PUHDASTA SIEMENTÄ PELTOON,
ÄLÄ KYLVÄ HUKKAKAURAA
Hukkakaura on lainsuojaton rikkakasvi. Sen pahin

Hukkakaura on ongelma, jonka kanssa viljelijä

osan siemenistään jo ennen viljankorjuuta ja näin

hetkeksi herpaantuu, hukkakaura putkahtaa pintaan.

haitta on herkkä leviäminen. Hukkakaura varistaa
maahan joutuu useita vuosia itämiskykyisenä
säilyviä siemeniä.

joutuu tekemään jatkuvasti töitä. Jos ote tilalla

Ennaltaehkäisevä työ on parasta, joten helpoimmalla
pääset, kun tarkkailet jatkuvasti tilannetta pelloillasi.
Jos tilasi pelloilla on hukkakauraa, on sinun pyrittävä

Hukkakaura on erittäin kilpailukykyinen

siitä eroon. Siinä varminta on käyttää sertifioitua

valtaamalla kasvutilaa. Hukkakaura kuluttaa osan

laatu tunnettua, joten se voi aiheuttaa hukkakauran

viljelykasveja vastaan ja se pienentää satoa

siementä. TOS-siemen ei ole tarkistettua eikä sen

pellon ravinteista ja vedestä. Heikkokortisena

leviämistä.

viljelykasvitkin, mikä taas haittaa sadon-

Tutkimusten mukaan viljelijät pitävät siemenen

se lakoontuu helposti ja lakoonnuttaa samalla
korjuuta.

vapautta rikkakasveista ja erityisesti hukkakaurasta
yhtenä tärkeimpänä asiana, kun tilalle

Suurimman haitan hukkakaura aiheuttaa

hankitaan uutta siementä. Viljelijöiden mielestä

siemenviljelyn lohkolla.

hukkakauran leviämistä. Sertifioidun siemenen

siemenviljelyksille, sillä hukkakaura estää

sertifioidun siemenen käyttö vähentää eniten
hukkakaurattomuus on keskeinen osa laatua.

Hukkakauran torjunta perustuu lakiin
Torjunnan laiminlyönti johtaa tukileikkauksiin
Torju hukkakaura ennakoimalla. Se on halvinta ja tehokkainta
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Hukkakaura alentaa sadon määrää ja heikentää sadon laatua
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Tämä esite on tehty siemenalan kehittämishankkeen toimesta. 2015
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SERTIFIOITU SIEMEN TAKAA
KYLVÖSIEMENEN LAADUN

