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GRADERINGSINSTRUKTION

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 21 juni 2017

Gulrost har dykt upp som små angrepp i några fält denna vecka. Vetets bladfläcksjuka
förekommer i hela regionen men med stora variationer i angreppsgrad. Än så länge är
mängden löss ytterst liten. När ni graderar bladfläckar, ange gärna vilka
svampsjukdomar det är som förekommer, skilj framför allt på svartpricksjuka och
övriga.
Som vi tidigare nämnt har vetedvärgsjuka noterats i ett antal fält runtom i Mälardalen.
Vi är fortsatt intresserade av alla fall av vetedvärgsjuka, så hör av er om ni känner till
något angripet fält!
Om du behöver svarskuvert från oss för att skicka in axprover för gradering av
vetemygga så hör av dig till oss så att vi kan skicka ut dem i tid!

Graderingar vecka 26, måndag 26 juni.
Vi behöver resultaten före kl. 12.00 på tisdag 20 juni. Kom ihåg att läsa av era
regnmätare! Utvecklingsstadium bestäms i alla grödor.
Oljeväxter:
Inget aktuellt att gradera denna vecka. Låt käpparna sitta kvar.
Höstvete:
Mjöldagg, bladfläckar (ange vilka), brunrost, gulrost, bladlöss. Skicka in axprover
för vetemygga vid DC 73 (då kärnan nästan nått full längd) och DC 77. Klipp av 15 ax
och skicka till oss. Märk axproverna med fältnummer, gröda och datum och skicka till
oss samma dag.
Höstkorn:
Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, kornrost, ramularia, löss.
Råg: Mjöldagg, sköldfläcksjuka, brunrost, löss.
Rågvete:
Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, brunrost, gulrost, löss. Skicka in axprover
för vetemygga (se under höstvete).
Korn: Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, rost, löss.
Havre: Mjöldagg, bladfläckar, rost, löss.
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Vårvete:
Mjöldagg, bladfläckar, rost. Trips: Trips avräknas endast i DC 43–53. 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. Ange trips i medeltal
per strå.
Ärter:
Bladmögel. Gradera fem plantor på fem platser i rutan, totalt 25 plantor. Ange procent
angripna plantor. Om fler än 70 % av plantorna är angripna graderas även procent
angripna blad.
Ärtbladlus. Räkna antal löss på fem toppskott på fem olika ställen i rutan. Lössen
gömmer sig bland knopparna och ramlar lätt ner. Håll handen under och skaka försiktigt
plantans topp.
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.

Vetedvärgsjuka ger ojämna,
luckiga bestånd.

Vänliga hälsningar

Vetedvärgsjuka ger dvärgväxta plantor med
gulröda blad.
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