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GRADERINGSINSTRUKTION
NORRLANDSLÄNEN
2019-07-11
Växtskyddscentralen

Hej!
Det växer så att det knakar och på sina håll kommer kornet snart gå in i
mjölkmognad. Utvecklingen mellan axgång och mjölkmognad går fort och kan
vara svårt att bedöma. Titta gärna en extra gång på bilderna på andra sidan och
skala och kläm på kärnan när du ska bestämma utvecklingsstadium. När det
gäller skadegörare är det främst kornets bladfläcksjuka och lite sköldfläcksjuka
som förekommer om än i låg utsträckning.
I graderingarna tillkommer minor av minerarfluga. En del av er har redan
graderat minor men får gärna göra det en gång till om grödan inte hade uppnått
DC 49 vid förra tillfället.

Graderingsinstruktioner vecka 29, måndag 15 juli:
Utvecklingsstadium bestäms vid varje graderingstillfälle och det är det som
styr vilka skadegörare som är aktuella att leta efter i respektive fält.
Sätt gärna ut en regnmätare och redovisa veckans nederbörd till oss.
Bladlöss graderas i all stråsäd. Lössen räknas på fem plantor på fem ställen i
rutan, totalt 25 plantor, och anges som antal löss per planta (bortse från löss som
sitter på sidoskott).
Korn: Mjöldagg, bladfläckar och sköldfläcksjuka. Graderas från DC 30.
Bladen måste vara fullt utvecklade innan de graderas, det vill säga att bladöronen
och snärp är framme. Minor av minerarfluga graderas en gång från DC 49
(borsten synliga) på 50 blad, precis som bladfläckar.
Havre: Mjöldagg, bladfläckar, rost (se under korn).
Vårvete: Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost.
Våroljeväxter: Rapsbaggar. Avräknas från DC 15. Räkna av fem plantor på
fem olika ställen i rutan, totalt 25 plantor, ange medeltal per planta. Kålmal.
Skriv en kommentar om flygande kålmal eller dess larver hittas i fält.
De skadegörare som du letat efter men inte hittat rapporterar du in som nollor.
Sådant som inte varit aktuellt lämnar du tom ruta för.
Skriv gärna en kommentar om odlingsläget överlag.
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Mjölkmognad stråsäd.

Vänliga hälsningar
Lina, Anders, Kristian och Elizabeth
Växtskyddscentralen i Uppsala
vsc.uppsala@jordbruksverket.se (skicka graderingar till denna mejladress)
lina.norrlund@jordbruksverket.se

072-222 68 23

anders.lindgren@jordbruksverket.se

070-662 18 85

kristian.barck@jordbruksverket.se

073-401 52 97

elizabeth.lovstaf@jordbruksverket.se

072-183 41 72

