluaineita.



Uusia lajikkeita.



Joukko pikkuparannuksia.

Peltotuki Pron Plus-paketti
Peltotuki Pron Plus-paketti –lisäosa sisältää joukon ohjelman käyttöä helpottavia ja tehostavia
työkaluja. Plus-paketin toimintoja ovat mm. :
-

Ravinnetaseen laskenta:
o Lähes automaattinen ravinnetaseen laskenta
o Lohkolla käytetyt ravinteet tulevat automaattisesti lohkokirjanpidosta,
satotuotteiden (= sadon mukana poistuneiden ravinteiden) generointi tapahtuu
lohkokirjanpidon pääsato-tapahtumien perusteella.
o Työkalu kannattavan ja ympäristöä huomioivan lannoituksen seurantaan

-

Biosidikirjanpito:
o Biosidejä ovat mm. jyrsijämyrkyt ja desinfiointiaineet

o

-

Biosidien käytöstä on pidettävä kirjaa ja kirjanpito on pyydettäessä näytettävä
tarkastajalle

Säätietojen seuranta ja säägrafiikka

Jos ohjelmasi ei sisällä Plus-pakettia ja haluat hankkia sen nyt, tilaa Softsalosta uudet koodiluvut.
Hankintahinta on 45 € + alv ja vaikutus vuosipäivityshintaan 8 € + alv / vuosi (1/5 tilan versiot).
Tilaukset toivomme mieluiten sähköpostilla osoitteesta tuki@softsalo.fi tai haluttaessa
puhelimitse numerosta 02 777 1450. Liitä tilaukseen ohjelman lisenssinumero, nimesi ja
osoitteesi.

Peltotuki Pro, muuta ajankohtaista
Ajankohtaistiedotteita mm. tukisäädösten tulkinnoista ja uusista ohjelmaversioista on saatavissa
Peltotuen alkuruudun Tiedotteet-painikkeella ja internet-sivulta www.softsalo.fi. Uusimmat
ohjelmaversiot voi noutaa Peltotuen alkuruudun Internetpäivitys-painikkeella tai sivulta
www.softsalo.fi.
Valtaosa asiakkaistamme on siirtynyt pelkkään internetpäivitykseen. Näin voi säästää päivitysten
lähetyskulut kokonaan (18 € + alv /vuosi /ohjelma). Internetpäivitys on käytettävissä aina
aiemmin kuin postin kautta toimitettu lähetys ja käyttäjät ovat olleet siihen erittäin tyytyväisiä.
Pelkkään internetpäivitykseen siirtyneille asiakkaille ei lähetä postin kautta päivityksiä.
Päivitykset ja tiedotteet voi noutaa milloin tahansa em. tavoilla. Tärkeimmistä päivityksistä
pyritään lähettämään lisäksi sähköpostiviesti. Siksi on tärkeää, että Softsalossa tiedetään
voimassa oleva sähköpostiosoitteesi.
Jos olet saanut päivitykset vielä postin kautta CD-levynä ja haluat jatkossa siirtyä pelkkään
internetpäivitykseen, lähetä asiasta sähköposti Softsaloon osoitteella tuki@softsalo.fi. Liitä
ilmoitukseen nimesi, osoitteesi ja ohjelman lisenssinumero.
Vuoden 2019 ohjelmapäivitykset on laskutettu elokuussa. Seuraava ”iso” ohjelmapäivitys
ilmestyy viimeistään ensi keväänä ja sisältää mm. tukien hakuun ja tukioptimointiin liittyvät
asiat. Internetpäivityksiä ilmestyy tarpeen mukaan.
Kannattaa seurata Softsalon internetsivuja ja käyttää Peltotuen alkuruudun toimintoja
Internetpäivitys ja Tiedotteet. Pyrimme tiedottamaan niiden kautta viljelijöille tärkeistä asioista.

