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GRADERINGSINSTRUKTION
NORRLANDSLÄNEN

Rådgivningsenheten Norr
Växtskyddscentralen

Hej!

Uppsala 18 juli 2017

Ni som graderar i de olika Norrlandslänen fortsätter lämna intressanta
observationer till oss på växtskyddscentralen här i Uppsala. Vi är glada att det
flyter på bra så att vi får bättre koll på skadegörartrycket i de olika länen!
Bladfläckar i kornet är det som fortsätter öka. Kornets bladfläcksjuka ligger på ett
medelvärde på 3,8 % och sköldfläcksjuka på 3,6 % i alla länen tillsammans. Detta
är betydligt lägre jämfört med förra året vid samma tidpunkt då angreppen låg på
ett medelvärde på 11,2 % av bladfläcksjuka och 9,5 % av sköldfläcksjuka.
Vi har sett en hel del sotax i kornfälten och vill uppmana alla att hålla utkik efter
sotax och se upp med sitt utsäde. Smittat utsäde ger angrepp och ytterligare
uppförökning av smittan. I vissa fall saknas effektiva preparat mot denna svamp
och därför är noga kontrollerat utsäde av största vikt.

Graderingar aktuella vecka 30:
Utvecklingsstadium bestäms varje vecka! Tänk på att alltid leta efter nästa
utvecklingsstadium. Det är alltid det högsta som gäller.
Korn: Mjöldagg, bladfläckar, sköldfläcksjuka. Ange i procent angripna blad.
Tänk på att kornet blommar redan innan axet gått ur holk normalt sett. Från att
första småaxet är synligt (DC 51) får man kolla småaxen. Flygsot i fältet graderas
om axgång har skett. Räkna antalet angripna plantor i en ruta på 1x10m på några
olika ställen medan du går i fältet och notera antalet angripna plantor per
kvadratmeter i anteckningsrutan. Flygsot graderas 1 gång.
Havre: Mjöldagg, bladfläckar, rost, flygsot (se under korn).
Våroljeväxter: Kålbladlus. Avräknas från sent knoppstadium på 20 plantor på
fem olika platser i rutan. Ange % angripna plantor.
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Kålbladlössen
koloniserar
oljeväxter i toppen av plantan .

Flygsot i korn.

Resultaten kan skickas in via:
•
•
•
•

E-post vsc.uppsala@jordbruksverket.se – skriv uppgifterna i en e-post, excelfil
eller scanna in protokollet
MMS – fota ditt protokoll och skicka till Sannas mobil 076-607 01 63
SMS – skriv resultatet i ett meddelande till Sannas mobil 076-607 01 63
Fax – 018 – 12 34 10

Vänliga hälsningar Lina, Anders, Sanna och Hanna
lina.norrlund@jordbruksverket.se
anders.lindgren@jordbruksverket.se

072-222 68 23
070-662 18 85

sanna.krugerpersson@jordbruksverket.se

076-607 01 63

