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GRADERINGSINSTRUKTION

Växtskyddscentralen

Hej!
Uppsala 23 maj 2019
Nu går det fort i grödornas utveckling och man behöver vara uppmärksam på att
utvecklingsstadiet kan ha förändrats markant sedan förra veckan. På många håll
ser vi att flaggbladet börjat sticka fram hos höstvetet. Vi ser att vinden fört med
sig en del vingade bladlöss över Östersjön samtidigt finns det gott om plats för
bladlössen i våra häggar så inflygning därifrån har inte kommit igång än. Hur ser
det ut med bladlöss hos dig?
Trevlig vecka och lycka till!

Graderingar vecka 22, måndag 27 maj.
Vi behöver resultaten före kl. 12.00 på tisdag 28 maj. Läs av regnmätare och
rapportera in på höstvete om du graderar det, annars vårsäd.
Utvecklingsstadium bestäms i alla grödor.
Höstvete:
Mjöldagg, bladfläckar (svartpricksjuka, vetets bladfläckssjuka,
brunfläcksjuka), brunrost, gulrost.
Havre och vårvete:
Bladlöss Graderingsmetod kan du läsa om under vårkorn nedan.
Vid 1,5-bladstadiet (DC 11) är det dags att göra en riskbedömning för fritfluga.
Riskvärderingsmallen finns på Graderarinformation. Övervintrande populationen
bedöms som stor.
Västerås, Enköping, Uppsala, Borlänge, Tullinge uppnådde 90 daggrader för mer
än 2 dagar sedan. Edsbyn har inte nått upp till 90 daggrader än.

I Havre bedöms även primärangrepp av bladfläcksjuka Instruktioner finns
under vårkorn nedan.
Råg:
Mjöldagg, sköldfläcksjuka, brunrost.
Trips: Granska 5 strån på fem ställen i rutan. Drag försiktigt bort översta
bladslidan och undersök strået,axet och insidan av bladslidan. Endast
föräldragenerationen, som är svartbruna, räknas. Ange trips i medeltal per strå.
Trips avräknas endast i DC 43–53.
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Rågvete:
Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, brunrost, gulrost.
Vårkorn:
Bladlöss. Lössen räknas på fem plantor på fem ställen i rutan, totalt 25 plantor,
och anges som antal löss per strå (I dagsläget räknar du löss på huvudskottet och
dess vidhängande blad). Bladlössen kan sitta under markytan vid torrt väder så
dra försiktigt upp plantor och räkna där. Skriv gärna en kommentar om var
eventuella löss satt.
Primärangrepp av bladfläcksjuka. Räknas en gång när grödan är i DC 13–22.
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 Om du redan har
graderat primärangrepp är det dags för gradering av bladfläck- och
sköldfläcksjuka på 50 blad. Ange i %.
Våroljeväxter:
Jordloppor. Graderingen görs i DC 10–13 på 25 plantor vid fem olika stationer i
den obesprutade rutan. På baksidan av graderingsprotokollet finns en mall för
klassificeringen av skador. Skriv en kommentar om bekämpning gjorts i
fältet och/eller rutan.
Notera om du ser kålmal
Ärter och åkerböna:
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).
Vänliga hälsningar
Lina, Anders och Kristian
vsc.uppsala@jordbruksverket.se
lina.norrlund@jordbruksverket.se
anders.lindgren@jordbruksverket.se
kristian.barck@jordbruksverket.se

072-222 68 23
070-662 18 85
073-401 52 97
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Ovan: Havrebladlöss som uppförökas
genom att föda levande ungar
Till höger: Vingad havrebladlus
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