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 2019.09.09.-09.15. közötti
időszakra vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az eltelt időszak időjárása:
Szeptember második hetének időjárása a megszokottól is melegebb és szárazabb volt megyénkben. A
talajok felső 20 cm rétege a művelés módtól függően kiszáradt vagy legalábbis a nedvesség tartalma
jócskán elmaradt az optimálistól.

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 a következő dekádra szeptember 17.-ét követően lehűlést ezzel együtt
jelentéktelen mennyiségű csapadékot majd ezt követően már szeptemberre jellemző
középhőmérsékleti értékeket prognosztizál.
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www.met.hu/idojaras/elorejelzes/valoszinusegi/

Fenológiák:
Kukorica: teljes érés (BBCH 89)
Napraforgó: barnaérés-növényszáradás (BBCH 89-97)
Alma: betakarítás előtti állapot (BBCH 87)
Polifág kártevők:
A mezei pocok (Microtus arvalis) jelenleg az évelő pillangós állományokban nincs vagy csak a
táblaszegélyekben haladja meg a gyenge (4 lakott járat/100m2) fertőzöttségi szintet.
Szántóföldi növények:
Kukorica:
A gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera) még mindig előfordul a csapdákban, amit
vélhetően a Délről bevándorló valamint a helyi populáció rajzás vége okoz. A kukoricamoly harmadik
csonka nemzedékének a rajzása is elkezdődött. Elkezdődött a korai kukorica fajták betakarítása.
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Napraforgó:
A napraforgó betakarítása javában tart, a állományok jelentős részében megfigyelhető valamilyen
gombafertőzés ennek ellenére a termésátlagok bíztatóak.

Repce:
A megyénkben elvetett repce területeken foltos, gyenge kelés illetve fejlettlen növények figyelhetők meg.
A kelő növényeket a rovar ölőszeres csávázás ellenére a repcebolha (Psylloides chrysocephala)
károsítja. A repcéken több helyen már megjelent a repcedarázs (Athalia rosae) lávája is, ezért célszerű a
. védekezésre felkészülni.

Alma.
Az elmúlt hét időjárása az alma érését is felgyorsította a korai fajták betakarítása megkezdődött.
Az Almalevél-sátorosmoly sem található már meg a csapdákban, az őszi nemzedékének a
rajzása befejeződött

Lithocolletis corilifoliella
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Lithocolletis corilifoliella db/csapda

Almalevél-sátorosmoly, Debrecen

Debrecen, 2019. szeptember 16.
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