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GRADERINGSINSTRUKTION
NORRLANDSLÄNEN
2019-07-31
Växtskyddscentralen

Hej!
Nu har graderingssäsongen kommit till sitt slut och det här blir den sista
graderingsinstruktionen för i år. I nästa veckas gradering är det aktuellt att titta
efter flygsot och rödsotvirus i fälten. Håll gärna utkik efter svartrost i havren och
vetet också.
Med detta vill vi tacka för ett gott samarbete den här säsongen, alla era
observationer har varit värdefulla och viktiga för framtida arbete med
kartläggning av skadegörartryck i de olika länen.
Om det finns frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er!

Graderingsinstruktioner vecka 32, måndag 5 augusti:
Utvecklingsstadium bestäms vid varje graderingstillfälle och det är det som
styr vilka skadegörare som är aktuella att leta efter i respektive fält.
Sätt gärna ut en regnmätare och redovisa veckans nederbörd till oss.
Bladlöss graderas i all stråsäd. Lössen räknas på fem plantor på fem ställen i
rutan, totalt 25 plantor, och anges som antal löss per planta (bortse från löss som
sitter på sidoskott).
Korn: Mjöldagg, bladfläckar och sköldfläcksjuka.
Rödsot (samma som gulsot) (se bild). Graderas en gång i mjölkmognad (DC 7377). Anges som angripna plantor/m2. Gradera endast plantor med symptom på
de tre översta bladen. Gå en sträcka på 20 m mitt i graderingsrutan. Räkna antalet
plantor med symptom, en meter ut åt vardera håll. Dividera antalet angripna
plantor med 40 så får du antalet plantor med rödsotvirus per m2.
Flygsot (se bild). Graderas en gång (DC 73-77). Räkna antalet angripna ax längs
1x10 m på 5 ställen i rutan. Räkna ut antalet angripna ax per m2 och notera i
anteckningsrutan.
Havre: Mjöldagg, bladfläckar, rost (se under korn). Flygsot (se under korn).
Rödsot (se under korn).
Vårvete: Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost. Rödsot (se under korn).
Våroljeväxter: Inga graderingar aktuella.
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De skadegörare som du letat efter men inte hittat rapporterar du in som nollor.
Sådant som inte varit aktuellt lämnar du tom ruta för.
Skriv gärna en kommentar om odlingsläget överlag.
Vänliga hälsningar
Lina, Anders, Kristian och Elizabeth
Växtskyddscentralen i Uppsala
vsc.uppsala@jordbruksverket.se (skicka graderingar till denna mejladress)
elizabeth.lovstaf@jordbruksverket.se

Flygsot i korn

Gulsot i korn
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