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Svar på skrivelse från Västra Götaland
Utökad information om svartrost Om flyghavre, renkavle, svartrost och potatissjukdomar i ett
nytt klimat
På LRF Riks delar vi naturligtvis oron i Västra Götaland att vi kan få allt större
problem med flera olika växtskyddsbekymmer. För flyghavre och vissa
karantänskadegörare hos potatis har vi kvar lagar efter EU-inträdet 1995. För
andra växtskyddsproblem som renkavle och svartrost finns inte lagstiftning,
utan där krävs frivilliga insatser.
Berberisbuskar har ökat i antal sedan lagen togs bort 1994. Det som har ändrats
är också att svampen som orsakar svartrost, dvs svampen Puccinia graminis
verkligen angriper vete och korn i Sverige. 2017 hittades ett starkt angripet fält.
Under 2018 hittades svartrost i ett större område i både vete och korn. Än så
länge är dock angreppen relativt få och har kommit så sent att de inte påverkat
skörden nämnvärt.
Att ändra reglerna bedömer vi som omöjligt. Vi kommer inte att få tillbaka
kravet på att utrota berberis och där är det inte lönt att lägga vår kraft.
Vad har då LRF Riks gjort åt svartrost?
För att öka forskningen har vi skrivit stödbrev till Anna Berlin på SLU när hon
har ansökt om nya medel till sitt arbete.
Samtidigt bidrog vi till att frågan uppmärksammades i lantbrukspressen.
Genom den svenska satsningen på Grogrund och på andra sätt ökar
växtförädlingen med sikte på resistensförädling mot svampar som svartrost.
Där är vi med och påverkar.

AGNETA SUNDGREN
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Genom kontakter med Växtskyddscentralerna försöker vi få dem att bevaka
frågan så bra som möjligt och informera alla odlare om var och när det kommer
angrepp av svartrost.
Vi vet att Västra Götaland fortfarande har fungerande flyghavrekommittéer.
Kanske kan dessa döpas om till växtskyddskommittéer med bredare uppdrag
och få en nytändning med hjälp av utbildning och information. Om det finns
intresse kan vi samla kommittéerna för en genomgång av och diskussion om
läget för svartrost och andra växtskyddsfrågor i regionen. Kanske kan vi kora
årets spjutspets när det gäller lokalt växtskydd.

Med vänlig hälsning

Hilda Runsten
Enhetschef

Agneta Sundgren
Växtskyddsexpert
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