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Rapport från bevakningsrunda av potatisbladmögel den 3–4 juli 2022 
 

I våra ordinarie bevakningsfält finns nu angrepp upptäckta på nio av 20 ”platser”, i S, SO, NO och SV Skåne, 
markerade med gult i tabellen nedan. Sedan förra rapporten (rapport 3, 29–30 juni) har bladmögel upptäckts 

även i SV Skåne i ett fältförsök med obehandlad Bintje, ännu så länge ett angrepp på endast 0,001%. 
Ett angrepp på 0,001% anges när vi endast upptäcker en bladmögelfläck per mer än 50 plantor. 
    
Som synes av tabellen nedan har vi upptäckt angreppen på en väldigt låg nivå vilket kan göras eftersom 

bevakningsrutorna besöks två gånger per vecka. När angrepp väl har upptäckts behandlar odlaren 
bevakningsrutan som fältet i övrigt. Under de fyra år vi haft bevakningsrundor har angreppen endast varit 
svåra att stoppa i ett fåtal fall och då i mycket mottagliga sorter. 

Som synes i tabellen finns denna gång även en kolumn som anger utvecklingsstadium enligt den digitala 
skalan 00–99.  
Som nämnts i en tidigare rapport är potatisgrödorna i ett område i mycket olika stadier, inte minst beroende 
på sättningstidpunkten som varierar en månad eller mer, och i de av oss bevakade områdena finns fält som 
sedan någon vecka är i full blom.    
Skillnaden mellan regioner i Skåne och Halland samt mellan fält inom en region är intressanta. Så här långt 
är det i Mellanskåne som vi ännu inte funnit angrepp. Mellanskåne representeras av en bevakningsruta i 

sorten Fontane (Löberöd i tabellen) samt av en odlare med mycket stor ekologisk odling (Skarhult i tabellen) 
med flera sorter där det är förhållandevis sent satt odling av Solist som bevakas.   
 
Frågan är hur många bevakningsrutorna behöver vara i ett område / region för att så bra som möjligt 
representera bladmöglets ankomst och spridning i området. Sannolikt behövs det fler bevakningsrutor eller 
fält än det antal vi i år har i vissa områden. Exempelvis i södra Halland har vi endast två bevakningsrutor, på 

Lilla Böslid mellan Laholm och Halmstad och Menlösa strax intill Hallandsåsen i sydligaste Halland. Ännu har 
vi inte upptäckt bladmögel på dessa två platser men vi vet att det finns chipspotatisfält mellan dessa två 
platser med den mottagliga sorten Lady Claire, som i ett av fälten haft angrepp redan sedan mitten på juni 
och i det andra fältet någon vecka senare. 
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Tabell 1. Bladmögelbevakning 2022.   

 

 

 
 
 

Bladmögeltjänster via Jordbruksverkets hemsida 
Följ bladmöglets utveckling via Jordbruksverkets hemsida (se bild 1 nedan) och rapportera gärna in angrepp 

av potatisbladmögel 
(https://web05.agro.au.dk/PotatoLateBlightToolbox/Show/SurveyByCountry.aspx?Country=SE.  

 

Bladmögelbevakning 2022
Bevakningsrundan den 29-30 juni

B = Bevakningsruta i fält hos odlare, ca 30-50 m2

E = Bevakning i ekologisk odling

F = Bevakning i fältförsök

29-30 juni 3-4 juli

Område Plats Sort B E F Markt. %
a

Utv.st., 00-99 Första angrepp / %

S Vellinge Solist - Ja - 80 - 20 juni / 0,02

S Höllviken Regina Ja - - 90 61 inga angrepp

SV Borgeby Solist Ja - - 100 60 inga angrepp

SV Borgeby Bintje - - Ja 95 55 4 juli / 0,001

SV Barsebäck Seresta Ja - - 90 60 inga angrepp

S N-län St Menlösa Fontane Ja - - 85 61 inga angrepp

S N-län L:a Böslid Twister, Bintje - - Ja 80, 95 58, 57 inga angrepp

NO Skepparslöv Saprodi - - Ja 100 61 inga angrepp

NO Önnestad Gala, Tinca - Ja - 75 67 23 juni / 0,001

NO Viby King Edward Ja - - 80 66 26 juni / 0,001

NO Mosslunda Twister, Bintje - - Ja 80, 100 51, 53 29 juni / 0,01

NO Mosslunda Folva - - Ja 100 62 inga angrepp

NO Mosslunda Kuras - - Ja 95 62 26 juni / 0,001

NO Mosslunda Kuras - - Ja 100 65 inga angrepp

NO Hovby Lady Claire Ja - - 100 62 26 juni / 0,1

NO Tollarp Twister+8 sorter Ja Ja Ja 100++60-100 65 inga angrepp

M Löberöd Fontane Ja - - 100 63 inga angrepp

M Skarhult Eko - Ja - 97 60 inga angrepp

SO Ingelstorp King Edward Ja - - 70 - 30 juni / 0,02

SO Hörte Queen Anne Ja - - 95 - 14 juni / 0,001

a
 Marktäckning i gulmarkerade fält gäller när angreppet upptäcktes. I fält där angrepp

ännu inte upptäckts avses marktäckningen vid den sista bevakningsrundan.

https://web05.agro.au.dk/PotatoLateBlightToolbox/Show/SurveyByCountry.aspx?Country=SE
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Bild 1. Inrapporterade bladmögelangrepp i Sverige 5 juli 2022. 

 
För att följa bladmögeltrycket för olika lokaler finns tillgång till beslutsstödsystemen Skimmelstyring och VIPS 
på: https://etjanst.sjv.se/povpub-

gui/#/prognosmodeller/potatisbladmogelprognos?produktionsinriktning=jordbruk. Se exempel bild 2 och 3 
nedan. 

 

Bild 2 och 3. Exempel på infektionsrisk för beslutsstödsmodellen Skimmelstyring för lokalerna 
Vä och Lilla Böslid. 

  

Rapportera gärna in bladmögelfynd till: 

Rolf Lindholm, tel 072-727 49 50 (rolf.lindholm@jordbruksverket.se) eller till 
Anna Gerdtsson, tel 072-510 02 17 (anna.gerdtsson@Jordbruksverket.se) 
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