
Bevakningen av bladsvampar ingår i ett 
-

sierat av SLF och har som syfte att ge oss 
mer biologisk kunskap om olika blad-
svampar som sedan kan utnyttjas i ett 
framtida integrerat bekämpningssystem. 
Projektet utförs i samarbete med Agri-
center Sverige. 

ut obehandlade provrutor. Fältet i sig 

vara besprutat mot bladsvamp. Detta för 
att följa upp ev effekter och för att se om 
det behöver sprutas en andra gång och i 
så fall när.

Under den sista veckan i juli var angrep-
pen mycket små. Endast på en plats utanför 

Ramularia-

angripna blad hade passerats.
Begynnande angrepp kunde konstate-

ras på områden kring Svalöv och norr om 
Helsingborg.

Fortfarande små angrepp. Endast på ytter-
ligare en plats utanför Kristianstad över-
skreds bekämpningströskeln.

Inga ytterligare angrepp som motiverade 
bekämpning kunde konstateras.

Angrepp där bekämpning var motiverad  

uppträda på fyra platser: Löddeköpinge 

angreppen av Ramularia ökade runt om i 
odlingsområdet. De första angreppen av 
rost började uppträda.

Så här långt förefaller angreppen att upp-
träda på olika platser i odlingsområdet utan 

är kontroll av det egna fältet viktigt. Ut-
vecklingen av bladsvamp kan följas varje 
vecka på www.sockerbetor.nu.

Totalt har vi gått igenom över 10 000 blad 
under de fyra veckor som bedömningarna 
pågått. Nedan följer några bilder på svamp- 
angrepp.



Under vecka 33 meddelades det från 
Danmark att utvecklingen av mjöldagg 

Ramularia började att utvecklas på Lol-
land och Falster. Utvecklingen av 

rost gick under vecka 33 fortfa-
rande långsamt.
Den första rapporten om mjöl-

dagg i England kom den 23 juli. 
Under de två följande veckorna 
började den sprida sig och under 

områdena. Rådet för odlarna var 
då att kontrollera sina fält så fort 

som möjligt och spruta om det fanns 
angrepp. I några områden rapporterades 

svaga angrepp av rost. Ingen Cercospora
hade hittats.

I Tyskland var angreppen av Cercospo-
ra och Ramularia på många platser kraf-

delarna av landet) och Nordrhein-West-

-
pen av Cercospora och Ramularia måttliga 
till svaga under vecka 33. Här var där-
emot angreppen av mjöldagg starka på 

Nordrhein-Westfalen.


