kuva: Berner kuva-arkisto

Se till att flyghavren inte sprids
Flyghavren ska bekämpas redan från början
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Flyghavre är ett
svårt ogräs
• Konkurrerar effektivt och
producerar mängder av
frön
• Frön som faller ner i jorden
behåller sin grobarhet i
många år
• Försvinner inte av sig själv
• Åkerns försäljningsvärde
minskar
• Flyghavren ska bekämpas
enligt lag
• Försummad bekämpning
leder till stödminskningar
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Bekämpa kem

iskt

• Besprutning är
möjlig i
stråsäd (inte ha
vre) samt
t.ex. i rybs, raps
, potatis,
kummin och lin
• Rätta tiden at
t bekämpa
är då flyghavren
bestockar
sig

• Tillräcklig bruk
smängd och
vattenmängd, rä
tta tank
blandningar
• Bästa besprutn
ingsvädret:
luftens relativa
fuktighet
så hög som möj
ligt och
temperaturen öv
er +10 C

kuva: Eviran kuvapankki/Anniina Kivilahti

Granska och plocka

• Plockningen startar i mitten av juli i Södra Finland
• Skiftena och dikesrenarna
måste varje år granskas
2-3 gånger med en veckas
mellanrum
• Bekämpningströskeln är en
flyghavreplanta på skiftet
• Plantorna dras upp med
rötterna och placeras i en
hel plastsäck
• Säcken förs bort från åkern
och bränns
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Bekämpa mekaniskt

• Upprepad bearbetning
utrotar flyghavreplantorna
• Växtbeståndet slås och balas och balarnas förs t.ex.
till avstjälpningsplatsen
eller grävs ner
• Med tillstånd av myndigheten kan man göra
helsädesensilage av ett
smittat växtbestånd om
karenstiderna medger det
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Bekämpa med
odlingsteknik
• Använd certifierat utsäde
• I vall hinner flyghavren
inte föröka sig
• Använd en stråstyv sort vid
spannmålsodling. Gödsla
med måtta så att det inte
blir liggsäd.
• På smittade skiften får du
inte odla havre eftersom
det då inte går att granska
skiftet och bekämpa flyghavren kemiskt

Kännetecken

kuva: Eviran kuvapankki

• Brodd: gulskiftande grön, växer
vanligen mellan såraderna. Bladet vrider sig åt vänster på samma sätt som hos havre. Klena
kanthår på bladen. Frodig planta
i bestockningsstadiet.
• Vippa: yvig, gles, späda förgreningar. Kan urskiljas i växtbe
ståndet från och med början
eller mitten av juli.
• Kärna: mörkbrun eller grå, hårig,
skålformad bas.
• Borst: kraftig, vriden och böjd.

kuva: Evira/Sami Markkanen

Flyghavreregister

Flyghavre måste anmälas

• Det smittade skiftet förs in i IACSsystemets flyghavreregister
• Jordbrukaren kan i stödansökan begära en flyghavrekontroll när basskiftet är fritt från flyghavre
• Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet utför kontrollen senast i
månadsskiftet juli-augusti. Året därpå
behöver man inte separat begära
någon kontroll om området vid den
första kontrollen konstaterades vara
fritt från flyghavre.
• Kontrollen gäller hela basskiftet. Då
får det inte växa havre, rybs, raps,
senap, råg, kummin, potatis eller vall
på skiftet. Skiftet får inte ligga i träda
och inga bekämpningsåtgärder får
utföras under samma växtsäsong.
Svår liggsäd är ett hinder för kontroll.
• Myndigheten avlägsnar skiftet från
flyghavreregistret när ingen flyghavre
har konstaterats under två på
varandra följande växtsäsonger.

• Var och en som observerar flyghavre är skyldig att göra anmälan
till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
• I fortsättningen måste flyghavre
smittan anges per basskifte i stöd
ansökan på våren
• Myndigheten utför en besiktning
på skiftet och ger anvisningar om
bekämpningen
• Myndigheten kan utarbeta en fler
årig bekämpningsplan

Ytterligare information ger
• Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
• ProAgrias experter
• Växtskyddsmedelsaffären och
importörernas rådgivning
• Evira: Evira.fi > Växter > Odling och
produktion > Flyghavre

Denna broschyr har utarbetats i samarbete av Evira och Spannmålsbranchens samarbetsgrupp
(VYR) år 2011 och den har finansierats av jord- och skogsbruksministeriets Kvalitetskedjan.

