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Veckorapport - Uppsala år 2022 vecka 25 
 

Veckorapporten baseras på avläsningar av skadegörare i obehandlade rutor i Stockholms 

län (AB), Uppsala län (C), Västmanlands län (U), Dalarnas län (W) och Gävleborgs län (X). 

Angrepp av svampsjukdomar graderas på de tre översta bladen. Insektsgraderingar görs 

på 25 strån respektive 25 plantor. 

Vädret 

Fortsatt skurbetonat väder gav den gångna veckan mellan 1 och 29 mm (genomsnitt 10 

mm). Under juni har mer regn än normalt fallit i Mälarnära områden i Uppsala och 

Stockholms län. Mindre regn än normalt har Västmanlands län och regionens östkust hittills 

i juni. 

Höstvete DC 61 (47-71) 54 fält 

Färska angrepp av svartpricksjuka hittades den gångna veckan men endast i 10 % av 

fälten. Vetets bladfläcksjuka har fortsatt öka och hittades på de övre bladen i några fler 

fält än förra veckan. I vissa fält var ökningen kraftig. Maxangreppet var 70 %. De fält som 

var drabbade har höstvete som förfrukt och/eller vetehalmrester på markytan. Mjöldagg 

förekom i sju fält och har ökat något i de flesta. Som mest finns angrepp på hälften av 

bladen i ett Norinfält i Dalarna. Fortfarande ingen gulrost eller brunrost i 

graderingsrutorna. 

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

vecka.  

% ang blad 1–3 0 0 – 0.01 0.01 – 30 30 – 60 60 – 100 
Medel 2022 

v.25 
Medel 2022 v.24 

Gulrost 54 0 0 0 0 0.0 0.0 

Mjöldagg 47 1 5 1 0 1.6 1.2 

Svartpricksjuka 48 2 4 0 0 0.8 0.0 
Vetets 
bladfläcksjuka 

31 5 15 2 1 6 2.8 

Bladfläcksvampar 27 6 18 2 1 7 2.9 

Brunrost 54 0 0 0 0 0.0 0.0 

 

Vårvete DC 37 (31-43) 19 fält 

Vetets bladfläcksjuka förekom i en tredjedel av fälten. I många fall kunde smittan tydligt 

härledas till vete som förfrukt och halmrester på markytan. Mjöldagg hittades i två fält 

med 2 respektive 30 % angripna blad. Ingen gulrost eller brunrost. 

Fritflugeskador observerades i hälften av fälten och angrepp fanns på mellan enstaka 

plantor och 17 % av plantorna.  

 

 



     

 Växtskyddscentralen Uppsala 

 2022-06-21 

 

 

 

Vårkorn DC 41 (31-49) 32 fält 

Kornets bladfläcksjuka konstaterades i 20 % av fälten och sköldfläcksjuka i ett fält. 

Angreppen hade inte hunnit angripa de övre bladen i någon större omfattning.  

Havre DC 37 (13-45) 17 fält 

Symtom av bladbakterios har dykt upp i en tredjedel av fälten. Den uppträder ofta 

fläckvis i fälten och i graderingsresultaten var det som mest 12 % angripna blad.  

Fritflugeskador observerades i fyra av fälten och angrepp fanns på mellan 1 och 10 % 

av plantorna.  

   

 

 

Ärter DC 39 (36-59) 11 fält 

Små mängder av ärtbladlöss hittades i fyra av fälten. Dessa fynd var spridda i Uppsala 

län. 

Åkerböna DC 51 (50-61) 6 fält 

Bönbladmöglet hade ökat i de tre fält där sjukdomen etablerat sig. Angreppsnivån var 

dock låg sett till hur stor del av bladverket som hade angrepp. 
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Våroljeväxter DC 55 (14-63) 11 fält 

Rapsbaggar var allmänt förekommande och flera fält uppnådde bekämpningströskel. 

Höstraps   

Nu är blomningen avslutad i de flesta fält och här redovisar vi säsongens fångster av 

blygrå rapsvivel. Under vecka 24 fångades färre blygrå rapsvivlar i alla fält utom ett, där 

det istället fångades väldigt många. 

 
 
Tabell 2. Skålfångster veckovis. Fångster per 1 st. gulskål (5 dm2). 

Plats 

Utv. vid 

senaste 

tömning 

(DC) 

Blygrå rapsvivel 

16/5 23/5 30/5 7/6 13/6 20/6 

 Stockholms län   

Kungsängen 77 0 2 3 6 7 10 

 Uppsala län   

Uppsala 73 0 0 0 1 26 16 

Enköping 73 0 2 9 9 13 9 

Storvreta 69 0 2 0 0 46 68 

Enköpings 

Näs 
67 0 1 0 2 19 1 

Veckholm 75 0 - 0 10 22 11 
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