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GRADERINGSINSTRUKTION
NORRLANDSLÄNEN

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 21 juni 2017

På flera håll har vädret varit gynnsamt och i takt med att grödornas utveckling
ökar får vi in fler graderingar. De tidigare nämnda graderingarna är fortsatt
aktuella men varierar beroende på vilket utvecklingsstadium grödan befinner sig
i. Var uppmärksam på att minor skapade av minerare kan färgas bruna och likna
angrepp av kornets bladfläcksjuka.
Om du gör andra observationer utöver de som står i graderingsanvisningarna
(skadegörare, svampsjukdomar, viltskador m.m.) rapportera gärna in detta med.
Vi är intresserade! Skicka in blanketten med fältuppgifter (Fältkortet) om du inte
gjort det.

Graderingar aktuella vecka 26:
Utvecklingsstadium bestäms varje vecka! Rapportera in resultaten före
kl.12.00 på tisdagar.
Gradering av bladfläckar. Gradera de tre översta bladen på varje stå tills ni
uppnått 50 blad (minst 17 strån). Ange i procent hur många av bladen som har
någon bladfläck. Enklast är att först multiplicera antalet blad (med bladfläckar)
med två och därefter multiplicera med hundra för att få resultatet i procent. Ett
tips är att resultatet alltid ska bli ett jämt tal när man räknat rätt.
Korn: Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka. Ange i procent angripna blad.
Bladen måste vara fullt utvecklade innan de graderas, det vill säga att bladöronen
och snärp är framme.
Primärangrepp av bladfläcksjuka. Räknas en gång när grödan är i stadium
13–21. Räkna friska respektive angripna plantor på 0,5 radmeter på fem platser i
rutan. Angreppen hittas nästan alltid på det först uppkomna bladet men ibland på
koleoptilen, det vill säga det hölje som skyddar första bladet. Ange procent
smittade plantor under ”Prim.ang.”.
Vete: Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost. Riskvärdering fritfluga för
vårvete. Gör riskvärdering för fritfluga i 1,5-bladsstadiet, DC 11. Mängden
övervintrande fritflugor bedöms som måttlig. Skador av fritfluga för vårvete
(DC 30–31), graderas på 20 plantor på fem platser i rutan, totalt 100 plantor. Ange i
procent hur många plantor som har döda huvudskott.
Havre: Mjöldagg, bladfläckar, rost. Primärangrepp av bladfläcksjuka och
riskvärdering av fritfluga (görs en gång). Gradering av primärangrepp görs
enligt instruktion på baksidan av protokollet, se även under korn ovan.
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Riskvärderingen av fritfluga finns beskriven under vårvete. Minerarstick (se
under korn). Skador av fritfluga (se under vårvete).
Våroljeväxter: Jordloppor. Graderingen görs i DC 10-13 på fem plantor på
fem olika ställen i rutan, totalt 25 plantor, ange medeltal per planta. På baksidan
av graderingsprotokollet för våroljeväxter finns en mall för klassificeringen av
skador.
Rapsbaggar. Rapsbaggar räknas från DC 15. Räkna av fem plantor på fem
olika ställen i rutan, totalt 25 plantor, ange medeltal per planta.

Resultaten kan skickas in via:





E-post vsc.uppsala@jordbruksverket.se – skriv
uppgifterna i en e-post, excelfil eller scanna in
protokollet
MMS – fota ditt protokoll och skicka till Sannas
mobil 076-607 01 63
SMS – skriv resultatet i ett meddelande till
Sannas mobil 076-607 01 63
Fax – 018 – 12 34 10

Angrepp av kornets bladfläcksjuka
(ej ett primärangrepp)

Vänliga hälsningar Lina, Anders, Sanna och Hanna
lina.norrlund@jordbruksverket.se

072-222 68 23

anders.lindgren@jordbruksverket.se

070-662 18 85

sanna.krugerpersson@jordbruksverket.se
mobilnummer)

076-607 01 63 (OBS! rätt

