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Veckorapport – Alnarp vecka 17
Väder
Det fortsatt kyliga vädret med nattfroster har gjort att det hänt mycket lite under den senaste veckan, både
avseende utvecklingen hos grödorna och angrepp av skadegörare.

Höstvete

DC 25 (22-31)

75 fält

Mycket små svampangrepp. Enstaka pustel av gulrost finns endast noterade i ett fält av sorten Norin.. Mjöldagg
är endast noterad i tre fält. Större angrepp av DTR förekommer i två riskfält (reducerad jordbearbetning och
vete som förfrukt). Svartpricksjuka finns på de äldsta bladen i alla graderade fält vilket är normalt under tidig
vår.

Råg

DC 31 (30-32)

16 fält

Sköldfläcksjuka har ökat något och mindre angrepp förekommer i nästan alla fält. Brunrost är noterad i två fält
(SV och M Skåne). Små angrepp av mjöldagg förekommer i hälften av fälten spritt i hela området samt ett
starkare angrepp i NÖ Skåne.

Rågvete

DC 30 (22-31)

12 fält

Gulrost har hittats i hälften av de graderade fälten i flera sorter (Trefl, Empero, Tulus och Sequenz), angreppen
ligger på samma nivå som förra veckan. Små angrepp av sköldfläcksjuka men har ökat något senaste veckan.
Mjöldagg förekommer men det är främst äldre angrepp.

Höstkorn

DC 30 (22-32)

16 fält

Stor spridning i utvecklingsstadium. Kornrost förekommer i många fält och har ökat något under den senaste
veckan. Angrepp av kornrost finns nu noterat i 13 av 16 prognosfält (Wootan, Frigg, Matros, Mercurioo, Joker
och Veriety). Förekomsten av mjöldagg, sköldfläcksjuka och kornets bladfläcksjuka är mycket liten.
Fysiologiska fläckar förekommer i viss utsträckning.

Höstraps

DC 53 (51-57)

19 fält

I kyliga vädret är aktiviteten hos insekterna mycket låg. Endast någon enstaka rapsbagge förekom på
plantorna i prognosrutorna. Inga rapsvivlar har noterats på plantorna. Gulskålar finns i 19 fält runt om i hela
området. Endast några enstaka fyrtandade rapsvivlar är hittills noterade i dessa gulskålar.

Vårsäd

(0-11)

Tidigt sådda fält är uppkomna. Inget att rapportera.

Fritfluga Daggrader Dº - temperatursummor 24 april
Helsingborg 21, Hörby 21, Kallinge 30, Malmö 29, Målilla 32 och Torup 15.
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