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Károsítóhelyzet alakulása 
Zala megye, 2020.09.07.-09.14. 

 
Időjárás: 
 
A múlt héten hasonló időjárás uralkodott mint az előző időszakban. Nagyrészt késő nyári idő 
volt jellemző, csapadék mentesen. A minimum hőmérsékletek 6,9-12,7 fok; maximum: 22,7-
27 fok (átlag: 14,6-17,9 fok) között alakultak. A páratartalom továbbra is magas volt 80 % 
feletti. Jelentős volt a páralecsapódás.  
 
 
 

REPCE ÁRVAKELÉS, REPCE 
 

Repce árvakelés: ~6 leveles állapot, a fejlődésük stagnál. A károsítóhelyzet tekintetében sem 
látható jelentős változás. A bolhák népessége és kártétele alacsony szintű, a repcedarázs 
szintén alacsony egyedszámmal és kártétellel van jelen. 
 
Repce fővetés: vetés, kelés-szik-kétleveles állapot. 
 
A szik-kétleveles repcében megjelentek a levéltetvek első egyedei (Banks-féle skála 1-es 
fokozat) (1. fotó). Az állományokat figyelni kell mert a további meleg, párás időjárás esetén 
felszaporodásuk valószínűsíthető. A repcén (is) előforduló levéltetvek a tarlórépa sárgaság 
vírus terjesztéséért felelősek lehetnek ezért az ellenük való időben történő védekezés fontos. 
Egyéb kártétel nem jellemző az állományokban. 
A pre-és korai posztemergens gyomirtásokra fel kell készülni. 
 
 

 
 

1. fotó: Levéltetvek első egyedei a kelő-2 leveles repcén 
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KUKORICA  
 
Növényfenológia:  érés. 
 
A fuzáriumos csőfertőzöttség mértéke továbbra is gyenge mértékű (3-as skála, 6-25 %) az 
állományokban, de lassan növekvő. 
A kukoricabogár imágóinak rajzása folyamatos, csökkenő fogással a kombinált csapdákban 
(50-70 db imágó/csapda/hét monokultúrás táblákon). 
 
 

GYÜMÖLCS-FÉLÉK (SZILVA, DIÓ)  
 

Növényfenológia: 
 
Alma, körte:  szüret folyamatos 
Cseresznye, meggy: betakarítás utáni állapot; szilva: betakarítás vége 
Dió: betakarítás. 
 
Szilvában a szilvamoly rajzása folyamatos, de már csak észlelési szintű. 
 
Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly rajzása szintén folyamatos, csökkenő egyedszámú 
6-10 db hím/csapda/3 nap mennyiséggel a feromon csapdákban. 
 
Dióban továbbra is folyamatos, és csökkenő egyedszámú a nyugati dióburok-fúrólégy 
rajzása. A táplálék attraktáns csapdák fogása 15-35 db imágó/csapda/hét mennyiség között 
alakult, továbbra is a nőstények ~90-95%-os aránya mellett. A  termések feketedése, hullása 
folyamatos, ezzel párhuzamosan a lárvák talajba húzódása, bábozódása is. 

 
 

SZŐLŐ  
 
 
Fenológia: szüret folyamatos (cukortartalom emelkedő, kedvező 16-18 fok). 
 
Szőlőben a peronoszpóra és lisztharmat fertőzöttség nem változott a múlt héthez képest. 
Gyenge-közepes fertőzöttség jellemző ültetvénytől függően. 
A botrítisz tünetei a legtöbb ültetvényben fokozódtak (2. fotó). A vékony héjú fajták (pl.: 
hárslevelű, kabar stb.) bogyórepedése, azon a botrítisz megtelepedése sok helyen jellemző a 
korábbi gombaölőszeres kezelések ellenére. A rothadásos betegségek kialakulásához 
hozzájárult a késői lisztharmat fertőzések következtében fellépett bogyórepedés is. 
 
A sérült, fertőzött felületeken a muslicák nagy tömegben jelentek meg, melyek a termés 
minőségét tovább rontják. A muslicák közül a foltosszárnyú muslica terjedése szőlőben is 
jelentős mértékű. A kihelyezett almaecetes (és egyéb) csapdák fogása jelentős nagyságrendű, 
helyenként 170-200 db vagy afelett alakul egy hét alatt. A foltosszárnyú muslica kártétele 
főleg másodlagosan jellemző a sérült fürtökön, de túlérett (még ép bogyójú) fürtön 
előfordulhat elsődleges kártétel is. Azokban az ültetvényekben ahol a muslicák nagy 
tömegben fordulnak elő, a későbbi fajták esetében egy piretroidos kezelés még beleférhet a 
technológiába.  
 



 3 

 
 

2. fotó: Fokozódó botrítisz fertőzés szőlőn 
 
 
Zalaszentlőrinc, 2020. szeptember 14. 
 

Tüh Annamária 
előrejelző 


