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Flyghavreombud & Ordförande i LRFs
lokalavdelningar i Västra Götaland

Flyghavre
Vi vill att Västra Götaland fortsatt skall vara bland de främsta regionerna inom
utsädesproduktionen. Det förutsätter att vi tillsammans engagerar oss i
flyghavreproblematiken. Lokalavdelningarna är en viktig länk att nå ut med
information. Ni känner era grannar, närboende och är de som har bäst
kännedom om de lokala förutsättningarna i ert område.
Lagen säger att det inte får finnas axade plantor av flyghavre. Kontroller i fält
är en förutsättning för att lagen skall kunna följas och ni som flyghavreombud
är grunden till att frågan lyfts inom er avdelnings område. Det viktigt att se
över fälten för att minimera spridning av flyghavre.
Samarbete gäller
Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och spannmålshandeln har tagit på sig
att informera i skrift och på fältvandringar. När och om lokalavdelningen
ordnar en fältvandring, passa på att diskutera flyghavre och andra
problematiska ogräs. Hushållningssällskapet och spannmålshandeln
tillhandahåller flyghavrepåsar till de odlare som önskar.
Hushållningssällskapets och Länsstyrelsens växtodlingsrådgivare kan också
svara på frågor om flyghavre. LRFs insatser består i att informera och engagera
sina medlemmar i arbetet.
Övrigt
Täckta spannmålslass gäller för alla transporter utom de som går från fält
närmast torken och där fordonet inte passerar andras ägor. Ett kollegialt tryck i
frågan kan behövas. Vi hälsar nya som gamla flyghavreansvariga välkomna i
årets arbete. Ni skall känna ett stort stöd i ert arbete från såväl
spannmålshandeln, Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och LRF.
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RENKAVLE
Renkavlen är ett ettårigt ogräs som sprids med frön, normalt höstgroende. Den
förökar sig lättare i växtföljder med mycket höstsäd och reducerad bearbetning.
Spridningen sker lätt med maskiner och det är därför viktigt att göra rent innan
man flyttar dem till ett nytt fält, om det kan finnas renkavle. Oftast hittas de
första plantorna vid infarter, där man kört in eller lastat av maskiner.
Renkavlen har lätt för att bilda resistens mot bekämpningsmedel. Därför är det
viktigt att kombinera kemiska och icke-kemiska metoder för att hålla renkavlen
borta. Vid mer omfattande problem i gröda som har gått i ax kan det till och
med vara aktuellt att totalbekämpa området eller ensilera hela grödan. Vid
måttlig förekomst bör renkavlen plockas när man ändå kollar flyghavre.
Renkavlen kan förväxlas med kärrkavle, ängskavle och timotej. Mer
information om renkavle hittar du på Jordbruksverkets sida:
https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtskydd/vaxtskyddsatgarder/renkavl
e

SVARTROST
Svartrost orsakas av svampen Puccinia graminis och har i alla tider varit en av
de allvarligaste skadegörarna på vete. Svartrost är likt de flesta rostsvampar
beroende av två värdväxter för sin kompletta livscykel. Om det inte finns några
berberisbuskar, kan det inte bildas nya raser av svampen genom rekombination
och den har svårt att överleva till nästa odlingssäsong. Inom växtförädlingen
arbetas det med och har tagits fram nya resistenta vetesorter.
Håll koll på vilt växande berberisbuskar och ta bort dem i tid!
Andra förekommande problematiska ogräs i vårt område under
föregående år har varit: Hönshirs (Bohuslän) och Sandlosta.
Kontakt på LRF: Håkan Persson 0733 – 552 881, hakan.persson@lrf.se
eller Per Carlsson 070-991 34 31 per.carlsson@lrf.se
Tack för ert engagemang!
Med vänlig hälsning, Håkan Persson
Ledamot LRF Västra Götaland

