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GRADERINGSINSTRUKTION

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 7 juni 2018

Utvecklingen i grödorna är fortsatt snabb och mycket vårstråsäd har gått in i
stråskjutning. Vi ser nu en ökad förekomst av bladlöss i området och då främst
havrebladlöss som även börjat röra sig uppåt plantan från under jord.
I ett par kornfält har vi sett larver som gnager på stråbaser och sidoskott som har dött.
Det liknar fritflugeskador men är förmodligen jordloppornas larver. Meddela oss gärna
om du ser detta i dina fält.
Saknar du kontrollistorna som vi skickade ut tidigare i år? Om efterfrågan finns så kan
vi nog hitta motsvarande information att skriva ut även från nya databasen. Annars
hänvisar vi till e-tjänsten Prognos och varning – resultat.

Graderingar vecka 24, måndag 11 juni.
Vi behöver resultaten före kl. 12.00 på tisdag 12 juni. Kom ihåg att läsa av era
regnmätare! Utvecklingsstadium bestäms i alla grödor.
Bladlöss graderas i all stråsäd. Lössen räknas på fem plantor på fem ställen i rutan,
totalt 25 plantor, och anges som antal löss/strå. (Se bilder).
Våroljeväxter:
Rapsbaggar. Rapsbaggar räknas från DC 14 (fyra örtblad utvecklade). Räkna av fem
plantor på fem ställen, ange medeltal per planta. Skriv en kommentar om
bekämpning gjorts, det är ok att spruta mot rapsbaggar i rutan.
Höstvete:
Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost, löss. Trips: Trips avräknas endast en
gång, i DC 43–53, bäst är att kolla i DC 47. Granska 5 strån på fem ställen i rutan.
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 trips i medeltal per strå.
Höstkorn:
Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, kornrost, ramularia, löss. Trips: Gradera
5 strån på fem olika stationer efter DC 71. Ett symptom räknas när mer än halva
bladslidans omkrets är gulfärgad. Notera % strån med symptom.
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Råg:
Mjöldagg, sköldfläcksjuka, brunrost, gulstrimsjuka, löss. Trips: (se under
Höstkorn).
Rågvete:
Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, brunrost, gulrost, löss.
Korn: Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, löss. Primärangrepp av
bladfläcksjuka om utvecklingsstadium är mindre än 13. Näringsstick av
minerarfluga. Gradera symtom på 50 blad precis som bladfläckar, ange %. Graderas
endast en gång.
Havre
Mjöldagg, bladfläckar. Löss. Primärangrepp av bladfläcksjuka om du inte gjort
det tidigare. Näringsstick av minerarfluga (se under korn). Fritflugeskador graderas
på 20 plantor på fem platser i rutan, totalt 100 plantor. Ange i procent hur många
plantor som har döda huvudskott.
Vårvete:
Mjöldagg, bladfläckar, rost, löss. Fritflugeskador (se under havre). Näringsstick av
minerarfluga (se under korn).
Ärter:
Bladmögel. Gradera fem plantor på fem platser i rutan. Ange angripna plantor i procent
(såvida inte fler än 70 % av plantorna är angripna; ange då andel angripna blad).
Ärtbladlus. Räkna antal löss på fem toppskott på fem olika ställen i rutan. Ange antal löss
per toppskott. Lössen kan dölja sig innanför bladen i toppskotten. Kupa handen under skottet
och knacka försiktigt på det. Lössen kan sedan lätt räknas i handen. Tänk på att lössen är
mycket lättstörda.
Åkerböna:
Bladmögel, chokladfläcksjuka, bönfläcksjuka, bönrost. Gradera fem plantor på fem
platser i rutan. Löss: notera art (bönbladlus eller ärtbladlus) och ungefärligt antal.
Bönbladlöss koloniserar övre delen av enstaka plantor och graderas i % angripna
plantor. Bönsmyg: graderas mellan DC 59 och 77. Räkna de skalbaggar som finns på
plantorna, ange medeltalet.
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Gräsbladlöss.

Havrebladlöss.

