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Nr 6-2018. Lössen frodas fortfarande
Lössen frodas i fälten och uppförökning har skett sedan förra veckan.

Väder
Det har varit svalt väder med regn på många håll. Områden i Jämtland och Västernorrland är dock fortfarande
ganska torra.

Läget i fält
Västernorrland
Mängden bladlöss varierar stort mellan fält och det är vanligast med stora mängder i Medelpad. En del
bekämpningar har utförts. Inga rapporter om svampangrepp.
Västerbotten
Havrebladlössen har ökat i vissa fält, men det finns stora variationer. Det finns fortfarande löss kvar på
häggarna vilket indikerar att utflygning pågår. Inga svampsjukdomar har observerats. Utvecklingen i kornfälten
som graderats är från bestockningsfas till flaggbladet synligt (DC 37).
I rybsen, som är i knoppstadium, förekommer rapsbaggar i små mängder.
Norrbotten
Havrebladlöss förekommer i alla fält – från enstaka till oräkneligt antal. Ofta sitter de långt ner på plantorna.
Även enstaka sädesbladlöss konstateras. I två av fälten förekommer lite sköldfläcksjuka och i ett fält noteras
sekundära angrepp av kornets bladfläcksjuka. Kornfälten är i bestockningsfas eller stråskjutningsfas.
Kålmal har observerats.
Jämtland
Havrebladlössen har fortsatt öka och hittas nu i mycket stora mängder i flera fält (40 löss per strå eller fler). Lite
bladfläckar noteras i ett fält. Utvecklingen i de kornfält som graderats var från flaggbladet synligt (DC 37) till
flaggbladslidan vidgad (DC 45).

Tabell 1. Antal vårkornfält sorterade efter angreppsgrad av löss (antal/strå) samt medelvärden för denna och
föregående vecka. Bekämpningströskel har nästan uppnåtts eller överskridits i 70 % av graderade fält.
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Bladlöss
Bladlössen är ihärdiga och finns fortfarande i fälten. På de flesta håll har de uppförökats och
bekämpningströskeln är uppnådd. Fortsatt bevakning gäller!
För att skona nyttoinsekter bör Teppeki användas mot havrebladlössen.

Sommarfältvandringar
I juli arrangeras sommarfältvandringar. Kom gärna dit och diskutera växtodling tillsammans med kollegor!
Måndag 9 juli
SLU Röbäcksdalen, Umeå kl. 12.30 – här kikar
vi bl.a. på sortförsök och odlingstävlingen i
vårkorn.
Ås, Östersund kl. 18.30 – växtskydd svamp
och insekter, sortförsök och andra
odlingsförsök mm.
Tisdag 10 juli
Selånger kl. 12.00 – växtskydd och
växtskyddsteknik mm.
Öjebyn, Piteå kl. 13:00 – Aktuella frågor kring
spannmålsodling.
Ytterlännäs kl. 18.30 – växtskydd och
växtskyddsteknik mm.
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