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GRADERINGSINSTRUKTION
NORRLANDSLÄNEN
2019-06-19
Växtskyddscentralen

Hej!
Graderingsinstruktioner:
Utvecklingsstadium bestäms vid varje graderingstillfälle och det är det som
styr vilka skadegörare som är aktuella att leta efter i respektive fält.
Sätt gärna ut en regnmätare och redovisa veckans nederbörd till oss.
Bladlöss graderas i all stråsäd. Lössen räknas på fem plantor på fem ställen i
rutan, totalt 25 plantor, och anges som antal löss per planta (bortse från löss som
sitter på sidoskott).
Vårvete: Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost
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.
Du som redan har graderat primärangrepp börjar gradera mjöldagg, bladfläckar
och på ordinarie sätt på 50 blad. Ange i procent angripna blad. Bladen måste vara
fullt utvecklade innan de graderas.
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.
Du som redan har graderat primärangrepp börjar gradera mjöldagg, bladfläckar
och sköldfläcksjuka på ordinarie sätt på 50 blad. Ange i procent angripna blad.
Bladen måste vara fullt utvecklade innan de graderas, det vill säga att bladöronen
och snärp är framme.
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. Notera om du ser kålmal och larver av
kålmal. Rapsbaggar. Rapsbaggar räknas från DC 15. Räkna av fem plantor på
fem olika ställen i rutan, totalt 25 plantor, ange medeltal per planta.
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Sekundära angrepp

De skadegörare som du letat efter men inte hittat rapporterar du in som nollor.
Sådant som inte varit aktuellt lämnar du tom ruta för.
Skriv gärna en kommentar om odlingsläget överlag.

Vänliga hälsningar
Lina, Anders, Kristian och Elizabeth
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

072-183 41 72

