Höstkorn år:
Fyll alltid i rutorna enlig:
Siffra
0,01
0
-

= % angrepp el. antal/strå
= förekomst
= ingen förekomst
= ej graderat

Svampsjukdomar anges normalt som % angrepp på blad 1-3. Ett blad
anses som utvecklat när dess snärp kommit fram.
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Anteckningar

Anvisningar för höstkorn
Graderingarna görs inom den obesprutade rutan på fem slumpvisa platser, stationer.
Bladsvampar: Strån huvudskott från fem stationer graderas. Gradera de tre översta
bladen på varje strå tills ni uppnått 50 blad (minst 17 strån). Skilj ej på de olika
bladnivåerna. Bladen räknas då de är fullt utvecklade, dvs när snärpet syns. Vissnande
blad medräknas om orsaken säkert kan hänföras till svampangrepp. Avräkna endast
symptom som säkert orsakats av svamp. Är man osäker räknas endast bruna eller beiga
bladfläckar som är minst 2 mm stora och som har en gul bård omkring. Förekomsterna av
sköldfläcksjuka varierar ofta inom den obehandlade rutan, vilket gör det viktigt att
avräkningen görs slumpvis. Kornrost och gulrost särskiljs inte, men ange vilken som
dominerar. För mjöldagg i tidigt stadium, anteckna om det är gammal eller ny mjöldagg.

Bladlöss: Drag försiktigt upp knippen av strån och räkna antalet löss på fem strån (strå,
blad, ax) per station (totalt 25 strån). Notera antalet löss i medeltal per strå för respektive
art.
Påträffas mycket grönstrimmig gräsbladlus noteras detta under anteckningar.
Trips: Granska 5 strån per station. Titta först på stråets utsida, drag därefter försiktigt bort
översta bladslidan och undersök strået och insidan av bladslidan. Endast
föräldragenerationen, som är svart-bruna, räknas. Ange trips i medeltal per strå. Trips
avräknas endast en gång. Detta görs tidigast i DC 43, senast när halva axet gått ur holk.
Tripssymptom: graderas en gång i DC 71-79. Fem strån per station granderas på översta
bladet och bladslidan. Ett symptom räknas när mer än halva bladslidans omkrets är
gulfärgad. Notera % strån med symptom.
I kolumnen ”anteckningar” noteras övriga skadegörare. Skriv då skadegöraren följt av
graderingsresultatet.

