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Ansvarig för serien: Ulrika Dyrlund Martinsson HS Skåne 010-476 20 31 
 

Syfte: Att jämföra olika preparats effekt och skördeökning vid bekämpning av den 
blygrårapsviveln i höstraps. 

 
  
Försöksplatser: 4 Skåne (3 M-län, 1 L-län) 
 

* Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker 
efter föda. Produkten får inte användas om det är risk för daggbildning.  
 
Krav på försöksplatserna och försöksarbetets omfattning 
1. Försöksplats väljs utifrån fjolårets förekomster. Det ska läggas i intill fjorårets 

rapsfält och nära vändtegen/fältkanten för att öka risken för angrepp i försöken. 
Flera platser (4 st) läggs ut och endast de tre platser med störst angrepp skördas.  

 Se fältskiss. 
  
2. Fyra upprepningar. Bruttoparcell ca 40 m² (3 m x 12,5 m). 
 
3. Jordprov (pH, P-AL, K-AL, Mg-AL, jordart, mullhalt och lerhalt) 
  
4. Gårdens gödsling och ogräs- och svampbekämpning. 
 Om behov av rapsbaggbekämpning i fältet, sker det med Plenum eller Avaunt. 
 
5. Besprutning enligt försöksplan. Anteckna verkligt utvecklingsstadium vid 

behandlingarna. Vätskemängd ca 200 l/ha.  
 
6. Gulskålar placeras vid försöken och avläses för bedömning av uppnådd 

bekämpningströskel och vid graderingstillfällena. 
 

T1: Räkning av obehandlat led i samband med 1:a behandling. Räkna antal vivlar 
per planta på 10 plantor. Skriv in medel/planta i NFTS. Bifoga den plantvisa 
räkningen som notering i NFTS. 

Led Behandling T1: DC65 T2: DC67 T3: DC69 Finansiär 
1 Obehandlat    Region 
2 Mospilan 0,15   Lantm/Gullviks 
3 Mavrik  0,2  ADAMA 
4 Beta-Baythroid  0,3*  Nufarm 
5 Mospilan  0,15  NA  
6 Beta-Baythroid   0,3* Nufarm  
7 Mospilan & Beta-Baythroid 0,15 0,3*  SFO/Skåneförsöken 
8 Mospilan & Beta-Baythroid  0,15 0,3* SFO/Skåneförsöken 
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 T2: Räkning av obehandlat led i samband med 2:a behandling. Räkna antal vivlar 
per planta på 10 plantor. Skriv in medel/planta i NFTS. Bifoga den plantvisa 
räkningen som notering i NFTS. 

 
 T3: Räkning av obehandlat led i samband med 3:e behandling. Räkna antal vivlar 

per planta på 10 plantor. Skriv in medel/planta i NFTS. Bifoga den plantvisa 
räkningen som notering i NFTS. 

 
 T3+ 14 d: Gradera skador av skidgallmygga, % angripna skidor (missfärgade 

skidor) på 10 plantor per ruta.  
 
7. OSB! Vid sista avräkningen bestäms om skörd skall genomföras. Kontakta ansvarig 

omgående efter slutförda räkningar så att beslut om skörd kan göras.  
 

Skörd inkl. stjälkstyrka och analys av vatten halt, renhet och oljehalt, proverna 
skickas till Agrilab. 

 
Kontakta ansvarig om något skulle uppstå. 
 
Alla rut- och ledvisa rådata läggs in i NFTS av utföraren kontinuerligt och senast två veckor efter 
försöket är avslutat, enligt Taxetabeller för jordbruksförsök 2018 Nya taxesystemet. 
  
För utförande fältkort och bearbetning av försöksresultat ansvarar Magnus Nilsson, 
Hushållningssällskapet Skåne, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred, tel 010-476 20 24.  
E-mail  magnus.nilsson@hushallningssallskapet.se 
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Fältskiss 

 


