OHJEITA HUKKAKAURATTOMUUSTARKASTUKSEEN
Peruslohkon tai muun alueen haltija voi pyytää
hukkakaurattomuustarkastuksen kun hukkakaura
on torjuttu hukkakaurarekisteriin merkityllä
peruslohkolla tai muulla alueella torjuntaohjeen tai
-suunnitelman mukaisesti

•
•

lomakkeen kohdassa tunniste voidaan käyttää
mallia: kuntanumero/juokseva numero
pöytäkirja katselmuksen tekijälle, kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja viljelijälle

TARKASTUKSEN SUORITTAMINEN
HAKEMUS
Hakemuksen hukkakaurattomuustarkastusta varten voi
tehdä pinta-alatukihaun yhteydessä tai vapaamuotoisella hakemuksella 31. päivään toukokuuta
mennessä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Tarkastuksessa voidaan noudattaa pääosin samoja
menetelmiä kuin siemenviljelysten tarkastuksessa.
Ajankohta
Tarkastus tehdään hukkakauran ollessa röyhyllä, eli
kasvukaudesta riippuen heinäkuun alusta lähtien.

KAKSI VUOTTA ILMAN HUKKAKAURAA
Peruslohko tai muu alue voidaan todeta hukkakaurasta
vapaaksi jos kahden peräkkäisen kasvukauden aikana
tehdyssä tarkastuksessa ei lohkolla tai alueella havaita
hukkakauraa.
Tarkastuspyyntöä ei tarvitse uusia toisena vuotena,
mikäli ensimmäisen vuoden tarkastus on voitu suorittaa
ja tarkastettavalla alueella ei havaittu hukkakauraa.
Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.
Mikäli tarkastusta ei alla olevista syistä johtuen voida
suorittaa, on siitä mahdollisimman pian ilmoitettava
alueen haltijalle.
LOHKOLLA KIELLETYT KASVIT JA
TOIMENPITEET
Jos:

•

peruslohkolla viljellään kauraa, rypsiä, rapsia,
sinappia, ruista, kuminaa tai perunaa
• lohko on nurmella tai kesannolla
• lohkolla on torjuttu hukkakauraa (huom. myös
käsin kitkentä on hukkakauran torjuntaa) tai
• lohko on niitetty tai pahoin lakoutunut,
ei hukkakaurattomuustarkastusta voi tehdä.
PÖYTÄKIRJA
Seuraavat kohdat pöytäkirjasta on täytettävä aina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

haltijan yhteystiedot
tiedot peruslohkosta tai muusta alueesta
onko kyseessä ensimmäinen vai toinen
tarkastus
merkintä, jos tarkastusta ei ole voitu suorittaa
tai se on keskeytetty, sekä syy siihen
hukkakauran löytyminen
jos hukkakauraa ei havaita (1.vuoden tark.)
jos lohko tai alue on vapaa hukkakaurasta
(2.vuoden tark.)
onko hukkakaura tunnistettu
onko kasvi lähetetty tunnistettavaksi
onko löydetyt hukkakaurat poistettu
mahdollinen hukkakauraesiintymä merkitään
joko pöytäkirjaan piirrettyyn tai johonkin
muuhun karttaan
yhteen pöytäkirjaan voidaan merkitä tiedot
kaikista niistä lohkoista, joissa on sama
tilanne.

Tarkastuksen kulku
Koko peruslohko on tarkastettava tasaisin välein
kävellen. Kävely ajouria tai ruiskutusjälkiä pitkin,
mikäli sellaiset kasvustossa näkyvät, takaa sen, että
koko lohko tulee tasaisesti tarkastetuksi.
Apuvälineet
Kiikari on hyvä apuväline, mutta ei yksin riittävä.
Varsinkin matalat, kasvuston korkuiset
hukkakaurayksilöt, jäävät usein kiikarilla
havaitsematta. Ne löytää vain kävelemällä kasvustossa
riittävän tiheään.
(Kiinnitä huomiota myös pientareisiin, suojakaistoihin
ja lohkojen ulkopuolisiin alueisiin. Erityisen tärkeää on
tarkastaa kuivurin ympärillä olevat alueet). Noin kuusi
kertaa suurentava suurennuslasi on hyvä apuväline
hukkakauran tunnistuksessa.
Havainnointi
Hukkakauran havaitsee parhaiten vasten aurinkoa.
Ensimmäisen yksilön löydyttyä on syytä tarkkailla
huolellisesti ympäristöä löydetyn kasvin läheltä, sillä
hukkakaura kasvaa usein pesäkkeinä.
Vain yksi yksilö löytyy
Jos tarkastuksessa löytyy yksi hukkakaura ja viljelijä ei
ole tarkastuksessa mukana, yksilöä ei saa irrottaa, vaan
se jätetään paikalle ja merkitään (esim. kepillä) ja
ilmoitetaan asiasta viljelijälle.
Varmistus
Mikäli et ole varma, onko kasvi hukkakaura tai sen
tunnistamisessa ollaan erimielisiä, on kasvi (huom.
koko kasvi juurineen!) lähetettävä
Siementarkastusosastolle tunnistettavaksi.
Kasvien poisto pellolta
Jos tarkastuksen yhteydessä kitketään pois
hukkakauroja, on ne ehdottomasti pistettävä
muovipussiin tai -säkkiin ja poltettava. Varsinkin
tuleentuneet siemenet varisevat erittäin herkästi.
Lisätietoja:
Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira)
Siementarkastusosasto
Puh. 020 772 003
Hukkakauratarkastaja 040 719 1075

