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Hajdú-Bihar Megye időszakos növényvédelmi helyzetképe 

 
 

Az elmúlt héten jellemzően napos szeles és csapadékmentes, kellemes koraőszi időjárás volt. A száraz 
időjárás kedvezett a talajmunkák végzéséhez és az őszi gabonák vetéséhez. A kukorica és a csapadékos idő 
miatt még kintmaradt napraforgó táblák betakarítása folytatódott illetve befejeződött. 
 
Az elmúlt hét időjárása 

Az elmúlt hét időjárását egy anticiklon alakította, melynek hatására csökkent a csapadékhajlam és a napi 

maximumhőmérséklet többször is elérte a 20-22 °C-ot. A talaj felső rétege kiszáradt, ami kedvezett a 

tajamunkákhoz és a vetéshez. 

 

 

 

Az országos csapadékmennyiség alakulása 10.03.-10.09. közötti időszakban 

forrás: met.hu/idojaras/agrometeorologia/csapadek/ 
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A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten, előzmények 

 

Fenológiák: (40. hét) 

Repce: 6- 9 leveles állapot (BBCH 16-19) 

Kukorica: száraz növény (BBCH 97) 

Őszi árpa: csírázás (BBCH 03-07) 

Őszi búza: száraz mag-csírázás (BBCH 00-03) 

 

Polifág károsítók: 

A mezei pocok (Microtus arvalis) áttelepülése elkezdődött a lucerna és a repce táblákra. A megye északi 

részén tapasztaltunk csak erősebb fertőzést, de jelenleg ott sem éri el a kártétel mértéke a védekezési 

küszöbértéket. A mezei pocok populáció nagysága megyénkben átlagosnak mondható, egyelőre stagnál.  

 

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a repcében 

Az augusztus végi repce vetések a kedvező időjárás miatt már 8-9 leveles, a szeptemberi eleji vetések 6-8 

leveles fejlettségűek. 

A repcebolha (Psylloides chrysocephala) kártétele már nem jelentős, a fejlett növényeken csak 

szórványosan fordul elő gyenge hámozgatás. 

A repcedarázs (Athalia rosae) rajzása megyénkben befejeződött, a már lerakott tojásokból szórványosan 

kikeltek az első hernyók. Az L1-2 lárvák kártétele jelenleg még alig észlelhető. 

A kis káposztalégy (Delia radicum) rajzása is befejeződött, a tömeges peterakás is a végéhez közeledik. A 

tömeges lárvakelés rövidesen elkezdődik, de vélhetően a fejlett állományokban nem lesz jelentős mértékű a 

kártétel.  

A káposztamoly (Plutella maculipennis) negyedik nemzedékének a hernyója szórványosan károsítja a 
repcét, de jelentős kártételét nem tapasztaltuk. 

A repceállományok intenzív növekedése miatt, a termelők elkezdték a regulátorok kijuttatását. 

Szintén az elmúlt heti csapadék hatására folyamatos a T4 gyomok és búza árvakelése.  
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6-8 leveles fejlettségű repce, Hajdúszoboszló 

 

 

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi árpában 

Az elmúlt héten már a végéhez közeledett az árpa vetése. Az első vetések a kedvező időjárás miatt már 

sorolnak.  

A kelő árpában tömeges a T4 életformájú gyomok kelése, de már elkezdődött a T1 és T2 gyomnövények 

kelése is. 

 

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi búzában 

Megyénkben az őszi búza vetése is elkezdődött, javában folyik. 

 

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a kukoricában 

A kukorica betakarítás számára is kedvezően alakult az elmúlt hét időjárása, de a termésátlag fele a 

szokásosnak. 

A csapadékos időjárás miatt helyenként jelentős a csövek (cső végek) Fuzárium és Aspergillus 

fertőzöttsége. 

 

Kertészet: 

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az almában 

A kései fajták betakarítása még folyik, az eddigi termésátlagok közepesnek mondhatóak, azonban az 

öntözött-intenzív ültetvények termésmennyisége volt a meghatározó. 

Debrecen, 2022. 10.11. 


