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GRADERINGSINSTRUKTION

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 11 juli 2017

Förra veckans graderingsresultat visade på ökade svampangrepp i de flesta grödorna, till
följd av ett väder som bjöd på både värme och en del nederbörd. Störst ökning av
svampangrepp såg vi i höstvetet, vilket i snitt befann sig i DC 75. Löss fanns det fortsatt
mycket av i ärter, och fortsatt lite av i övriga grödor.
För dig som har stråsäd som visar sig ha uppnått DC 75 nästa vecka så blir det
säsongens sista gradering. För de fält som inte utvecklats så långt skulle vi vilja se
resultatet från ytterligare någon vecka. Svampsjukdomarnas utveckling har varit
långsam i år och det ska bli intressant att följa den ända till slutet.

Graderingar vecka 29. Det är inte nödvändigt att få in resultaten till tisdag
kl. 12 de kommande veckorna. Vi ser hellre att din sista gradering görs någon dag
senare än att den inte blir gjord alls.
Höstvete:
Mjöldagg, bladfläckar (ange vilka), brunrost, gulrost, bladlöss. Skicka in axprover
för vetemygga. Klipp av 15 ax och skicka till oss. Märk axproverna med fältnummer,
gröda och datum och skicka till oss samma dag.
Stråknäckarprover: Gräv upp 50 plantor försiktigt och se till att få med rötterna.
Klipp av strået ca 25 cm från basen och ta bort lös jord. Rötterna får inte ruttna så
förvara dem torrt och lämna till oss vid tillfälle. Märk proverna med fältnummer, gröda
och datum.
Korn: Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, rost, löss.
Om kornet har gått i ax görs en uppskattning av flygsot. Räkna antalet angripna
plantor i en ruta på 1x10m på några olika ställen i fältet. Räkna ut antalet angripna
plantor per kvadratmeter och notera i anteckningsrutan.
Havre: Mjöldagg, bladfläckar, kronrost (notera även om du ser svartrost på
bladslidorna), löss. Flygsot (se instruktion under Korn).
Vårvete:
Mjöldagg, bladfläckar, rost, löss. Tripsskador graderas en gång i DC 71–79.
Gradera minst 25 strån och ange procent skadade. Som skada räknas när mer än halva
bladslidans omkrets är gulfärgad. Skicka in axprover för vetemygga vid DC 75 (när
kärnan nått full längd). Klipp av 15 ax och skicka till oss. Märk axproverna med
fältnummer, gröda och datum och skicka till oss samma dag.
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Ärter: Ingen gradering aktuell men baljprover ska tas in från den obehandlade rutan.
När baljorna är fullmatade, helst 1-2 veckor före skörd, så tar du baljor från 50 plantor.
Om du har fler än 8 baljor per planta kan det räcka med att du tar från 25 plantor. Lägg
baljorna i en plastpåse och frys in direkt. Provet ska märkas med antal plantor. Lämna
till oss vid tillfälle eller meddela oss om vi ska komma och hämta dem.
Åkerböna: Ingen gradering aktuell men Växtskyddscentralen vill ta in baljprover
från den obehandlade rutan före skörd.

Tripsskador graderas i vete, råg, rågvete
och höstkorn i slutet av säsongen.
Räkna skador på 25 strån och ange antal
skadade strån i procent. Som skadat strå
räknas då bladslidan samt minst halva
varvet runt strået är gulfärgat.
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