Havreodlarens hustavla

Bättre havrekvalitet
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•• Havre lämpar sig för många olika jordarter. Vid skiftesvalet
lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid skiftets vattenhushållningsförmåga eftersom havren har ett större behov
av vatten än övriga spannmål. På organogena jordar har
växtligheten en större benägenhet för liggsäd, vilket ska
beaktas i gödslingen och stråregleringen.
•• Havren är flexiblare än andra spannmål i fråga om jordens
pH. Om pH-värdet ligger i klassen god eller bättre bör mangangödslingen uppmärksammas.
•• Ensidig odling av havre är lönt att undvika. Havre ska inte
odlas på ett skifte med flyghavre för det är inte möjligt att
bekämpa flyghavren från ett havrebestånd; varken kemiskt
eller genom att plocka.
•• Goda förfrukter till havre är olje- och baljväxter samt
höstspannmål. Havren är en bra förfrukt till spannmål och
andra odlingsväxter förutsatt att föregående års havrebestånd inte utsatts för rödmögel.

Växtskydd

•• Bladlössen sprider dvärgskottsvirus
och det är därför viktigt att upptäcka dem i bråddskjutning
sstadiet.
•• Ogräsväxter och växtsjukdomar bekä
mpas enligt behov. En
mångsidig växtföljd reducerar risken för
bladfläcksjuka och
rödmögel.
•• I livsmedelshavre är det förbjudet
att använda växtreglerare med den verksamma substans
en klormekvatklorid
eftersom rester av det kan bli kvar i
skörden (t.ex. CCC,
Cycocel, Korrensääde 5 C, Stabilan).
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Skiftet och val av skiftet

Sortval och sådd
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•• Sorten väljs på ba
sen av växttiden oc
h andra sortegenska
per. Vid sortvalet lön
ar det sig att beakta
skördens användningsändamål och kv
alitetskrav.
•• Det är bra att så
havren tidigt för att
säkra en tidig skörd.
Havre kan sås i en ka
llare jord än korn.
•• Användningen
av betat, granskat
och iståndsatt utsäd
säkerställer en jämn
e
bråddskjutning och
ett friskt och livskraftigt växtbestånd.
Betningen hjälper att
bekämpa utsädesburna växtsjukdo
mar.
•• För havren är så
tätheten beroende
på jordarten och så
punkten 400-550 gro
tidende frön/m2. Med
tillräcklig mängd
utsäde undvikas för
kraftig bildning av sid
oskott.
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ltoxiner
Bemästra rödmögel och möge
lig för rödmögel

mest käns
•• Av våra sädesslag är havren den
. DON).
och mögeltoxiner som de kan bilda (t.ex
rn som inverkar på
fakto
ta
•• Växtperiodens väder är den störs
för rödmögel är
ken
toris
förekomsten av mögeltoxiner. Smit
störst under blomningen.
årets växtavfall och halm
•• Rödmögel kvarlever i föregående
växtavfallet noggrant.
och därför lönar det sig att mylla in
earbetning och dilättb
an
Överlägg höstplöjning ibland mell
ligheten är frodig
växt
om
rektsådd. Risken för rödmögel ökar
och tät eller ligger.

Gödsling

•• Havrens kvävegödslingsgrad är 80-1
30 kg/ha beroende på
omständigheterna; bl.a. hur mullhalti
g jorden är. Tillräcklig
gödsling säkrar nyttjandet av nya havr
esorters höga skördepotential.
•• Vid planeringen av gödslingen beak
tas resultaten av markkarteringen (P, K, S och Mn).
•• Vid behov säkras behovet av mangan
och övriga spårämnen
med tilläggsgödsling redan i bestocknin
gsstadiet eller när
bristsymptom uppdagas.
•• Man kan också tillämpa delad göds
ling vilket gör det möjligt
att gödsla enligt behov under hela växt
perioden. Kompletterande gödsling vid axgång höjer havrens
proteinhalt.
•• Stallgödsel lämpar sig för gödsling
av havre bara man ombesörjer den kompletterande gödslingen.
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Tröskning, torkn
in

g

och lagring
•• Vid tröskningen
aktas att kornen oc
h skalen inte skad
Fläkten borde vara
as.
tillräcklig för att un
dvika att lättä korn
inte kommer med.
•• Omsorgsfull tor
kning omedelbart eft
er tröskningen till un
der 14 % säkerställ
er att skördekvalitet
en hålls god och
reducerar risken för
mögeltoxiner. Vid reg
lerandet av torkningstemperaturen
ska spannmålsparti
ets fuktighet beaktas. För hög värme
kan skada havrekorne
ts kärna.
•• Det lönar sig att
lagra partier med ev
entuellt olika kvalitet
i skilda silon. Lagerbo
er
kföringen ska alltid
vara uppdaterad.
•• Havren lämpar sig
väl för olika ensileri
ngsmetoder.

