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Veckorapport – Potatisbladmögelbevakning i färsk- och
matpotatis, Alnarp vecka 25
Växtskyddscentralen i Alnarp och Hushållningssällskapet Skåne bevakar i år när första
angreppet av potatisbladmögel uppträder i sex områden i Skåne samt ett i södra Halland.
Bevakningen sker i konventionella fält (betecknas Konv obeh) med en liten del av fältet
(10-50 m2) som inte behandlas förrän det första angreppet uppträder (se exempel på
bevakningsrutor på bild 1 efter ett skyfall och 2), i ekologiska fält (betecknas Eko), i
färskpotatis som varit vävtäckt (betecknas Vävad), i konventionella fältförsök med
obehandlade försöksrutor (betecknas Konv f), samt i ekologiska sortförsök (betecknas
Eko f). Senaste bevakningsrundan gjordes den 18-19 juni.

Bild 1 Bevakningsruta efter skyfall

Bild 2 Bevakningsruta Foto: L Wiik

Vi har strävat efter att ha mottagliga sorter. I de konventionella fältförsöken där olika
kemiska bekämpningsstrategier testas ingår både mottagliga och motståndskraftiga
sorter och i de ekologiska sortförsöken finns under 2018 sju olika sorter som sannolikt
har olika motståndskraft mot bladmögel.
De sammanlagt sju områdena framgår av tabellen samt i vilken typ av odling och i vilka
sorter som bevakningen sker.
Tabell 1. Antal platser med olika typer av potatisodling som bevakas med avseende på
bladmögel 2018. Markering med rött innebär att bladmögel hittats på en eller flera platser.
Vävad
Konv obeh
Eko
Konv f
Eko f
Område (sorter se fotnot)
SÖ Skåne (Österlen)a
2
Skånes sydkustb
1
1
Löddeköpinge & Borgebyc
3
1
NV Skåne (Bjäre)d
2
1
2
Södra Halland (Laholm)e
1
NÖ Skåne (Kristianstad)f
3
1
1
1
Mellersta Skåne (Eslöv, Löberöd)g
2
1
1
a
King Edward. b Melody, Solist. c Fontane, Solist. d Colombo, Swift, Emely, Solist, Ditta. e Folva.
f
King Edward, Lady Britta, Melody, Solist, Bintje, Folva, Allians, Bionica, Birte, Carolus, Connect,
Elfe, Marabel. g Fontane, Solist, Ballerina, Allians, Bionica, Birte, Carolus, Connect, Elfe, Marabel .
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Till dags dato har bladmögel endast hittats på Bjärehalvön (NV Skåne) i sorterna
Colombo, Swift, Emely, Solist och Ditta (se bild 3) vilket markerats med rött i tabellen.
Angreppen har varit små eller måttliga. De flesta av de fält som varit angripna är nu
plockade. I det fält på Bjäre som vi hade en bevakningsruta i (konv obeh) upptäcktes
bladmögel redan efter en vecka. Bevakningsrutan är nu borttagen och behandlas
hädanefter som det övriga fältet.

Bild 3 Angrepp av potatisbladmögel. Foto: L. Wiik
Se även:
https://web05.agro.au.dk/PotatoLateBlightToolbox/Show/SurveyByCountry.aspx?Country
=SE

I kartan som denna länk går till är nya angrepp av bladmögel markerade med röda
prickar. När angreppet är äldre än en vecka ändras färgen till blå och i områden där
bladmögel ännu inte upptäckts är färgen på pricken grön.
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Fortsatt ganska varmt och torrt runt om i hela området och grödorna utvecklas i rasande
fart. Enstaka skurar i vissa områden har gett varierande mängder nederbörd, men
infektionstrycket är fortsatt ganska lågt. Se exempel nedan från Lilla Böslid och Mosslunda
i Skimmelstyring respektive VIPS (Gridstationer). För mer information om
bladmögelbekämpning, se Bekämpningsrekommendationer svampar och insekter 2018,
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/be17.html

För mer information om beslutsstödprogrammen, VIPS och Skimmelstyring, se
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/prognosochvarningjord
bruk.4.6621c2fb1231eb917e680004845.html

Rapportera gärna in fynd av bladmögel till:
Anna Gerdtsson, tel 072-510 02 17 (anna.gerdtsson@Jordbruksverket.se) eller till
Lars Wiik, tel 010-476 20 92 (lars.wiik@hushallningssallskapet.se)
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