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Veckorapport - Landskrona vecka 23 
 

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. 

Även denna vecka har det kommit nederbörd i hela området i varierande mängd och på 

många håll under flera dagar. Temperaturerna har dock varit något högre, i synnerhet de 

senaste dagarna, vilket gynnar flera av skadegörarna. Utvecklingen går dock fortfarande 

ganska långsamt, bortsett från rosten som fortsätter att öka i flera grödor. Förekomsten 

av insekter är fortsatt låg.   

Höstvete DC 55 (41-63) 73 fält 

Den senaste veckan har gulrosten ökat markant, i synnerhet i sortförsöken på Sandby Gård 

i Borrby och i Hjärup/Lund. Sporulerande gulrost har nu hittats i drygt en fjärdedel av 

prognosfälten. I flera fall är angreppen kraftiga men det finns en stor variation mellan olika 

platser. De största angreppen finns i sorterna Kalmar och Norin, följt av Julius och KWS 

Kerrin. Omfattande angrepp förekommer också i KWS Ahoi och RGT Reform och utöver 

dessa har det hittats mindre angrepp i sorterna Torp, KWS Kerrin, Kask, Jonas, Linus, Brons, 

Nordh och Linus. Svarpricksjukan håller sig fortfarande generellt på de nedre bladnivåerna. 

I ungefär en tredjedel av prognosfälten finns mindre angrepp svartpricksjuka på tredje 

bladet. Mindre angrepp av vetets bladfläcksjuka, DTR, har noterats i några riskfält men 

också i ett par fält utan halmrester från vete i ytan. Förekomsten av mjöldagg har ökat i 

några prognosfält i mellersta och sydöstra Skåne, men i de flesta fälten har den inte 

utvecklats och överlag är angreppen av mjöldagg mycket små i höstvete. Ingen förekomst 

av brunrost har noterats. Enstaka sädesbladöss har hittats i två fält i sydvästra Skåne (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.23 Medel v.22 

Mjöldagg 54 12 3 4 0 4.2 2.5 

Svartpricksjuka 51 21 1 0 0 1.3 0.8 

Vetets bladfläcksjuka 67 5 1 0 0 0.5 0.1 

Brunrost 73 0 0 0 0 0 0 

Gulrost 54 10 3 3 3 6 1.7 

Råg Inte graderat den här veckan  

 

Rågvete DC 59 (55-65) 7 fält 

Mindre angrepp av gulrost har hittats i två prognosfält i mellersta och nordöstra Skåne. 

Gulrosten har dock inte utvecklats i samma utsträckning som i höstvete. Mjöldagg finns i 

alla prognosfält och i de flesta av dem är angreppen omfattande. Enstaka förekomst av 
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bladfläcksvampar har hittats. Angreppen av sköldfläcksjuka är mycket små och det finns 

inga noteringar om brunrost. Inte heller om bladlöss.     

Tabell 2. 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.23 Medel v. 22 

Brunrost 7 0 0 0 0 0 0 

Bladfläcksvampar 6 1 0 0 0 0.6 0 

Sköldfläcksjuka 7 0 0 0 0 0 0 

Mjöldagg 0 0 1 3 3 57 47 

Gulrost 5 2 0 0 0 1.4 0.8 

Höstkorn Inte graderat den här veckan  

  

Höstraps DC 73 (69-75) 19 fält 

Blomningen är nu över och förekomsten av insekter på plantorna är mycket liten. Vid den 

här veckans graderingar hittades endast en blygrå rapsvivlel på plantorna i ett av 

prognosfälten och även fångsterna i gulskålarna var små. Detta var den sista veckan med 

bevakning av insekter i rapsen.   