Havreodling har långa
traditioner
Odlingsarealen för havre i Finland har under senaste tio år varierat mellan 300 000-400 000 hektar och av odlingsväxterna intar havren den andra
platsen näst efter kornet. Orsaken till havrens popularitet som odlingsväxt har varit att odlandet inte
skiljer sig från övrig spannmålsproduktion samt
havrens mångsidiga användningsområden. Havre
lämpar sig utmärkt för de finska förhållandena.
Havren är ljus till färgen, hektolitervikten är hög,
kärnan är stor och skalhalten är liten.
Finland är en av de största havreproducenterna och
-exporterna i Europa och i hela världen. Till och med
en tredjedel av den inhemska skörden går årligen
till export. Under senaste år har finländsk havre
exporterats i synnerhet som råvara till de europeiska kvarnarna. Exportmängden varierar årligen
beroende på produktionen, marknadsläget och
spannmålens prisförhållanden.
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Den mångsidiga havren
Havre lämpar sig såväl som livsmedel som foder åt
husdjuren. I havren är alla näringsvärden i balans;
betaglukanerna hjälper att sänka kolesterolvärdet,
hålla blodsockret stabilt och havreprodukterna har
därtill en god inverkan på välmående i människans
tarmsystem. Havren lämpar sig synnerligen bra
som foder för idisslare och enkelmagade husdjur.
Tack vare havrens höga fett- och proteinhalter och

mångsidiga aminosyror är fodervärdet gott. I Finland används havre överlägset mest uttryckligen
som husdjursfoder.

Satsa på odlingen - producera
kvalitetshavre
I havreodlingen är det av främsta vikt, att man satsar tillräckligt på odlingen av detta spannmål som i
många avseenden har betraktats som anspråkslöst.
I praktiken innebär det att man fäster uppmärksamhet vid val av skifte och sort samt gödsling och
växtskydd.
Av våra sädesslag är havren den mest känslig för
mögeltoxiner som Fusariumsvamparna kan bilda.
Toxiner är mögelsvamparnas ämnesomsättningsprodukter som ofta är giftiga för människor och
djur. Av dessa har gränsvärden ställts för DONmögeltoxinet. Vädret är den viktigaste reglerande
faktorn för uppkomsten av rödmögel och toxiner.
Mögeltoxinrisken kan reduceras genom att man
undviker alltför ensidig odling av havre, genom att
bearbeta föregående årets växtavfall omsorgsfullt,
odla tillräckligt tidiga sorter, tröska skörden genast
när den mognat och torka den omedelbart efter
tröskningen.
Havren har en god framgång också i den ekologiska produktionen eftersom den har en förmåga

Denna broschyr har utarbetats av Spannmålsbranschens
samarbetsgrupp (VYR) år 2013 och finansierats av jord- och
skogsbruksministeriets Kvalitetskedja (Laatuketju).
Broschyren finns på adressen: www.vyr.fi

att tillgodose även långsamt upplösliga näringsämnen för bildandet av skörden. Havren konkurrerar
bra mot ogräs och är resistent mot sjukdomar. Det
råder efterfrågan på ekologisk havre.

Bra råvara för olika syften
De viktigaste kvalitetskriterierna för livsmedelshavre är att kornet är stort och kärnan ljus och
klar. Livsmedelshavren får inte innehålla mögel
och den bör vara korrekt till sin smak och färg.
Halten av mögeltoxiner (bl.a. DON) bör vara inom
ramen för fastställda gränsvärden. Gällande livsmedelshavre kan orenligheter, rester och skador
lätt leda till avfärdandet av hela partiet varför
speciell uppmärksamhet bör fästas vid växtskyddet och skördandet. Det lönar sig att välja sorter
där hektoliter- och tusenkornsvikten är hög och
skalsubstansen liten.
De viktigaste kvalitetsfaktorerna för fodersäd är
hektolitervikten och att säden är mögelfri. För
foderhavren är – förutom en hög hektolitervikt
– även höga protein- och fettvärden önskvärda
sortegenskaper. Även i egen foderanvändning på
gårdar är det viktigt att man beaktar risken för mögeltoxiner och utreder kvaliteten i eget spannmål.
Havren lämpar sig väl för olika ensileringsmetoder
och blandade växtbestånd

