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Veckorapport - Landskrona vecka 27 

 

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. 

Vädret har varit fortsatt varmt, framför allt i början av veckan. Det har kommit regn i 

hela området i varierande mängder och på vissa håll har det förekommit åska. 

Höstvete (slutgradering) DC 75 (71-85) 73 fält 

Gulrost har ökat ytterligare i obehandlade rutor i mottagliga sorter, främst i södra och 

västra Skåne. Mycket starka angrepp finns i de mottagliga sorterna Norin, Kalmar, Julius 

och KWS Kerrin. Stora angrepp finns även i RGT Reform, KWS Ahoi och Jonas. Mindre 

angrepp rapporteras i många sorter, exempelvis Torp, Kask, Linus, Hereford, Praktik och 

Brons. Brunrost har ökat något och hittas nu i elva av prognosfälten och i flera sorter. De 

flesta angreppen är små men mer omfattande angrepp förekommer i några fält (i sorterna 

Terence, Linus och Brons). Angreppen av mjöldagg är måttliga och har endast utvecklats 

i ett fåtal fält sedan förra graderingen.  

Svartpricksjuka har ökat de senaste veckorna (i genomsnitt var 66 % av bladen angripna 

den här veckan jämfört med 46 % förra veckan) och i många fält förekommer nu angrepp 

på bladnivå 2 och 3, se figur 1. Vetets bladfläcksjuka gynnas av det varmare vädret och 

har också fortsatt att öka, dock inte så kraftigt som svartpricksjuka.  

Förekomsten av sädesbaldlöss är fortsatt liten. Enstaka löss noterades i en drygt 20 % av 

fälten och högsta angreppet den här veckan var 0,8 löss per strå. Såväl antal fält som 

angreppens storlek har minskat sedan förra veckan.   

 
Figur 1. Utveckling av svartpricksjuka i Skåne, Blekinge, Halland 2018-2022. 
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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.27 Medel v.26 

Mjöldagg 53 10 0 4 5 8 7 

Svartpricksjuka 2 1 6 18 42 66 46 

Vetets bladfläcksjuka 49 13 6 0 1 4.5 2.5 

Brunrost 61 8 0 1 2 3.1 0.6 

Gulrost 36 18 2 6 11 18 15 

 

Vårvete (slutgradering) DC 73 (65-83) 8 fält 

Gulrosten ökar och högsta angreppnivå bland prognosfälten är ca 40 % angripna blad. 

Rapporter finns från flera håll om angrepp i flera sorter, bland annat  Happy och Quarna. 

Mjöldagg har fortsatt att öka något. Svartpricksjuka ökar och förekommer i nästan alla 

prognosfält och i flera av dem är angreppen stora. I riskfält ökar vetets bladfläcksjuka. 

Förekomsten av bladlöss är liten. Den här veckan har endast mycket enstaka sädesbladlöss 

i ett av de åtta graderade (0,04 löss per ax).   

Tabell 2. 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.27 Medel v.26 

Mjöldagg 3 1 2 1 1 22 19 

Svartpricksjuka 2 2 1 3 0 22 5 

Vetets bladfläcksjuka 4 3 0 0 1 11 10 

Brunrost 7 1 0 0 0 0.5 0 

Gulrost 7 0 0 1 0 5.3 3.8 

 

Vårkorn (slutgradering) DC 77 (59-85) 52 fält 

Kornrost finns i flertalet prognosfält och fortsätter att öka. Större angrepp förekommer i 

flera sorter såsom RGT Planet, Prospect, Laurete, KWS Thalis, Shetty, Anneli och Stairway. 

Kornets bladfläcksjuka har också ökat i många fält (högsta noteringar i Prospect och RGT 

Planet) medan angreppen av sköldfläcksjuka är väldigt små. I många fält förekommer även 

brunfläcksjuka och angreppen har ökat något senaste veckan.  Det varma vädret gynnar 

brunfläcksjukan, men angreppen har troligen mindre betydelse eftersom de brukar finnas 

på de nedre bladen. Förekomsterna av bladlöss är fortsatt mycket små. Notreringar om 

löss har endast gjorts i ett fåtal fält och högsta notering den här veckan är 0,24 

gräsbladlöss per strå.  

Tabell 3. 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.27 Medel v. 26 

Mjöldagg 50 2 0 0 0 0.1 0.1 

Kornets bladfläcksjuka 16 17 13 6 0 14 6 
Sköldfläcksjuka 25 21 5 1 0 6 3.9 

Kornrost 5 11 7 10 19 44 26 

  



     

 Växtskyddscentralen Landskrona 2022-07-05 

 

 

 

 
Figur 2. Utveckling av kornrost i vårkorn i Skåne, Blekinge, Halland 2018-2022. 
 

Havre (slutgradering) DC 73 (61-83) 13 fält 

Mjöldaggen ökar och hittas nu i fem av prognosfälten, de flesta med sorten Galant men 

också i Eos. Även havrens bladfläcksjuka har ökat och angrepp förekommer i flertalet fält, 

högsta notering 48 % angripna blad. Bladbakterios har noterats i en tredjedel av fälten 

men gynnas inte av det varma vädret. Förekomsten av bladlöss är mycket liten.  

Tabell 4. 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.27 Medel v. 26 

Mjöldagg 8 3 1 1 0 8 1.5 

Bladfläcksvampar 2 2 5 4 0 23 10 

Kronrost 13 0 0 0 0 0 0 

Bladbakterios 9 2 1 1 0 6 3.8 
 

Ärter och åkerböna DC 71 (67-75) 5 fält 

Det fuktiga vädret har varit gynnsamt för chokladfläcksjuka och bönbladmögel och större 

angrepp finns i flera fält. Ärtbladlöss förekommer men har minskat sedan förra veckan. 

Inga bönbladlöss hittades vid den senaste graderingen. Endast ett fåtal fält graderas. 

Potatis DC 61 (51-67) 32 fält 

Stritfällor är utplacerade i 32 fält i hela området. Antalet stritar har minskat i nästan alla 

fält. I  genomsnitt förekom ca 3 stritar per fälla och dag, vilket är lägre än snittet förra 

veckan. Några fält i Halland och något enstaka fält i NÖ Skåne ligger lite högre, 13-23 

stritar per fälla och dag.   
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Figur 3. Veckovis förekomst av stritar i mat och stärkelsepotatisfält 2010, 2019-2022. Medeltal för Halland, Skåne 

och Blekinge.   

Även bladlöss hittas nu i en del fält. Den här veckan överskreds bekämpningströskeln i sex 

fält i NÖ Skåne och Blekinge. 

Nya angrepp av bladmögel fortsätter att dyka upp även i fält som har behandlats och har 

hittats i tre av prognosfälten denna vecka i NÖ och S Skåne samt Blekinge. Rådande 

väderlek med värme, regnskurar och god tillväxt gynnar bladmöglet. Kontrollera era fält 

regelbundet. Följ utvecklingen på www.euroblight.net och rapportera gärna in nya 

angrepp. 
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