
Hukkakaura on Hävitettävä jo esiintymisen alkuvaiHeessa

1
Vaarallinen 
hukkakaura

• Kilpailee tehokkaasti ja 
tuottaa paljon siemeniä

• Maahan pudonneet sieme-
net itävät monien vuosien 
ajan

• Ei häviä itsestään
• Pellon myyntiarvo laskee 
• Laki velvoittaa torjumaan 

hukkakauran
• Torjunnan laiminlyönti 

johtaa tukileikkauksiin

2
Tarkasta ja kitke
•  Kitkentä alkaa Etelä-Suo-

messa heinäkuun puoli-
välissä

•  Lohkot pientareineen tar-
kastettava joka vuosi 2–3 
kertaa viikon välein

•  Torjuntakynnys yksi hukka-
kaura lohkolla

•  Löytyneet kasvit kitketään 
juurineen ehjään muovi-
säkkiin

•  Säkki viedään pois pellolta 
ja poltetaan

3
Torju 
viljelytekniikalla 

•  Käytä sertifioitua kylvö-

siementä
•  Nurmella hukkakaura ei 

ehdi lisääntymään 

•  Viljanviljelyssä valitse luja-

kortinen lajike. Lannoita 

maltillisesti lakoontumisen 

estämiseksi. 
•  Saastuneilla lohkoilla ei 

saa viljellä kauraa, koska 

tarkastus ja kemiallinen 

torjunta ei onnistu

4
Torju kemiallisesti 
•  Ruiskutus onnistuu vil-jakasveista (ei kaurasta) sekä esimerkiksi rypsistä, rapsista, perunasta, kumi-nasta ja pellavasta

•  Oikea käsittelyajankohta on hukkakauran pensoessa•  Riittävä käyttö- ja vesi-määrä, oikeat tankki-seokset
•  Paras ruiskutussää: ilman suhteellinen kosteus mah-dollisimman suuri ja läm-pötila yli +10 ˚C

5
Torju mekaanisesti
•  Toistuva muokkaaminen 

tuhoaa hukkakauran 
 taimet

•  Kasvustot niitetään ja paa-
lataan ja paalit hävitetään 
esimerkiksi kaatopaikalle 
tai haudataan maahan

•  Saastuneesta kasvustosta 
voidaan tehdä viranomai-
sen luvalla varoaikojen 
salliessa kokoviljasäilöre-
hua

Estä hukkakauraa leviämästä
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Tämä esite on tehty Eviran ja Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) yhteistyönä 
2011 ja sitä on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriön Laatuketju.

Hukkakaurasta on 
ilmoitettava
•  Jokaisella havaitsijalla ilmoitusvel-

vollisuus kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaiselle

•  Jatkossa saastunta merkittävä 
peruslohkoittain keväällä tukihake-
mukseen 

•  Viranomainen tekee lohkolla katsel-
muksen ja antaa torjuntaohjeet

•  Viranomainen voi laatia monivuoti-
sen torjuntasuunnitelman

Hukkakaurarekisteri 
•  Saastunut lohko IACS-järjestelmän 

hukkakaurarekisteriin
•  Viljelijä voi pyytää tukihakemuksessa 

hukkakaurattomuustarkastuksen, kun 
peruslohko on vapaa hukkakaurasta  

•  Kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
nen tekee tarkastuksen viimeistään 
heinä-elokuun vaihteessa. Toisena 
peräkkäisenä vuotena ei tarkastusta 
tarvitse pyytää erikseen, jos alue on 
ensimmäisessä tarkastuksessa todet-
tu hukkakaurasta vapaaksi

•  Tarkastus koskee koko peruslohkoa. 
Lohkolla ei saa silloin kasvaa kauraa, 
rypsiä, rapsia, sinappia, ruista, kumi-
naa, perunaa tai nurmea. Lohko ei 
saa olla kesannolla eikä torjuntatoi-
mia saa tehdä samana kasvukautena. 
Voimakas lako estää tarkastuksen. 

•  Viranomainen poistaa lohkon hukka-
kaurarekisteristä, kun hukkakauraa ei 
todeta kahtena peräkkäisenä kasvu-
kautena

Lisätietoa 
•  Kunnan maaseutuelinkeino-

viranomaiselta
•  ProAgrian asiantuntijoilta
•  Kasvinsuojeluainekauppiaalta ja maa-

hantuojien neuvonnasta
•  Evirasta: Evira.fi > Kasvit > Viljely ja 

tuotanto > Hukkakaura
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Tuntomerkit 

•	Oras: kellertävän vihreä, kasvaa 
yleensä rivivälissä.  Lehti kiertyy 
vasemmalle, kuten kaurallakin. 
Lehtien reunoissa hentoja karvo-
ja. Pensastuva kasvi rehevä.

• Röyhy: laaja, harva, veltto-
haarainen. Erottuu kasvustossa 
heinäkuun alusta tai puolivälistä 
alkaen.

• Jyvä: tummanruskea tai harmaa, 
karvainen, maljamainen tyvi. 

•  Vihne: voimakas, kierteinen ja 
polveikas.


