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Veckorapport – Alnarp vecka 17 

Veckorapporten baseras på avläsningar i rutor som inte har behandlats mot svamp eller insekter i 
Blekinge, Skåne och Halland. Angrepp av svampsjukdomar i stråsäd graderas på de tre översta 

bladen och redovisas som procent angripna blad.  

Den senaste veckan har vädret varit torrt med överlag varma dagar och kyliga nätter. I slutet av 
veckan har det förekommit starka vindar och på vissa håll även nattfrost. Detta gör att utvecklingen 
hos både grödor och skadegörare har gått långsamt.  

Höstvete DC 30 (21-31)     73 fält  

Drygt hälften av prognosfälten har nu nått stråskjutningen. Ingen gulrost är noterad. 

Svartpricksjukan som finns på de äldsta bladen i de flesta graderade fälten, minskar efterhand som 
bladen vissnar. Inga angrepp av vetets bladfläcksjuka förekommer i något av de  fyra riskfält 
(reducerad jordbearbetning, vete som förfrukt) som graderats. Enstaka, mycket små angrepp av 
mjöldagg förekommer men har inte utvecklats sedan förra veckan. Inga fält med misstänkt 
rödsotvirus.   

Råg DC 31 (30-32)    12 fält  
Ingen brunrost är noterad. Förekomsten av sköldfläcksjuka och mjöldagg är väldigt små.  

Rågvete DC 30 (23-31)     8 fält  

Ingen gulrost är noterad. Mjöldagg har hittats i fem av fälten. De flesta angreppen är relativt små 
men i sortförsöket i Eslöv förekommer mjöldagg på runt hälften av bladen i sorterna Kaysyno och 
Probus.   

Höstkorn DC 31 (30-32)    14 fält 

Kornrost förekommer i fyra av de graderade fälten. Högsta angrepp 20 % angripna blad. 
Bekämpning är motiverad först efter DC 32. Sköldfläcksjuka finns på de äldre bladen i många fält. 
Inga angrepp av mjöldagg eller kornets bladfläcksjuka. Inga fält med misstänkt rödsotvirus har 
rapporterats.   

Höstraps DC 55 (53-61)    21 fält  

Många fält är nu i medelsent knoppstadium och i ett par fält har blomningen börjat. Förekomsten 
av rapsbaggar har ökat den senaste veckan men inget fält når upp till bekämpningströskeln. I 
medeltal av 21 graderade fält var förekomsten endast 1 rapsbagge per planta. Förekomsten av 
rapsbaggar varierar mellan olika fält och är störst i skyddade lägen. I de gulskålar som hittills är 
utplacerade (19 fält) har fångsterna av den fyrtandade rapsviveln ökat i några fält, främst i ett fält 
i NV Skåne. Enstaka blygrå rapsvivel har hittats i gulskålar i fem fält.  

Vårsäd   

Många fält är uppkomna, senare sådder under uppkomst. Ingen svamp att rapportera.rostnätter 
kan göra gör att bladen blir ljusa eller rödvioletta, men det spelar mindre roll. 

Fritfluga Daggrader - temperatursummor 25 april 

Torup 40, Helsingborg 42, Hviderup 41, Hörby 30, Malmö 42, Lovisero 30, Valterslund 22, 

Gretelund 42 och Kallinge 36.  

Den fortsatta utvecklingen av daggrader kan följas på Jordbruksverkets hemsida 

https://etjanst.sjv.se/povpub-gui/#/prognosmodeller/tempsumma?produktionsinriktning=jordbruk 

Välj Fritfluga under Skadegörare. Välj sedan station på kartan och därefter beräkna.  

https://etjanst.sjv.se/povpub-gui/#/prognosmodeller/tempsumma?produktionsinriktning=jordbruk
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