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Az elmúlt héten folytatódott a párás ködös és évszakhoz képpest enyhe idő. Az elmúlt héten 
megyénkben sehol sem esett jelentős mennyiségű csapadék, ezért a talajok felső rétege kiszáradt.  

 
 
Az elmúlt hét időjárása 

Az elmúlt hét időjárását továbbra is egy magasnyomású légköri képződmény határozta meg, melynek 

hatására egy hidegpárna alakult ki a Kárpát-medencében. A hidegpárna hatására jellemzően ködös, párás 

napok jellemezték az elmúlt hetet. 

 

 

 

Az országos csapadékmennyiség alakulása 10.25.-10.30. közötti időszakban 

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

 

Fenológiák: (43. hét) 

Repce: tőlevélrózsás állapot (BBCH 19) 

Őszi árpa: bokrosodás kezdete (BBCH 20) 

Őszi búza: csírázás-1-5 leveles állapot (BBCH 07-11-15) 

 

Polifág károsítók: 

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

lucernában gyenge (≤ 4 lakott járat/m2) fertőzöttség a jellemző, a repcében és az őszi gabonákban még 

nincs, illetve csak a szegélyekben tapasztalható gyenge fertőzés. A megye északi részén, illetve a 

megyében szórványosan előfordulnak táblák melyeken a pocok populáció nagyobb, de a fertőzöttség ott 

sem haladja meg az 5-6 db lakott járat/m2-t.  

 

 

A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten a repcében 

A repcék döntő többsége már elérte a tőlevélrózsás fejlettséget. 

A repce alsó levelein megjelentek a fómás levélfoltosság (Phoma lingam) tünetei. A fertőzés megjelenése 

elsősorban azokon a táblákon észlelhető, ahol nem végeztek regulátoros kezelést. A fertőzés mértéke 

jelenleg gyenge. 

Levéltetvek (Aphidoidea) szárnyas alakjai mindenütt jelen vannak az állományokban, a dús fejlett 

állományokban a levéltetű kolóniák is megjelentek. A levéltetvek kártétele, mennyisége nem jelentős 

vélhetően ez a repcedarázs elleni védekezésnek is köszönhető. 

A repcebolha (Psylloides chrysocephala) a kedvező időjárás miatt még mindig előfordul, de jelentős kárt 

már nem okoz.  

A repcedarázs (Athalia rosae) lárvák kártétele most már szembetűnő. Megyénkben a lárva fertőzöttség és 

az okozott kár mértéke a néhány erősebben fertőzött táblától eltekintve átlagos, illetve az alatti. 

A kis káposztalégy (Delia radicum) lárvakártétele a most már jól felismerhető, a lankadó sárga növények 

gyökerén megtalálhatjuk a lárvákat. A fertőzöttség mértéke megyénkben gyenge.  

A káposztamoly (Plutella maculipennis) hernyója már alig károsítja a repcét, elkezdődött a lárvák 
bebábozódása. 
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A károsító helyzet alakulása az elmúlt héten az őszi kalászosokban 

 

Az őszi árpa fejlettsége a vetésidőtől nagyban függ, de jellemzően a bokrosodás kezdeti stádiumában van. 

Az elmúlt hetek enyhe párás időjárásának a hatására az árvakeléseken és a fejlett állományokban 

megjelent a hálózatos foltosság (Pyrenophora teres) és a barna levélfoltosság (Bipolaris sorokiniana). A 

fertőzöttség egyelőre szórványos és alacsony szintű, de a jelenlegi és a prognosztizált időjárás kedvez a 

fertőzéshez. 

 

Barna levélfoltosság árpa levélen  fotó: Nagy László 

 

Az árpába folyamatos a levéltevek (Aphidoidea) és a kabócák (Auchenorrhyncha) betelepedése. A jól fejlett, 

dús állományokban már az első levéltetű kolóniák is megjelentek. 

 

Az őszi búza 1-3-5 leveles fejlettségű a vetésidőtől függően, de az első vetések már elkezdtek bokrosodni. 

A búzába is folyamatos a levéltetvek (Aphidoidea) és a kabócák (Auchenorrhyncha) betelepedése. A fejlett 

állományokban itt is szórványosan megtalálhatóak a levéltetű kolóniák. 

Az őszi búzába a gombabetegségek megjelenését még nem tapasztaltuk. 

 

Debrecen, 2022. 11. 01. 

 

 

 


