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GRADERINGSINSTRUKTION
NORRLANDSLÄNEN

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 28 juni 2017

Den senaste veckan har präglats av kallare väder och nederbörd som gjort att
grödornas utveckling gått sakta. Förhoppningsvis kommer det mer värme snart!
I takt med att grödorna utvecklas försvinner de graderingar som gjorts i de
tidigare stadierna och fokus ligger nu framför allt på bladfläckar i stråsäden och
rapsbaggar i oljeväxterna. När du gör graderingen ange vilken typ av bladfläckar
som observeras. Fysiologiska fläckar eller sprutskador ska räknas in i
resultatsiffran. Var uppmärksam på att minor skapade av minerare kan färgas
bruna och likna angrepp av kornets bladfläcksjuka.

Graderingar aktuella vecka 27:
Utvecklingsstadium bestäms varje vecka! Tänk på att alltid leta efter nästa
utvecklingsstadium. Har stråskjutningen börjat? Är flaggbladet synligt?
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.
Vete: Inga vetefält graderas i år.
Havre: Mjöldagg, bladfläckar, rost. Skador av fritfluga (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.
Våroljeväxter: Rapsbaggar. Rapsbaggar räknas från DC 15. Räkna baggarna
på fem plantor på fem olika ställen i rutan, totalt 25 plantor, ange medeltal per
planta.
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Rapsbaggar gnager hål på knopparna
och äter pollen

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

Vänliga hälsningar Lina, Anders, Sanna och Hanna
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