RÅGVETE
ÅR:
Växtskyddscentralen
Dragarbrunnsgat 35
753 20 Uppsala
Fyll alltid i rutorna enligt
Siffra = % angrepp eller antal
0,01 = förekomst
0
= ingen förekomst
= ej graderat

Skickas till:
Växtskyddscentralen
Fax: 018-12 34 10
vsc.uppsala@jordbruksverket.se

Svampsjukdomar anges som % angripna blad på
nivå 1-3. Ett blad anses som utvecklat när dess snärp
kommit fram eller bladspetsen på nästa börjar synas.
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Anteckningar

ANVISNINGAR FÖR RÅGVETE
Graderingarna görs inom den obesprutade rutan på fem slumpvis utvalda
platser, stationer. Även plantorna/stråna väljs slumpmässigt.
Bladsvampar. Gradera de tre översta bladen på varje strå tills ni uppnått 50 blad.
Skilj ej på de olika bladnivåerna. Bara fullt utvecklade blad graderas. Vissnande
blad medräknas om orsaken säkert kan hänföras till svampangrepp.
Bladfläcksvampar. Avräkna endast symptom som säkert orsakats av svamp.
Sköldfläcksjuka redovisas separat. Mjöldagg redovisas separat och om den
förekommer tidigt på säsongen noteras om den är ny eller gammal.
Bladlöss. Drag försiktigt upp knippen av strån och räkna antalet löss på fem strån
(strå, blad, ax) per station. Ange antalet löss i medeltal per strå för respektive art.
Axprover för vetemyggor tas in både 3 veckor efter axgång och 4–5 veckor efter
axgång. Plocka 15 ax och lägg i ett uppmärkt kuvert eller en papperspåse. Skicka
axen direkt eller frys ner dem omgående.
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 svartbruna, räknas. Ange antal per strå.
Tripssymptom graderas på 10 strån per station. Ett symptom räknas när mer än
halva översta bladslidans omkrets är gulfärgad. Notera % strån med symptom.
Gulstrimsjuka graderas på 10 plantor i rad per station och anges i procent.
Angripna plantor har minst en tydlig, gul strimma längs ett helt blad.
Stråknäckarprov ska märkas med gröda, fältnummer och datum. Vårgraderingen.
Gräv upp 50 plantor jämnt fördelat över den obesprutade rutan.
Sommargraderingen. Gräv upp 50 plantor per fält. Roten inklusive ca 20 cm av
strået ska tas med. Skaka försiktigt bort så mycket jord som möjligt och lägg proven
i en papperspåse. Skicka in provet eller låt det torka.
Rotdödarprov. Gradering görs normalt på 10 strån från samma prov som sommargraderingen av stråknäckare. Viktigt att rötterna inte ruttnar under förvaring.
I "Övrigt"-kolumnen noteras övriga skadegörare och graderingsresultatet.
Utvecklingsstadier då olika skadegörare normalt ska graderas
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