Kristianstad 2015-06-22

Bladmögelväder
Den senaste veckans fuktiga väderlek ihop med gynnsamma temperaturer för bladmögel
gör att infektionsrisken ökat påtagligt. I tidigt satta fält är det hög prioritet att köra första
bekämpningen. I slutet på förra veckan inrapporterades två nya fall av bladmögel i
Danmark, Kuras, tidigare har ett angrepp i Kardal rapporterats. I Sverige finns ännu endast
bladmögel rapporterat från potatis som odlats under väv, alltså inga kända angrepp i
stärkelsepotatis.
Stritinflygningen har ökat jämfört med tidigare mätningar. Nu är stritbekämpning aktuell i
så gott som samtliga fält. Kontrollera stritförekomsten (stritarna sitter vanligtvis på
undersidan av bladen)
 Rekommendation: 0,6 Revus eller Revus Top + mangan.
o Revus Top körs på platser med historisk hög risk för Alternaria-angrepp
 Obetade fält körs även med 0,2 Mavrik eller 0,25 Sumi Alpha om ingen
stritbekämpning gjorts tidigare.

Infektionsrisk enligt VIPS-prognosen
VIPS ger prognoser från 10 st platser i odlingsområdet. Plats, antal varningar för hög risk under
senaste veckan och en prognos som gäller för 2 dagar framöver presenteras i tabellen.
Mätstation

Sandby gård
Vittskövle
Mosslunda
Hönedal
Knislinge
Bräkne-Hoby
Lister
Ramdala
Vassmolösa
Bjäre/Glimminge

Antal dagar som VIPS
varnat för hög risk
senaste 7 dagarna
6
7
5
5
6
5
5
5
5
5

Prognos, antal
dagar med hög risk
2 dagar framåt
1
2
2
Inga mätvärden
2
2
Inga mätvärden
2
2
2

VIPS varnar dels för att antalet dagar med optimalt
”bladmögelväder” ökat jämfört med föregående veckorapport samt
att prognosen två dygn framåt ser ut att ge oss väder med hög
infektionsrisk. Mätplatser som inte kunnat ge mätvärden som
prognos har felanmälts. (Lister & Hönedal)
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OBS!
VIPS tar enbart
hänsyn till vädrets
inverkan på
infektionstryck.
Utsädessmitta,
planttillväxt,
närliggande smittade
fält, när du sprutade
senast etc. tas INTE
med i beräkningen
av infektionstrycket.
Prognosen sträcker
sig bara 2 dagar
framåt – tänk på att
vädret kan
förändras.
Använd VIPS som ett
beslutsstöd!

