MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA
Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet
Hajdú-Bihar Megye növényvédelmi időszakos helyzetképe
Hajdú-Bihar megye növény-egészségügyi helyzetének alakulásáról a 2019.08.25.-09.01. közötti
időszakra vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az eltelt időszak időjárása:
Augusztus végi időjárás száraz, meleg aszályos volt megyénkben. A szakszerűen ápolt, lezárt tarlók
még megfelelő nedvesség tartalmat, talajállapotot biztosítanak a repce vetéshez, az elhanyagolt tarlók
viszont gyomosak és a vetésmélységben teljesen kiszáradtak.

www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/csapadek/
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www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/talaj/

A várható időjárás:
Az Országos Meteorológiai Szolgálat ECMWF valószínűségi előrejelzése megyénkre:
Az előrejelzés szeptember első napjaira még 25 ̊C közeli középhőmérsékleti értékeket,
majd ezt követően egy „évszakváltó” hidegfrontot követően lehűlést és pár mm csapadékot
prognosztizál.
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www.met.hu/idojaras/elorejelzes/valoszinusegi/

Fenológiák:
Kukorica: viaszérés (BBCH 85)
Napraforgó: citromérés-barnaérés (BBCH 85-89)
Alma: gyümölcsérés a fajtára jellemző színeződés kialakult (BBCH 85)
Polifág kártevők:
A mezei pocok (Microtus arvalis) jelenleg az évelő pillangós állományokban nincs csak a
táblaszegélyekben haladja meg a gyenge (4 lakott járat/100m2) fertőzöttségi szintet.
Szántóföldi növények:
Kukorica:
A gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera) még mindig nagy számban előfordul a
csapdákban amit a Délről bevándorló valamint a helyi populáció rajzáskezdete okoz. Az áru kukoricában
az érés előrehaladott állapota miatt már nem okoz a gyapottok hernyó jelentős kárt, viszont a kora őszi
betakarítású csemege kukoricában még komoly károkat okozhat. A kukoricamoly kártétele megyénkben
jellemzően alacsony (˂20% károsított növény) de szórványosan előfordul a közepes (20-50% károsított
növény) kártétel is. A kukoricánál is probléma a rovarkártételből adódó cső végi Fusarium sp. fertőzés
mely a mikotoxinok miatt jelentősen csökkentheti a termés minőségét.
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Kukoricamoly kártétel

fotó: Nagy László

Molyos cső

fotó:Nagy László
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Napraforgó:
A napraforgó érése az elmúlt napok meleg száraz időjárása miatt jelentősen felgyorsult. A tányéron a
meleg száraz idő miatt a szürkepenész (Botrytis cinerea) alig, viszont a Rhizopus nigricans
szórványosan megjelent. A termelők jellemzően végeztek a deszikkálással.

Repce:
A jobb talajokon elkezdődött a repce vetése. A száraz időjárás miatt erős repcebolha kártételre kell
számítanunk ezért a rovarölő szeres csávázás ellenére célszerű az állománykezelésre is felkészülni.

Alma.
Az elmúlt hét időjárása az alma érését is felgyorsította a korai fajták betakarítása megkezdődött.
Az Almalevél-sátorosmoly tömegesen jelen van a csapdákban a nemzedékek az elhúzódó rajzás
miatt már nem különíthetőek el. Az almamoly (Cydia pomonella), az almalevél-aknázómoly (Lithocolletis
blancardella) rajzása befejeződött.
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Lithocolletis corilifoliella db/csapda

Almalevél-sátorosmoly, Debrecen
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