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GRADERINGSINSTRUKTION

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 9 maj 2018

De första graderingarna är gjorda. Många höstvetefält har äldre bladfläckar sedan
i höstas med svartpricksjuka och vetets bladfläcksjuka i botten på beståndet.
Gulrost har hittats i ett höstvetefält och ett rågvetefält, sorterna är Norin och
Cappricia.
Rapsbaggar har hittat till höstrapsen och kommer troligen att öka sin aktivitet i
takt med värmen som varit i helgen och väntar denna vecka.
En enkel fältträff kommer att hållas torsdagen 17:e maj, kl. 13.00 med träff i
Brunnby, Västerås, för att diskutera växtskydd och graderingar. Välkomna!

Graderingar vecka 20, måndag 14 maj.
Vi behöver resultaten före kl. 12.00 på tisdag 15 maj. Kom ihåg att läsa av era
regnmätare!
Utvecklingsstadium bestäms i alla grödor.


Höstoljeväxter:
Vivlar Larver av rapsvivlar kan nu synas i höstrapsens märg. Dela på 25
plantor och leta efter larver och deras små gångar. Skriv en kommentar
om hur många plantor som angripits och hur många larver det är.
Rapsbaggar graderas genom att räkna antalet baggar på 5 plantor i rad
på 5 ställen i graderingsrutan (totalt 25 plantor) och ange som
antal/planta. Om bekämpning gjorts i fältet notera det i kommentarsfältet.



Råg:
Mjöldagg, sköldfläcksjuka, brunrost.



Rågvete:
Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, brunrost, gulrost.



Höstkorn:
Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, kornrost.



Höstvete:
Mjöldagg, bladfläckar, brunrost, gulrost. Stråknäckare ska graderas
när DC31 uppnåtts. Det behövs 40 plantor för graderingen men det kan
vara bra att gräva upp några extra. Metodbeskrivning och protokoll för
graderingen bifogas. Om du inte vill gradera stråknäckare själv går det
bra att lämna in plantorna till oss.
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Graderingsmetod för bladsvampar
Gradera de 3 översta bladen på 17 plantor
plockade på 5 olika ställen i graderingsrutan
tills du graderat 50 blad. Ange i procent
angripna blad. Gradera bara på gröna blad.
Bladen måste vara fullt utvecklade innan de
ska graderas, det vill säga att bladöronen
och snärp är framme. I vissa fält kan det
innebära att man behöver titta på fler än 17
plantor för att få ihop 50 blad.

När höstvetet uppnått DC31 är det dags att
plocka in stråknäckarprover!

Vänliga hälsningar Lina, Anders och Jonas
E-post: vsc.uppsala@jordbruksverket.se
lina.norrlund@jordbruksverket.se

072-222 68 23

anders.lindgren@jordbruksverket.se

070-662 18 85

jonas.torngren@jordbruksverket.se

070-949 60 74

