Lägesrapport om växtskydd i frilandsgrönsaker vecka 19 2013

Kålfluga

Fällor är utsatta i Skåne för att följa den lilla kålflugans äggläggning. Inga ägg har hittats
ännu och den danska modellen baserad på temperatursummor visar risk för äggläggning
först i början av nästa vecka i sydvästra Skåne och något tidigare i nordvästra Skåne.
Det är framförallt de första fyra veckorna efter utplantering som kålplantorna är känsliga
för angrepp av kålflugan. Därefter kan plantan kompensera för angreppen genom att
bilda fler sidorötter. Detta gäller inte för t.ex. kålrot och rädisa, där skadorna påverkar
kvaliteten på grödan. Frö betat med Mundial (fipronil) eller Gigant (chlorpyrifos) är
skyddat mot kålflugans larver under den känsliga perioden.
Förebyggande åtgärder: Täckning med väv eller insektsnät under äggläggningsperioden.
Försök har även gjorts med att hägna in kålfälten med nät.

Jordloppor

Jordloppor har observerats i Skåne. De senaste dagarnas värme i kombination med torka
har gjort att jordlopporna har börjat leta sig ut i fälten. Var extra uppmärksam på
angrepp i sådda kålväxter, betor och spenat där jordlopporna kan göra stor skada,
framförallt när tillväxten är svag. Grödan är som mest känslig fram tills det första riktiga
bladparet är utvecklat. Vid kraftiga angrepp kan bekämpning med pyretroid bli aktuell.

Trips

Stora mängder trips förekommer nu i fält. Skador orsakade av trips har observerats på
ärter, morötter, palsternackor och betor. Tripsen lever på växtsaft och punkterar växtens
celler för att komma åt växtsaften. Tidiga angrepp gör bladen sked- eller skålformade
och förtjockade. Angripen vävnad blir ofta silverskimrande och kraftiga angrepp hämmar
tillväxten. Vid kraftiga angrepp kan bekämpning med pyretroid bli aktuell.

Fjärilslarver

Enstaka ”vita fjärilar” (kålfjäril och rovfjäril) syns nu i kålfält i Skåne. Kålfjärilen lägger
alla ägg på en planta och larverna är lätta att bekämpa. Rovfjärilen lägger däremot
enstaka ägg på varje planta, men på flera plantor. Larverna kan gå in i kålhuvuden och
är då svåra att bekämpa. Håll kålplantorna under uppsikt och bekämpa med Turex 50
WP, Steward 30 WG eller en godkänd pyretroid när larverna är små och innan de går in i
huvudena.

Godkända växtskyddsmedel i frilandsgrönsaker 2013

Årets lista över godkända växtskyddsmedel i frilandsgrönsaker finns att ladda ner eller
att beställa på
www.jordbruksverket.se/vaxtskyddsmedelfrilandsgronsaker
En dispens för användning av Stomp SC i lök, purjolök, gräslök, morötter, palsternacka
och bruna bönor har beviljats efter att listan trycktes. Se information i lägesrapport
vecka 16.
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