HAVRE
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:

Svampsjukdomar och bladminerare 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 HAVRE
Graderingarna görs inom den obesprutade rutan på fem slumpvis
utvalda platser i rutan, stationer.
Bladsvampar. Strån 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. Bara fullt utvecklade blad graderas. Vissnande blad
medräknas om orsaken säkert kan hänföras till svampangrepp.
Bladfläcksvampar. Avräkna endast symptom som säkert orsakats av svamp.
Notera under Övriga skadegörare om det förekommer bladbakterios.
Primärangrepp av bladfläcksjuka. Räkna friska respektive angripna plantor
på 0,5 radmeter per station. Angreppen hittas nästan alltid på det först
uppkomna bladet. Ange procent smittade plantor.
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. Notera hur stor andel som sitter under markytan.
Efter axgång finner man sädesbladlöss (S.b.) främst på ax och flaggblad.
Gräsbladlöss (G.b.) hittas nere i beståndet och där framförallt på undersidan
av bladen. Havrebladlöss (H.b.) finns oftast på nedre delen av strået.
Fritfluga graderas på 20 plantor i rad per station. Ange i procent hur många
plantor som har döda huvudskott.
Minerarfluga graderas på 50 blad precis som bladfläckar. Under
bestockningen graderas näringssticken och från axgången graderas minorna.
Kronrost. Kronrosten angriper normalt bladskivorna. Gradera på 50 blad 1–3
och ange i % angripna blad, precis som bladfläckar..
Svartrost förekommer oftast på strået och ska noteras under Övriga
skadegörare som procent angripna strån.
Havrerödsot. Graderas tre veckor efter axgång och anges som angripna
plantor/m2. Gradera endast plantor med symptom på något av de tre översta
bladen. Gå en sträcka på 20 m mitt i bevakningsrutan. Räkna antalet plantor
med symptom, en meter ut åt vardera hållet. Dividera antalet angripna plantor
med 40 så får du antalet plantor med rödsotvirus per m2.
I "Övrigt"-kolumnen noteras övriga skadegörare.
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