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GRADERINGSINSTRUKTION

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 28 juni 2018

Tack för alla intressanta observationer! Nu är det inte långt kvar innan årets graderingar är
slutförda och vi värdesätter verkligen era bidrag.
Nu börjar höstsäden på sina håll att vissna ner och graderingen av dem börjar lida mot sitt
slut. Försök att i dessa bestånd i första hand gradera plantor med 3 gröna blad. Det tredje bladet
kan börja vissna på många plantor nu, ta med gula blad i graderingen om du kan bedöma vilken
sjukdom det är som förekommer. Fysiologiska fläckar ska inte noteras under bladfläckar men
skriv det gärna i kommentarsfältet.
Om inte minor av minerarfluga har graderats i vårsäd finns fortfarande chansen denna
vecka. Förekomsten av ärtbladlöss har i vissa fält ökat något men inget hade uppnått
bekämpningströskeln föregående vecka.

Graderingar vecka 27, måndag 2 juli.
Vi behöver resultaten före kl. 12.00 på tisdag 3 juli. Kom ihåg att läsa av era
regnmätare! Utvecklingsstadium bestäms i alla grödor.
Våroljeväxter:
Kålbladlöss. Avräkning från sent knoppstadium på 5 plantor från fem ställen. Ange %
angripna plantor. Lössen sitter kolonivis i knopp- och blomregionen.
Höstvete:
Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost, bladlöss. Gulstrimsjuka. Graderas på 10
plantor i rad på fem ställen i rutan och anges i %. Angripna blad har minst en tydlig,
gul strimma längs ett helt blad. Vetemygga. Skicka in sista axproverna vid DC 77 (då
kärnans innehåll är fuktigt och klibbigt). Klipp av 15 ax och skicka till oss. Märk
axproverna med fältnummer, gröda och datum och skicka till oss samma dag.
Höstkorn, råg, rågvete:
Inget aktuellt att gradera denna vecka.
Korn: Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, rost, löss. Minor av minerarfluga
graderas en gång från DC 49 (borsten synliga) på 50 blad precis som bladfläckar.
Havre: Mjöldagg, bladfläckar, rost, löss, minor av minerarfluga (se under Korn).
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Vårvete:
Mjöldagg, bladfläckar, rost. Trips. Avräknas endast en gång, i DC 43–53, bäst är att
kolla i DC 47. Granska 5 strån på fem platser i rutan. Ange trips i medeltal per strå.
Minor av minerarfluga (se under Korn).
Ärter:
Bladmögel. Gradera 5 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 5 toppskott på fem platser 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.
Trips. Avräknas på samma sätt som ärtbladlus.
Åkerböna:
Bladmögel, chokladfläcksjuka, bönfläcksjuka, bönrost. Gradera fem plantor på fem
platser i rutan. Bönsmyg. Graderas genom att räkna antalet skalbaggar på plantorna
och ange medeltalet, graderas i DC 59–77. Löss. Ange i % plantor med angrepp. Ange
i anteckningar vilken art (bönbladlus eller ärtbladlus) och ungefärligt antal.
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Gulstrimsjuka i höstvete.
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Ärttrips på ärtbalja.

