
     

 Växtskyddscentralen Landskrona 2022-05-23 

 

 

 

Veckorapport - Landskrona vecka 21 
 

Veckorapporten baseras på avläsningar av skadegörare 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. 

Insektsgraderingar görs på 25 strån respektive 25 plantor. 

Den senaste veckan har bjudit på lite varmare väder och nederbörd i varierande mängd i 

områdets olika delar. Trots mer gynnsamt väder för svamparna har inte temperaturerna 

varit så höga att de börjat driva på utvecklingen i någon större omfattning, utan den är 

fortsatt långsam.   

Höstvete DC 37 (32-47) 73 fält 

Drygt en tredjedel av fälten har nu kommit till DC 39. Gulrost har hittats i nio av 

prognosfälten. I merparten är angreppen fortfarande små, men i sortförsöket i 

Uppåkra/Hjärup har det skett en snabb ökning sedan den förra graderingen. Här utmärker 

sig speciellt sorterna Kalmar (där det förekommer mycket sporulerande gulrost) och Norin 

men även Julius. I sorterna RGT Reform, KWS Ahoi, KWS Kerrin och Torp har enstaka 

angrepp noterats, både i prognosrutor och andra fält i Skåne. Svartpricksjukan har inte 

utvecklats utan håller sig ännu på de nedre bladen. Små förekomster av vetets 

bladfläcksjuka, DTR, finns i ett par av riskfälten. I ett par fält finns omfattande angrepp av 

mjöldagg men utvecklingen går sakta och mjöldaggsangreppen är generellt mycket små. 

Enstaka havrebladöss har hittats i ett fält i Blekinge (0,04 löss/strå).  

Tabell 1. Antal höstvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående 

vecka.  

% ang blad 1–3 0 0 – 15 15 – 30 30 – 60 60 – 100 Medel v.20 Medel v.19 

Mjöldagg 58 11 3 1 0 2.4 1.8 

Svartpricksjuka 55 15 2 0 0 2.1 7 

Vetets bladfläcksjuka 71 2 0 0 0 0.1 0 
Brunrost 73 0 0 0 0 0 0 

Gulrost 64 7 2 0 0 1.1 0.2 

Råg DC 59 (53-65) 14 fält 

Ingen brunrost har noteras. Sköldfläcksjukan har inte utvecklats sedan förra veckan utan 

har stannat kvar på de nedre bladen. Angreppen av mjöldagg är mycket små.  

Tabell 2. Antal rågfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående vecka.  

% ang blad 1–3 0 0 – 15 15 – 30 30 – 60 60 – 100 Medel v.21 Medel v. 20 

Mjöldagg 14 0 0 0 0 0 0 

Sköldfläcksjuka 3 11 0 0 0 5 5 

Brunrost 14 0 0 0 0 0 0 

Rågvete DC 43 (37-49) 8 fält 
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Ingen ny gulrost har noterats i rågvetefälten. Mjöldagg finns i alla prognosfält och i flera 

av dem är angreppen omfattande. Angreppen av sköldfläcksjuka är mycket små. Trips har 

graderats i tre fält, samtliga låg under bekämpningströskeln. I ett fält i nordöstra Skåne 

har enstaka havrebladlöss hittats (0,04 löss/strå).     

Tabell 3. Antal rågvetefält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående 

vecka.  

% ang blad 1–3 0 0 – 15 15 – 30 30 – 60 60 – 100 Medel v.21 Medel v. 20 

Brunrost 8 0 0 0 0 0 0 

Bladfläcksvampar 8 0 0 0 0 0 0 

Sköldfläcksjuka 8 0 0 0 0 0 1.8 

Mjöldagg 0 1 4 1 2 37 42 

Gulrost 8 0 0 0 0 0 0 

Höstkorn DC 59 (49-65) 14 fält 

Kornrosten har ökat och förekommer i tio av fälten, i en del av dem är angreppen 

omfattande. Störst angrepp har noterats i sorterna KWS Orbit och KWS Astaire. 

Sköldfläcksjuka finns i nästan alla graderade fält, oftast på de nedre bladen. Inga 

noteringar om förekomst av kornets bladfläcksjuka i prognosfälten. Även förekomsten av 

mjöldagg är mycket liten, en större notering har gjorts i sorten Frigg med 30 procent 

angripna blad. Den här veckan har trips graderats i ett fält, vilket låg under 

bekämpningströskeln.  

Tabell 4. Antal höstkornfält efter skadegörare (% angripna blad 1–3). Medelvärden för denna och föregående 

vecka.  

% ang blad 1–3 0 0 – 15 15 – 30 30 – 60 60 – 100 Medel v.21 Medel v. 20 

Mjöldagg 10 2 1 0 0 2.8 2.1 

Kornets bladfläcksjuka 14 0 0 0 0 0 0 

Sköldfläcksjuka 1 6 6 1 0 14 14 

Kornrost 4 3 2 3 2 23 9 

Höstraps DC 67 (65-67) 20 fält 

I de flesta rapsfälten börjar nu blomningen avta. Förekomsten av blygrå rapsvivlar på 

plantorna är liten, den här veckan hittades blygrå rapsvivlar på planorna i sju av 22 

graderade fält och antalet var i snitt 0,04 vivlar per planta. Fångsterna av blygrå rapsvivlar 

i gulskålarna har minskat från 4,7 vivlar/gulskål förra veckan till 3,5 vivlar/gulskål den här 

veckan (högsta notering 17 stycken per gulskål). Bekämpningströskeln är 1-2 blygrå 

rapsvivel per planta.     

Vårstråsäd    

De flesta vårsädesfälten har nått stråskjutningen men det är fortfarande stor variation i 

utvecklingen. Inga nya primärangrepp har hittats i vårkorn eller havre. Kornrost 

förekommer i fem av prognosfälten och i två av dem har bekämpningströskeln överskridits 

(sorter RGT Planet och Prospect).  

Det första angreppet av havrebladlöss har rapporterats från ett fält i Blekinge (0,16 

löss/strå). Inflygningen av kornflugan i vårvetefälten har ökat kraftigt. Den här veckan har 
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kornflugor fångats i samtliga tio fält som växtskyddscentralen bevakar. I genomsnitt 

fångades 41 kornflugor/fälla (variation 0-219 flugor/fälla) och de högsta noteringarna 

gjordes i nordvästra och nordöstra Skåne, i snitt 110 kornflugor/fälla.  

Ärter och åkerbönor   

Inga angrepp att rapportera. 

Potatis DC 8 (1-11) 15 fält 

Bladmögel är nu noterat på Bjäre i sorten Swift i ett tidigare vävat färskpotatisfält.    

Inflygningen av stritar följs i sammarbete med Lyckeby Starch och stritfällor har lästs av i 

11 fält i NÖ Skåne och  Blekinge. Stritar förekommer i de flesta fälten men i huvudsak i 

låga nivåer, i  genomsnitt ca fyra stritar per fälla och dag (högsta värde var 11 stritar per 

fälla och dag i Blekinge). Endast enstaka prgnosfält är uppkomna och ännu finns inget 

bekämpningsbehov. 
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