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GRADERINGSINSTRUKTION
NORRLANDSLÄNEN
2019-05-31
Växtskyddscentralen

Hej!
Vi ser fram emot era observationer! Här nedan hittar du instruktionen som gäller
vid första graderingstillfället. När grödan i din graderingsruta har nått rätt
utvecklingsstadium så startar du. Skicka in blanketten med fältuppgifter
(Fältkortet) före första graderingen. Inrapporteringen via e-tjänsten funkar inte
förrän vi lagt in de fält du ska gradera i dataprogrammet.

Graderingar aktuella fram till stråskjutning:
Utvecklingsstadium bestäms vid varje graderingstillfälle.
Sätt gärna ut en regnmätare och redovisa veckans nederbörd till oss.
Vårvete: Riskvärdering fritfluga. Gör riskvärdering för fritfluga i 1,5bladsstadiet, DC 11. Mängden övervintrande fritflugor bedöms som stor.
Temperatursumman 90 daggrader uppnåddes i Älvsbyn 29 maj och förväntas
uppnås i Umeå och Sundsvall 1 juni. Överkalix och Öjebyn har idag ca 75
daggarader.
Havre: Primärangrepp av bladfläcksjuka och riskvärdering av fritfluga.
Gradering av primärangrepp görs enligt instruktion på baksidan av protokollet,
se även under korn nedan. Riskvärderingen av fritfluga finns beskriven under
vårvete.
Korn: Primärangrepp av bladfläcksjuka. Räknas en gång när grödan är i
stadium 12–21 (från två fullt utvecklade blad till ett sidoskott). Räkna friska
respektive angripna plantor på 0,5 radmeter på fem platser i rutan. Angreppen
syns på det först uppkomna bladet. Ange procent smittade plantor.
Våroljeväxter: Jordloppor. Graderingen görs på 25 plantor på fem olika ställen
i den obesprutade rutan. På baksidan av fältprotokollet för våroljeväxter finns en
mall för klassificeringen av skador.
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Primärangrepp av kornets bladfläcksjuka. Primärangrepp av både kornets och havrens
bladfläcksjuka syns på det första bladet.

Skriv gärna en kommentar om odlingsläget överlag. Vi som inte själva är på
plats behöver mer kött på bena än siffror.
Vänliga hälsningar
Lina, Anders samt Kristian Barck och Elizabeth Lövstaf (agronomstudenter
som jobbar på Växtskyddscentralen under sommaren)
Växtskyddscentralen i Uppsala
vsc.uppsala@jordbruksverket.se (skicka graderingar till denna mejladress)
lina.norrlund@jordbruksverket.se

072-222 68 23

anders.lindgren@jordbruksverket.se

070-662 18 85

kristian.barck@jordbruksverket.se

073-401 52 97

elizabeth.lovstaf@jordbruksverket.se

036-15 89 07

Jordbruksverket | Rådgivningsenheten Norr | Kungsängsvägen 19 2tr | 753 23 Uppsala
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

