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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. 

Det torra vädret har hållit i sig även denna vecka. Utvecklingen hos de flesta skadegörare 

är fortsatt långsam.    

Höstvete DC 31 (30-33) 73 fält 

Samtliga prognosfält har nu kommit till stråskjutningen. Små angrepp av gulrost har hittats 

i Norin i sortförsöket vid Hjärup. Svartpricksjuka har ökat något sedan förra veckan då 

regnet i början av april gav upphov till nya infektioner och nya angrepp har noterats i många 

fält på de nedre bladen. Dessa blad kommer att bli blad fem och angreppen spelar ingen roll 

för skörden. Mycket enstaka förekomst av vetets bladfläcksjuka, DTR, finns i något riskfält. 

Små angrepp av mjöldagg förekommer i ett fåtal fält. Inga angrepp av rödsotvirus har 

rapporterats.  

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.19 Medel v.18 

Mjöldagg 69 4 0 0 0 0.3 0.1 

Svartpricksjuka 8 32 29 4 0 14 9 

Vetets bladfläcksjuka 72 1 0 0 0 0.0 0.0 

Brunrost 72 0 0 0 0 0.0 0.0 

Gulrost 72 1 0 0 0 0.1 0.0 

Råg DC 37 (32-41) 13 fält 

Ingen brunrost är noterad. Sköldfläcksjuka har ökat något även den här veckan och 

förekommer nu i alla prognosfält, men angreppen är små. Angreppen av mjöldagg är 

fortsatt väldigt små. Trips har graderats i två fält och överstiger bekämpningströskeln i det 

ena.  

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.19 Medel v.18 

Mjöldagg 12 1 0 0 0 0.2 0.2 

Sköldfläcksjuka 0 11 2 0 0 12 5 

Brunrost 13 0 0 0 0 0.0 0.0 

Rågvete DC 32 (31-33) 8 fält 

Enstaka förekomst av gulrost har noterats i ett prognosfält men denna har inte utvecklats 

sedan förra veckan. Mjöldagg finns i samtliga prognosfält och angreppen har ökat. 

Angreppen av mjöldagg är stora jämfört med tidigare år vid samma tidpunkt. I sortförsöket 
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i Eslöv har sorterna Kasyno och Probus omfattande angrepp. Sköldfläcksjuka finns i tre av 

prognosfälten men angreppen är fortsatt små.    

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.19 Medel v.18 

Brunrost 8 0 0 0 0 0.0 0.0 

Bladfläcksvampar 8 0 0 0 0 0.0 0.0 

Sköldfläcksjuka 5 3 0 0 0 3.5 3.5 

Mjöldagg 0 0 4 2 2 39 25 

Gulrost 7 1 0 0 0 0.2 0.2 

Höstkorn DC 37 (32-41) 14 fält 

Kornrosten har ökat något sedan förra veckan och förekommer nu i ca hälften av de 

graderade fälten. Angreppen är dock i de flesta fall fortsatt små, utom i ett fält med sorten 

KWS Astaire som har cirka 40 procent angripna blad. Sköldfläcksjuka finns i nästan alla 

graderade fält. Oftast på de nedre bladen men i sortförsöket i Ängelholm finns även 

angrepp på blad tre i sorterna Bordeaux och KWS Orbit. Med nuvarande torra väderlek har 

detta mindre betydelse. Mindre angrepp av mjöldagg har noterats i ett fält. Förekomsten 

av kornets bladfläcksjuka har inte utvecklats utan är mycket liten. I flera fält förekommer 

fysiologiska fläckar. Inga rapporter om misstänt rödsotvirus.    

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.19 Medel v.18 

Mjöldagg 13 1 0 0 0 0.9 0.0 
Kornets 
bladfläcksjuka 

14 0 0 0 0 0.0 0.3 

Sköldfläcksjuka 2 4 5 3 0 19 16 

Kornrost 6 7 0 1 0 7 5 

Höstraps DC 63 (60-65) 21 fält 

Många fält är i begynnande blomning och enstaka har kommit till full blom. Mängden 

rapsbaggar på plantorna har minskat, och de spelar ingen roll längre. Fångsterna av den 

fyrtandade rapsviveln i gulskålarna har minskat och är nu små. 

Den blygrå rapsviveln, som kan bana väg för skidgallmygga, registreras på två sätt dels 

genom avräkning direkt på plantorna och dels i gulskålar. Runtom i Skåne, Halland och 

Blekinge finns gulskålar utplacerade i 23 fält och senaste veckan har förekomsten av den 

blygrå rapsviveln ökat. Det har varit några lugna dagar med temperaturer upp till              

18-20 °C som har gynnat inflygningen av vivlarna. I genomsnitt fångades 5,9 blygrå 

rapsvivlar per gulskål (variation 0-39) mot 0,6 förra veckan. Angreppen av den blygrå 

rapsviveln på plantorna var små, i genomsnitt 0,06 vivlar/planta i de graderade fälten. 

Högsta angreppet var 0,5 blygrå rapsvivel per planta. Det förekommer mycket 

parasitsteklar som flyger runt i fälten och som också fångas i gulskålarna. 

Bekämpningströskeln är 1-2 blygrå rapsvivel per planta. 
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Vårstråsäd    

De flesta fälten är i bestockningsfasen och tidiga fält är i begynnande stråskjutning. 

Primärangrepp av bladfläcksjuka har nu noterats i totalt sex av vårkornfälten och i ett 

havrefält, mellan 2,5 och 3 procent angripna plantor. I ett fält med sorten Laureate har 

kornrost noterats, utöver det finns inga svampangrepp att rapportera. Inga bladlöss har 

hittats. 

Ärter och åkerbönor   

Enstaka vivelgnag har rapporterats i ett prognosfält med åkerböna, i övrigt inga angrepp. 

Fritfluga Daggrader - temperatursummor 9 maj 

Torup 70, Helsingborg 78, Hviderup 80, Hörby 67, Malmö 89, Lovisero 65, Valterslund 50, 

Gretelund 80 och Kallinge 65.  

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.  
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