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GRADERINGSINSTRUKTION

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 18 juli 2017

Den här veckan gör vi vår sista gradering, så vi hoppas att du är på tårna!
På många håll börjar de nedersta bladnivåerna i stråsäden att vissna, men det löses
enkelt på följande sätt: Byt ut det vissna bladet till ett blad från samma bladnivå på en
annan planta. Om du kan avgöra vilken sjukdom som förekommit på det vissna bladet
kan du ta med det i graderingen.
Kålbladlus är vi intresserade av att få in graderingar av; även av dig som inte har
graderat våroljeväxter den här säsongen! Kanske känner du till något våroljeväxtfält
som du kan ta en vända i? Graderingen behöver alltså inte vara från en obehandlad
ruta.

Graderingar vecka 30. Det är inte nödvändigt att få in resultaten till tisdag
kl. 12 de kommande veckorna. Vi ser hellre att din sista gradering görs någon dag
senare än att den inte blir gjord alls.
Våroljeväxter:
Kålbladlus räknas på 20 plantor på fem platser i rutan (eller i fältet om ingen ruta
finns). Notera även datum för graderingen samt utvecklingsstadium.
Höstvete:
Mjöldagg, bladfläckar (ange vilka), brunrost, gulrost, bladlöss. Skicka in axprover
för vetemygga. Klipp av 15 ax och skicka till oss. Märk axproverna med fältnummer,
gröda och datum och skicka till oss samma dag. Senaste tidpunkt att ta axprov är 4-5
veckor efter axgång.
Stråknäckarprover: Gräv upp 50 plantor försiktigt och se till att få med rötterna.
Klipp av strået ca 25 cm från basen och ta bort lös jord. Rötterna får inte ruttna så
förvara dem torrt och lämna till oss vid tillfälle. Märk proverna med fältnummer, gröda
och datum.
Korn: Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka, rost, löss.
Om kornet har gått i ax görs en uppskattning av flygsot. Räkna antalet angripna
plantor i en ruta på 1x10m på några olika ställen i fältet. Räkna ut antalet angripna
plantor per kvadratmeter och notera i anteckningsrutan.
Havre: Mjöldagg, bladfläckar, kronrost (notera även om du ser svartrost på
bladslidorna), löss. Flygsot (se instruktion under Korn).
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Vårvete:
Mjöldagg, bladfläckar, rost, löss. Tripsskador graderas en gång i DC 71–79.
Gradera minst 25 strån och ange procent skadade. Som skada räknas när mer än halva
bladslidans omkrets är gulfärgad. Skicka in axprover för vetemygga vid DC 75 (när
kärnan nått full längd). Klipp av 15 ax och skicka till oss. Märk axproverna med
fältnummer, gröda och datum och skicka till oss samma dag.
Ärter: Ingen gradering aktuell men baljprover ska tas in från den obehandlade rutan.
När baljorna är fullmatade, helst 1-2 veckor före skörd, så tar du baljor från 50 plantor.
Om du har fler än 8 baljor per planta kan det räcka med att du tar från 25 plantor. Lägg
baljorna i en plastpåse och frys in direkt. Provet ska märkas med antal plantor. Lämna
till oss vid tillfälle eller meddela oss om vi ska komma och hämta dem.
Åkerböna: Ingen gradering aktuell men Växtskyddscentralen vill ta in baljprover
från den obehandlade rutan före skörd, så meddela oss var fältet ligger.

Om en planta är angripen av kålbladlöss brukar det synas tydligt; de sitter i knopp- och
blomregionen av den angripna plantan (bilden till vänster). Men de är inte blåa utan snarare
blyertsgrå (bilden till höger).
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