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Utsädesodlare
Odlingsgranskare

FORTSATT UTSÄDESPRODUKTION PÅ EN BRUKNINGSENHET DÄR FLYGHAVRE HAR
KONSTATERATS

Anvisningarna gäller utsädesproduktionslägenheter där det under de föregående åren har iakttagits flyghavre.
Ett jordbruksskifte där flyghavre iakttagits bildar ett skifte som är under uppsikt i fråga om flyghavre. För ett skifte som är under uppsikt gäller följande bestämmelser:
- jordbruksskiftet blir kvar under Eviras uppsikt tills det har konstaterats vara fritt från
flyghavre under två på varandra följande år. Längre fram redogörs för när en flyghavrekontroll inte utförs.
- på ett skifte som är under uppsikt får inte produceras en sort som odlas till utsäde eller
odlas havre
- storleken eller formen på ett skifte som är under uppsikt får inte ändras
- det rekommenderas att jordbruksskiftessignumet bibehålls oförändrat
- på ett skifte som är under uppsikt skall bekämpningsanvisningen eller -planen (av
landsbygdssekreteraren) följas
- man får inte använda kemisk bekämpning på skiftet om inte planen eller anvisningen
förutsätter detta
- skiftet granskas årligen i samband med odlingsgranskningen
- om flyghavre förekommer på ett skifte som är under uppsikt, skall den plockas eller
bekämpas omedelbart
Om det på en utsädesproduktionslägenhet förekommer flyghavre på ett jordbruksskifte (ett
skifte som är under uppsikt):
- är utsädesproduktion tillåten för alla arter
- kan utsädesproduktion bedrivas på andra skiften än skiften som är under uppsikt.
Om flyghavre förekommer på två jordbruksskiften (två skiften som är under uppsikt):
- är utsädesproduktion tillåten för timotej, rödklöver, rybs och raps
- kan utsädesproduktion bedrivas på andra skiften än skiften som är under uppsikt.
Om flyghavre förekommer på tre jordbruksskiften (tre skiften som är under uppsikt):
- godkänns inte utsädesproduktion innan lägenheten är fri från flyghavre och avförts
från kommunens flyghavreregister.
Flyghavresituationen på skiften som omedelbart gränsar till en utsädesodling inverkar inte på godkännandet av utsädesproduktionsskiftena.
Åtgärder som flyghavren föranleder:
Om odlingsinspektören observerar flyghavre på lägenheten, meddelar inspektören om fyndet till
kommunens landsbygdssekreterare som registrerar lägenheten i kommunens flyghavreregister.
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Odlingsinspektören eller landsbygdssekreteraren bereder en bekämpningsanvisning för lägenheten, på basen av vilken landsbygdssekreteraren fattar beslut. När lägenheten är fri från flyghavre
begär odlaren i samband med stödansökan en flyghavrekontroll för hela basskiftet. Lägenheten
avförs från kommunens flyghavreregister när flyghavre inte observeras under två på varandra följande somrar i samband med den officiella flyghavrekontrollen. Kommunen granskar alltid hela
basskiftet, och jordbruksskiftet där flyghavre observerades kan avföras från Eviras uppsikt.
Flyghavrekontroll kan utföras när det är möjligt att observera flyghavre som grott. Flyghavrekontroll
utförs inte om
- det på skiftet odlas havre, rybs, raps, senap, råg, kummin eller potatis
- skiftet är i träda, vall eller växtligheten ligger
- det på skiftet bekämpats flyghavre exempelvis genom plockning, med bekämpningsmedel eller
genom slåtter
- andra odlingstekniska åtgärder förhindrar observation av flyghavre.

Tilläggsuppgifter
Leena Pietilä, tfn 040 833 2481
Maarit Markkula, tfn 040 846 9148

Enhetsdirektör

Hanna Kortemaa

Överinspektör

Leena Pietilä

