2019-04-24

Veckorapport – Alnarp vecka 17
Fortsatt torrt, soligt med flera frostnätter, vilket har hejdat utvecklingen.

Höstvete

DC 30 (23-31)

73 fält

Det har knappast hänt något jämfört med förra veckan. Svampangreppen är mycket små, så de gulnade ibland
violetta blad som förekommer i många fält har andra orsaker exempelvis frost, vind, torka samt näringstillgång.
Stor variation på utvecklingsstadier från DC 23 till DC 31. Ingen gulrost är noterad. Svartpricksjuka finns på de
allra äldsta bladen i nästan alla graderade fält. Mycket enstaka angrepp av mjöldagg förekommer.

Råg

DC 32 (31-33)

16 fält

Brunrost noterades i ett av de graderade fälten. Mindre angrepp av sköldfläcksjuka på de nedre bladen
förekommer i några fält. Förekomsten av mjöldagg är mycket liten, endast noterad i ett fält.

Rågvete

DC 31 (30-31)

11 fält

Denna vecka har elva fält graderats och sporulerande gulrost har hittats i fyra av dessa i flera sorter ex
Sequenz, Cappricia, Trefl och Empero. Angreppen av mjöldagg, bladfläckar och sköldfläcksjuka är små.

Höstkorn

DC 32 (30-32)

16 fält

Kornrost förekom i alla graderade fälten utom ett. Angreppen är kraftiga och på de äldre bladen är stor del av
bladytan angripen. I de två sortförsöken i Klagstorp och Ängelholm var flertalet sorter mycket angripna ex
Wootan, Verity, Mercurioo, SU Ellen, Matros och Joker. I sorten Frigg är angreppen något mindre. Viss
förekomst av mjöldagg, både äldre och ny förekommer. Förekomsten av sköldfläcksjuka och kornets
bladfläcksjuka är mycket liten.

Höstraps

DC 59 (53-61)

19 fält

I många fält börjar nu knopparna vara gula och de första blommorna är utslagna. Detta är tidigt, men inte
extremt tidigt, exempelvis startade blomningen tidigare 1990, 2007 och 2014. Angreppen av rapsbaggar är
små, högsta notering var 1 rapsbagge per planta. Gulskålar är hittills placerade i 12 fält och endast mycket få
blygrå rapsvivlar har hittills fångats.
I gulskålarna fångades den fyrtandade rapsviveln på alla platser (variation 2-60 på en vecka). Den fyrtandade
rapsviveln flyger in tidigt på våren och dess skada består av att den gnager gångar i rapsstjälkarna. Betydelsen
av den fyrtandade rapsviveln är dock oftast liten, eftersom det krävs väldigt många larver i stjälkarna innan
plantan verkligen skadas.

Vårsäd

DC (0-11)

Tidigt sådda fält är uppkomna. Inget att rapportera.

Fritfluga Daggrader Dº - temperatursummor 23 april
Helsingborg 51, Hörby 37, Kallinge 45, Malmö 50, Torup 48, Gretelund 43, Lovisero 32, Valterslund 26.
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