25. februar 2019

Registrering af lys bladplet i vinterraps i 2019
Tak for tilsagnet om at følge forekomsten af lys bladplet i en eller flere vinterrapsmarker i foråret
2019. Nedenfor er proceduren for indberetning af data beskrevet.
Start- og sluttidspunkt: Første registrering foretages den 4.-5. marts og herefter hver mandag
eller tirsdag (senest kl. 12.00 tirsdag). Udviklingen følges gerne indtil begyndende blomstring. Det
vil blive meddelt under kommentarer til lys bladplet på LandbrugsInfo, hvornår sidste bedømmelse skal ske.
Indberetning: For hver mark oplyses: sort, procent planter angrebet af lys bladplet, procent dækning af lys bladplet samt evt. udført sprøjtning i foråret med svampemidler eller Caryx. Se billede
3 for bedømmelse af dækningsprocenter af lys bladplet på blade.
Resultatet indberettes elektronisk på LandbrugsInfo > Planteavl > Planteværn > Varsling/registreringsnet > under punktet ”Raps”.
Vejledning i indberetning: Se vejledning i indberetning.
Udseende: Fotos af angreb af lys bladplet kan ses på billede 1-2 eller i plantenyt om lys bladplet
på Landbrugsinfo. Læg evt. bladene i en let fugtig plastpose i 2-3 dage for at se de små hvide
”snebolde” omkring pletterne. Der kan sendes blade til Skadestuen, Agro Food Park 15, 8200
Aarhus N, hvis man er usikker på symptomerne. Send bladene i en lukket plastpose uden vand.
Bekæmpelsestærskel: Bekæmpelse har bedst effekt ved svage angreb. Ved meget tidlige angreb anbefales bekæmpelse ved omkring 5 procent angrebne planter. Senere er tærsklen højere.
Aflønning: Konsulenterne aflønnes med 2.500 kr. pr. mark for at følge flyvningen af bladribbesnudebiller og forekomsten af lys bladplet. Vi honorerer ikke med 2.500 kr. pr. mark for indberetninger, som foretages i forbindelse med projekt 3835 ”Hæv udbyttet i vinterraps”, da der i forvejen
aflønnes i dette projekt.
Spørgsmål: Er der spørgsmål, kan henvendelse rettes til Ghita Cordsen Nielsen, gcn@seges.dk,
mobil 2028 2695 eller til undertegnede.
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Billede 1. Angreb af lys bladplet flere steder på bladet

Billede 2. Nærbillede af en af pletterne på billede 1.Bemærk de små hvide ”snebolde”, som er tydeligst under fugtige forhold.

2/3

Billede 3. Bedømmelse af procent dækning af lys bladplet på blade.
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