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GRADERINGSINSTRUKTION

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 14 juni 2017

Vetedvärgsjuka har noterats i ett antal fält runtom i Mälardalen, och vi vill
uppmärksamma denna sjukdom. Den angriper höstvete, rågvete och råg, och orsakas av
ett virus som sprids av den randiga dvärgstriten. Symtomen, dvärgvuxna plantor med
flammigt gulröda blad, blir som tydligast när stråskjutningen kommer igång hos icke
angripna plantor i fältet. Ofta finns angripna plantor fläckvis i fältet eller i kanterna.
Risken för angrepp är som störst när vete eller ärt är förfrukt, samt där viruset har funnits
tidigare. Tidig sådd gynnar striten, med större angrepp som följd.
Vi är intresserade av alla fall av vetedvärgsjuka, så hör av er om ni känner till något
angripet fält! Samtidigt vill vi påpeka att ni gärna får anteckna om ni ser någon annan
sjukdom i fältet men på andra blad/plantor än de graderade!

Graderingar vecka 25, måndag 19 juni.
Vi behöver resultaten före kl. 12.00 på tisdag 20 juni. Kom ihåg att läsa av era
regnmätare! Utvecklingsstadium bestäms i alla grödor.
Bladlöss graderas i all stråsäd. Lössen räknas på fem plantor på fem ställen i rutan,
totalt 25 plantor, och anges som antal löss/strå.
Efter axgång finner man sädesbladlöss främst på ax och flaggblad. Gräsbladlöss hittas
nere i beståndet och där framför allt på undersidan av bladen. Havrebladlöss finns
oftast på nedre delen av strået.
Oljeväxter:
Rapsbaggar graderas i våroljeväxter, från DC 15. Räkna på fem plantor på fem
ställen, ange medeltal per planta. Notera i anteckningar om bekämpning gjorts i fältet.
Höstvete:
Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost, bladlöss. Trips: Trips avräknas endast i
DC 43–53. Granska 5 strån på fem ställen i rutan. Titta först på stråets utsida, drag
därefter försiktigt bort översta bladslidan och undersök strået och insidan av
bladslidan. Ange trips i medeltal per strå.
Höstkorn:
Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, kornrost, ramularia, löss.
Råg:
Mjöldagg, sköldfläcksjuka, brunrost, löss.
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Rågvete:
Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, brunrost, gulrost, löss.
Korn: Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, löss.
Havre: Mjöldagg, bladfläckar, löss.
Vårvete: Mjöldagg, bladfläckar, rost.
Ärter
Bladmögel. Ärtbladlus. Räkna antal löss på fem toppskott på fem olika ställen i rutan.
Åkerböna
Bladmögel, chokladfläcksjuka, bönfläcksjuka, bönrost.
Gradera fem plantor på fem platser i rutan.

Sädesbladlöss.

Gräsbladlöss.

Havrebladlöss.

.

Vänliga hälsningar

Lina, Anders, Hanna och Sanna

E-post: vsc.uppsala@jordbruksverket.se
lina.norrlund@jordbruksverket.se

072-222 68 23

anders.lindgren@jordbruksverket.se

070-662 18 85

hanna.olsson@jordbruksverket.se

073-404 25 90

sanna.krugerpersson@jordbruksverket.se

076-607 01 63

