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Siemenviljelijät
Viljelystarkastajat

SIEMENTUOTANNON JATKAMINEN VILJELMÄLLÄ, JOLLA ON TODETTU
HUKKAKAURAA

Tämä ohje koskee siementuotantotiloja, joilla on edellisinä vuosina havaittu hukkakauraa.
Kasvulohkosta, jolla hukkakauraa havaitaan, muodostetaan hukkakauran tarkkailulohko. Tarkkailulohkoa koskevat seuraavat määräykset:
- kasvulohko säilyy Eviran tarkkailussa, kunnes se todetaan hukkakaurattomaksi
kahtena peräkkäisenä vuonna. Jäljempänä on lueteltu, milloin hukkakaurattomuustarkastusta ei tehdä.
- tarkkailulohkolla ei saa tuottaa siemenviljeltävää lajiketta tai viljellä kauraa
- tarkkailulohkon kokoa tai muotoa ei saa muuttaa
- kasvulohkotunnus suositellaan säilytettävän ennallaan
- tarkkailulohkolla on noudatettava torjuntaohjetta tai -suunnitelmaa (maataloussihteeriltä)
- lohkolla ei saa käyttää kemiallista torjuntaa, jollei suunnitelma tai ohje sitä edellytä
- lohko suositellaan tarkastettavaksi vuosittain viljelystarkastuksen yhteydessä
- jos lohkolta löytyy hukkakauraa, se on kitkettävä tai muuten torjuttava välittömästi
Jos siementuotantotilalla esiintyy hukkakauraa yhdellä kasvulohkolla (yksi
tarkkailulohko):
- siementuotanto on sallittu kaikilla lajeilla
- siementuotantoa voidaan harjoittaa muilla lohkoilla kuin tarkkailulohkolla.
Jos hukkakauraa esiintyy kahdella kasvulohkolla (kaksi tarkkailulohkoa):
- siementuotanto on sallittu timoteilla, puna-apilalla, rypsillä ja rapsilla
- siementuotantoa voidaan harjoittaa muilla lohkoilla kuin tarkkailulohkoilla.
Jos hukkakauraa esiintyy kolmella kasvulohkolla (kolme tarkkailulohkoa):
- siementuotantoa ei hyväksytä ennen kuin tila on vapautunut hukkakaurasta ja
kunnan hukkakaurarekisteristä.
Siemenviljelykseen välittömästi rajoittuvien lohkojen hukkakauratilanne ei vaikuta siementuotantolohkojen hyväksymiseen.
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Hukkakauran aiheuttamat toimenpiteet:
Jos viljelystarkastaja havaitsee tilalla hukkakauraa, tarkastaja ilmoittaa havainnostaan kunnan
maataloussihteerille, joka liittää tilan kunnan hukkakaurarekisteriin. Viljelystarkastaja tai maataloussihteeri valmistelee tilalle hukkakauran torjuntaohjeen, jonka perusteella maataloussihteeri tekee
päätöksen. Kun tila on vapautunut hukkakaurasta, viljelijä pyytää hukkakaurattomuustarkastusta
tukihakemuksen yhteydessä koko peruslohkolle. Tila vapautuu kunnan hukkakaurarekisteristä, kun
hukkakauraa ei havaita kahtena peräkkäisenä kesänä virallisen hukkakaurattomuustarkastuksen
yhteydessä. Kunta tarkastaa aina koko peruslohkon. Eviran tarkkailusta voi poistaa kasvulohkon,
jolla hukkakauraa havaittiin.
Hukkakaurattomuustarkastus voidaan tehdä, kun on mahdollista havaita itäneet hukkakaurat.
Hukkakaurattomuustarkastusta ei tehdä, jos
- lohkolla viljellään kauraa, rypsiä, rapsia, sinappia, ruista, kuminaa tai perunaa
- lohko on kesannolla, nurmella tai kasvusto on pahoin lakoutunut
- lohkolla on torjuttu hukkakauraa esimerkiksi kitkemällä, torjunta-aineilla tai niittämällä tai
- muut viljelytekniset toimenpiteet estävät hukkauran havaitsemisen.
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Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee
tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia
tai toimijoita sitovia. Viime kädessä lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee
tuomioistuin. Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja lainsäädännön soveltamisesta. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä
tulisi soveltaa.