Vårvete DC 39 (31-45) 8 fält 

Variationen är stor i utvecklingen hos vårsäden. I några av prognosfälten i vårvete är 

flaggbladet framme, men ungefär hälften av fälten är fortfarande kvar i 

stråskjutningsfasen. Förekomsten av svampsjukdomar är fortsatt liten. Mjöldaggen har 

utvecklats i ett av fälten men i övrigt är angreppen små. I ett par fält med vete som förfrukt 

har angrepp av vetets bladfläcksjuka, DTR, noterats. Enstaka gräsbladlöss har hittats i ett 

fält i nordöstra Skåne.  

Inflygningen av kornflugan i vårvetefälten nådde sin kulmen förra veckan och minskar nu 

totalt sett. Den här veckan var det genomsnittliga antalet flugor per kornfälla 35 stycken 

(variation 0-187 flugor/fälla). De högsta noteringarna gjordes i Blekinge och mellersta 

Halland (i snitt runt 100 flugor/fälla) följt av två fält i nordvästra Skåne (i snitt ca 50 

flugor/fälla). 

Tabell 3. Antal vårvetefält 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.23 Medel v.22 

Mjöldagg 5 2 1 0 0 3.8 1.2 

Svartpricksjuka 8 0 0 0 0 0 0 

Vetets bladfläcksjuka 6 1 1 0 0 2.3 0.2 

Brunrost 8 0 0 0 0 0 0 

Gulrost 8 0 0 0 0 0 0 

 

Vårkorn DC 43 (30-55) 52 fält 

I vårkornet har flaggbladet kommit fram i nästan alla prognosfält och många håller på att 

gå i ax. Kornrosten har fortsatt att öka och angrepp finns i 17 fält jämfört med sju i förra 
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veckan. Två nya fält överskrider nu bekämpningströskeln (i båda fallen sorten Laureate). 

I några fält förekommer kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka men angreppen är 

mycket små. Havrebladlöss har hittats i fem fält spritt i området (0,01-0,24 löss/strå). 

Små förekomster av gräsbladlöss har noterats i två fält i sydvästra och mellersta Skåne 

(0,01 respektive 0,1 löss/strå). 

Tabell 4. Antal vårkornfält 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.23 Medel v. 22 

Mjöldagg 52 0 0 0 0 0 0 

Kornets bladfläcksjuka 46 6 0 0 0 0.4 0.3 

Sköldfläcksjuka 46 6 0 0 0 0.3 0 

Kornrost 35 15 1 1 0 2.9 1.5 

 

Havre DC 41 (31-47) 13 fält 

Förekomsten av skadegörare är myckt liten i prognosfälten i havre. I tre av dem finns små 

angrepp av havrens bladfläcksjuka (i sorterna Symphony och Delfin) och bladbakterios har 

hittats i ett fält. Havrebladlöss har noterats i ett fält i Blekinge (0,4 löss/strå). 

Tabell 5. Antal havrefält 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.23 Medel v. 22 

Mjöldagg 13 0 0 0 0 0 0 

Bladfläcksvampar 10 3 0 0 0 0.6 0.5 
Kronrost 13 0 0 0 0 0 0 

Bladbakterios 12 1 0 0 0 0.2 0 
 

Ärter och åkerböna DC 51 (39-59) 5 fält 

Inga bladlöss har hittats. Förekomst av bönbladmögel har noterats i tre av fälten och 

chokladfläcksjulka i ett fält i Halland. 

Potatis DC 23 (0-33) 32 fält 

Stritfällor är utplacerade i 32 fält i hela området. Stritar förekommer i nästan alla fält 

men även denna vecka i huvudsak i låga nivåer. I  genomsnitt förekom ca fyra stritar per 

fälla och dag (högsta värde var ca 17 stritar per fälla och dag i NÖ Skåne).  

Inte heller den här veckan har vi fått in några nya rapporter om ny bladmögel. Sedan 

tidigare finns rapporter om bladmögelangrepp i färskpotatis som växt under hålad 

plast/väv på Bjäre. Följ utvecklingen på www.euroblight.net och rapportera gärna in nya 

angrepp. 
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