
Flyghavre är ett fruktat gräsogräs, främst i vårsäd. Allmänt förekommande 
men på vissa håll i landet är flyghavre ett större problem och det gäller att 
hålla koll och åtgärda problemen i tid. 
Tänk på att förekomsten av flyghavre regleras enligt lag: All mark ska hållas fri 
från flyghavre. Det är du som brukar fastigheten som är skyldig att bekämpa 
flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning. 
Kontrollera dina fält, gärna flera gånger under sommaren, kolla särskilt 
eventuella platser där du tidigare har hittat plantor, under kraftledningar och 
översvämningsmarker. Maskiner ska rengöras från jord och växtrester för 
att minska risken för spridning av eventuella frön och täck alltid vagnar vid 
spannmålstransporter. 

SPRIDNING 
Flyghavre sprids enbart med med frö som huvudsakligen gror på våren. 
Fröna överlever normalt 4-5 år i jordbruksmark. Spridning sker med tröskor, 
pressar och halm. Även otäckta spannmålstransporter och fåglar kan sprida 
ogräset. Flyghavren missgynnas av en varierad växtföljd med inslag av  
höstsådda grödor och vall. 

BEKÄMPNING 

Höstvete, vårvete: Attribut Twin Plus / Attribut S / MKH Super + superolja

Tidig bekämpning på små plantor i god tillväxt. Sträva efter god markfukt. 

Attribut Twin Plus / Attribut S / MKH Super har både jord- och bladverkan. 
Det betyder att både plantor som träffas av sprutvätskan vid behandling och 
plantor som gror efter behandlingen bekämpas. Detta ger en mycket säker 
effekt på flyghavre.

Vete, råg, rågvete och korn: 1,0 l Event Super + superolja

Event Super kräver ogräsplantor i god tillväxt för optimal effekt.

• Attribut Twin Plus/ Attribut S/ MKH Super får användas i höstvete och vårvete. 

• Event Super får användas i vete, råg, rågvete och korn
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FLYGHAVRE
Latin: Avena fatua 

BEKÄMPNING 

eller kemisk bekämpning.

Vårbekämpning 

Vete: 1/1-dos Attribut Twin/Chekker Power (120+60g)
+ superolja

Tidig bekämpning på små plantor i god tillväxt. 
Attritbut Twin/Chekker Power kräver god markfukt för optimal effekt

Använd sprutteknik som ger god täckning och duschkvalitet fin/medium.

Vete, råg, rågvete och korn: 1,0 l Event Super + superolja

Event Super kräver ogräsplantor i god tillväxt för optimal effekt.
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Tänk på att förekomsten av flyghavre regleras enligt lag.

Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Gräsogräs rekommendation sammanställd av Bayer, Sverige




