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GRADERINGSINSTRUKTION

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 7 juni 2017

Hittills har det varit rekordlåga angrepp av skadegörare men senaste veckan har det
kommit regn och vi kan nu förvänta oss en ökad utvecklingshastighet hos svampar. På
måndag ska vi bland annat titta efter tidiga angrepp i korn samt om vi kan hitta några
löss.

Graderingar vecka 24, måndag 12 juni.
Vi behöver resultaten före kl. 12.00 på tisdag 13 juni. Kom ihåg att läsa av era
regnmätare! Utvecklingsstadium bestäms i alla grödor.
Höstoljeväxter:
Inget aktuellt efter att fältet nått full blom. Låt käpparna stå kvar så graderar vi
bomullsmögel i den obehandlade rutan i augusti.
Våroljeväxter:
Rapsbaggar. Rapsbaggar räknas från DC 15. Räkna av fem plantor på fem ställen,
ange medeltal per planta. Notera i anteckningar om bekämpning gjorts i fältet.
Höstvete:
Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost. Trips: Trips avräknas endast i DC 43–53,
bäst är att kolla i DC 47. Granska 5 strån på fem ställen i rutan. Titta först på stråets
utsida, drag därefter försiktigt bort översta bladslidan och undersök strået och insidan
av bladslidan. Endast föräldra-generationen, som är svartbruna, räknas. Ange trips i
medeltal per strå.
Höstkorn:
Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, kornrost, ramularia, trips (se under
höstvete).
Råg:
Mjöldagg, sköldfläcksjuka, brunrost.
Rågvete:
Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, brunrost, gulrost.
Korn: Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, löss. Primärangrepp av
bladfläcksjuka om DC är mindre än 13. Näringsstick av minerarfluga. Gradera på
50 blad precis som bladfläckar.
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Havre
Mjöldagg, bladfläckar. Löss. Primärangrepp av bladfläcksjuka om DC < 13.
Näringsstick av minerarfluga (se under korn). Fritflugeskador graderas på 20
plantor på fem platser i rutan, totalt 100 plantor. Ange i procent hur många plantor som
har döda huvudskott.
Vårvete:
Mjöldagg, bladfläckar, rost. Fritflugeskador (se under havre). Näringsstick av
minerarfluga (se under korn).
Ärter
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).
Ärtbladlus. Räkna antal lös på fem toppskott på fem olika ställen i rutan.
Åkerböna
Bladmögel, chokladfläcksjuka, bönfläcksjuka, bönrost.
Gradera fem plantor på fem platser i rutan.
.

Till vänster: Näringsstick av minerarfluga, graderas på 50 blad precis som bladfläckar.
Till höger: Havreplantor med angrepp av fritfluga där huvudskottet gulnat.
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