Lisainfo
Tuulekaera leviku vältimise abinõude rakendamise kohustus
on maakasutajal ning tõrjega peab tegelema igal aastal.
Tuulekaera tõrjeabinõude täitmist kontrollib Põllumajandusja Toiduamet ja nende täitmata jätmisel on õigus teha ettekirjutus koos sunniraha rakendamise hoiatusega.
Kui ettekirjutusega pandud kohustust ei täideta, võib vastavalt
korrakaitseseadusele sunniraha ülemmäär olla kuni 9 600
eurot. Õigus on kohaldada sundniitmist, sel juhul nõutakse
maaomanikult sisse ka niitmiskulud.

Hooli oma põllust!
Lihtsam ja odavam on tuulekaera vältida,
kui sellega hiljem võidelda.
Aita kaasa ja teavita põldudest, kus
lokkab tuulekaer tuulekaer@pta.agri.ee

Tuulekaeraga saastunud kaardikiht on PRIA veebikaardil
https://kls.pria.ee/kaart abiinfo kihi all.
Tuulekaera tõrjeks sobivad keemilised tõrjevahendid leiad
Põllumajandusameti kodulehelt www.pta.agri.ee taimekaitsevahendite registrist.

Põllumajandus- ja Toiduamet
Teaduse 2
75501 Saku
HARJU MAAKOND
Meie keskused on avatud igas maakonnas

Oled oodatud!

Hea abivahend tuulekaera leidmiseks on binokkel

Rohkem infot ja kontakte
www.pta.agri.ee

Tunne ja tõrju
tuulekaera

Kuidas levib?

Märka ja tõrju tuulekaera

Kontrollimata külviseemnega

Jälgi põlde igal aastal. Eriti tähelepanekult neid, mille
läheduses oled märganud tuulekaera.

Ühised põllutöömasinad, kombainid, kuivatid, sorteerimismasinad
Koormakatteta teravilja veol
Metsloomad, linnud, tuul

Tuulekaera tõrjeks on kasutatud taimekaitsevahendit

Miks tuulekaer on ohtlik?
Tuulekaer on raskesti tõrjutav umbrohi, mis vähendab
saaki ja põllumaa kvaliteeti
Konkureerib kultuurtaimedega valguse, vee, toitainete pärast
Jätab kultuurtaimed alarindesse ning lamandub kergesti
Levib kiiresti - võib levida üle põllu paari aastaga. Üks taim
võib anda kuni 200 seemet
Seeme püsib idanemisevõimelisena u 10 aastat ja võib
idaneda kogu kasvuperioodi jooksul – nii kevadel, suvel,
sügisel, mis raskendab keemilise tõrje efektiivset ajastamist

Kuidas tunda ära tuulekaera enne pöörise
ilmumist?
Esineb külviridade vahel ja tühikutes

Kui tuulekaer levib edasi naabruses asuvale seemnepõllule,
jääb see tunnustamata ja toob kaasa seemnetootjale
majandusliku kahju
Pärast saagi koristust ei ole võimalik tuulekaera sorteerimisega eemaldada

Leht keerdub vasakule ehk vastupäeva nagu kaeral, teistel
teraviljadel paremale

Kasuta külviks sertifitseeritud seemet ja kontrolli oma
tarbeks kasvatatud seemet Põllumajandusuuringute
Keskuse seemnekontrolli laboris.
Kasuta kindlasti külvikorda ja viljavaheldust. Kasvata
tugevalt tuulekaeraga saastunud põllul heintaimi ja niida
heintaimed enne tuulekaera pöörise ilmumist.
Ära külva kaera tuulekaeraga saastunud põllule, kuna
tõrjeks ei saa kasutada taimekaitsevahendit ja ka väljakitkumine on raskendatud.
Tee sügisel kõrrekoorimine, mis paneb varisenud tuulekaeraseemned idanema ja need hävinevad talvel.
Kasuta tõrjeks sobivat taimekaitsevahendit ja vali pritsimiseks sobivad ilmastikutingimused. Öökülmade järel
ja kuumalaine ajal ei ole soovitav pritsida. Valesti tehtud
keemiline tõrje nõrgendab tuulekaera, kuid ei hävita.
Jälgi, et ei jääks pritsimata kohti – põllunurgad, põlluservad, postide ümbrused.
Puhasta kasutuses olnud põllutöömasinad pärast saastunud põllu harimist, niitmist, taimekaitsetööd, viljakoristust, saagi vedu, kuivatamist ja sorteerimist.

Lehelabad on laiemad kui teistel teraviljadel
Alumise lehe servas ja alumisel lehetupel on karvad
Taim on enne pöörise moodustumist kollakasroheline
(heledam võrreldes teiste teraviljadega)

Kitku tuulekaerataimed koheselt koos võrsesõlmega, pane
kotti, vii põllult ja hävita, sest üksikute tuulekaerataimede
väljakitkumine aitab vältida aastatepikkust vaevalist tõrjet.

Vasakul tuulekaera, paremal hariliku kaera seemned

Saagi transportimisel kasuta koormakatet, sest ilma
koormakatteta teraviljaveol lendub tuulekaeraseeme
lähedalasuvatele põldudele.

