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Veckorapport – Alnarp vecka 17
Vädret har varit omväxlande den gångna veckan, tidvis ganska kyligt och med nederbörd på en del håll.
Utvecklingen av gröda och skadegörare har därför inte förändrats så mycket sedan föregående vecka.

Höstvete

DC 24 (22-31)

71 fält

Inga angrepp av gulrost är konstaterade. Det är lätt att hitta svartpricksjuka på de äldsta bladen i nästan alla
graderade fält, vilket är normalt under tidig vår. Enstaka angrepp av mjöldagg förekommer.

Råg

DC 31 (30-32)

18 fält

Brunrost finns noterad i fem fält (högsta notering Brasettto 26 %). Mindre angrepp av mjöldagg förekommer i
några fält. Gammal mjöldagg förekommer i en del av fälten. Det fuktiga vädret har gynnat förekomsten av
sköldfläcksjuka och mindre angrepp finns nu i flertalet av fälten (högsta notering 12 % i NÖ Skåne).

Rågvete

DC 30 (22-31)

11 fält

Förekomsten av gulrost är ännu mycket begränsad. I sortförsöket i SV Skåne har angreppen inte utvecklats
sedan i mars. Mindre angrepp av mjöldagg finns noterat i tre fält i Halland, NÖ Skåne och Blekinge. Gammal
mjöldagg förekommer i flertalet av fälten. Angreppen av bladfläckar och sköldfläcksjuka är små.

Höstkorn

DC 30 (23-31)

16 fält

Mindre angrepp av kornrost är noterad i hälften av fälten, högsta notering 22 % angrepp i två Apropos-fält i SV
och SÖ Skåne. Fysiologiska fläckar förekommer nu i flera fält som mörkt bruna fläckar, oftast utan gul bård.
Mindre förekomst av mjöldagg finns nu i 7 av fälten. Gammal mjöldagg förekommer i några fält. Förekomsten
av kornets bladfläcksjuka är liten.

Höstraps

DC 53 (52-59)

10 fält

Förekomsten av rapsbaggar är låg i varningsfälten (högst 0,52/ planta). Rapporter finns om fält i
skyddade lägen där bekämpningströskeln uppnåtts. I de fält (8 stycken) där sklerotiedepåer graderades
förekom inga apothecier.

Vårsäd
Är under uppkomst. Inget att rapportera denna vecka.

Fritfluga Daggrader - temperatursummor 19 april
Helsingborg 18, Kallinge 19, Torup 16, Hörby 19, Malmö 23
Växtskyddscentralen Alnarp
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