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Veckorapport – Alnarp vecka 17
Väder
Vårvädret kom med väldig fart och tillväxten tog fart. Soligt och nästan ingen nederbörd alls. Temperaturen
nådde upp till 20º C under några dagar i slutet av veckan.

Höstvete

DC 25 (23-30)

72 fält

Mycket små svampangrepp. Ingen gulrost noterad i prognosfälten, men rapporter om angrepp finns från ett fält
av sorten Norin. Mjöldagg är endast noterad i två fält. Svartpricksjuka finns på de äldsta bladen i alla graderade
fält vilket är normalt under tidig vår.

Råg

DC 30 (25-31)

14 fält

Mindre angrepp av sköldfläcksjuka förekommer i nästan alla fält. Brunrost är noterad i två fält (SV och M
Skåne). Små angrepp av mjöldagg förekommer i två av de graderade fälten. Ingen brunrost noterad.

Rågvete

DC 23 (22-25)

10 fält

Gulrost har hittats i sortförsöket i SV Skåne i flertalet sorter (t.ex. Capricia, Trefl och Empero) dock inte i
Borwo. Små angrepp av sköldfläcksjuka men de har ökat något senaste veckan. Mjöldagg är noterad från NÖ
Skåne.

Höstkorn

DC 24 (22-32)

16 fält

Stor spridning i utvecklingsstadium. Kornrost förekommer och angrepp konstaterades i 2 av 16 prognosfält
(Joker och Veriety). Sköldfläcksjuka förekommer på de äldsta bladen. Förekomsten av mjöldagg och kornets
bladfläcksjuka är mycket liten. Fysiologiska fläckar förekommer i viss utsträckning.

Höstraps

DC 53 (51-55)

17 fält

De varma dagarna medförde att inflygningen av rapsbaggar tog fart denna vecka. Rapsbaggar noterades i alla
graderade fälten, men endast ett fält översteg bekämpningströskeln. Gulskålar finns hittills utplacerade i 6 fält
på västra sidan av Skåne och endast mycket få blygrå rapsvivlar har hittills fångats.
I gulskålarna fångades den fyrtandade rapsviveln på 5 av 6 platser. Den fyrtandade rapsviveln flyger in tidigt
på våren och dess skada består av att den gnager gångar i rapsstjälkarna. Betydelsen av den fyrtandade
rapsviveln är dock oftast liten, eftersom det krävs väldigt många larver i stjälkarna innan plantan verkligen
skadas.

Vårsäd

(0-11)

Tidigt sådda fält är uppkomna. Inget att rapportera.

Fritfluga Daggrader Dº - temperatursummor 24 april
Helsingborg 55, Hörby 52, Kallinge 45, Malmö 57, Målilla 50 och Torup 43. Senaste veckans värme har medfört
en snabb ökning av daggraderna.
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