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GRADERINGSINSTRUKTION

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 17 maj 2017

Vi tycker det är kul att graderingssäsongen är igång och att vi, med hjälp vare er, får bra
koll på läget i regionen som underlag för våra analyser och råd. Prenumerera gärna på
Växtskyddsbreven, Veckorapporterna och följ oss på Facebook.
Det har varit fortsatt kallt och torrt på de flesta håll, och det har påverkat höstvetet,
höstrapsen samt de vårsådda grödorna vilka uppvisar frostskador.
Till slutet av veckan ska det bli varmare, troligen med flera rapsbaggar och eventuellt
jordloppor i fälten på måndag som följd. Med ökad tillväxt hos stråsäden kan höstvetet
komma upp i DC 31 på flera håll; kom då ihåg att gradera stråknäckare!

Graderingar vecka 21, måndag 22 maj.
Vi behöver resultaten före kl. 12.00 på tisdag 23 maj. Kom ihåg att läsa av era
regnmätare! Utvecklingsstadium bestäms i alla grödor.
Höstoljeväxter:
Rapsbaggar graderas genom att räkna antalet baggar på 5 plantor i rad på 5 ställen i
graderingsrutan (totalt 25 plantor), ange som antal/planta.
Våroljeväxter:
Jordloppor. Graderingen görs på 25 plantor på fem olika stationer i den obesprutade
rutan. På baksidan av graderingsprotokollet finns en mall för klassificeringen av
skador.
Höstvete:
Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost. Stråknäckare ska graderas när DC31
uppnåtts. Det behövs 40 plantor för graderingen men det kan vara bra att gräva upp
några extra. Metodbeskrivning och protokoll för graderingen bifogades med
graderingsinstruktionerna för vecka 20.
Höstkorn:
Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, kornrost.
Råg:
Mjöldagg, sköldfläcksjuka, brunrost.
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Rågvete:
Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, brunrost, gulrost.
Havre och vårvete
Riskvärdering fritfluga. Gör riskvärdering för fritfluga i 1,5-bladsstadiet, DC 11.
Riskvärderingsmallen bifogas detta brev. Vi bedömer mängden övervintrande
fritflugor som stor. Temperatursumman 90 daggrader kan komma att uppnås på
måndag om den utlovade värmen kommer innan dess.
Ärter och åkerböna
Randig ärtvivel. Gradera fem plantor på fem platser i rutan. Ange procent blad med
gnag av vivel.

Till detta brev bifogas kontrollistorna där alla era resultat finns med. Du kan med
hjälp av fältnumren läsa ut var prognosrutorna är lokaliserade. Längs ner på
kontrollistan för respektive gröda kan även min- och maxvärden för graderingarna
läsas ut.
Län

Fältnummer

Län

Fältnummer

Dalarna

1-30

Uppsala

91-150

Gävleborg

31-60

Stockholm

151-180

Västmanland

61-90

Vänliga hälsningar

Lina, Anders och Hanna

E-post: vsc.uppsala@jordbruksverket.se
lina.norrlund@jordbruksverket.se

072-222 68 23

anders.lindgren@jordbruksverket.se

070-662 18 85

hanna.olsson@jordbruksverket.se

073-404 25 90

