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Károsítóhelyzet alakulása 

Zala megye, 2020.09.21.-09.28. 

 

Időjárás: 

 

A múlt héten eleinte folytatódott a szárazság, majd a hétvégére megérkezett az eső. 

Megyeszerte 35-58 mm közötti csapadék hullott ~2-3 nap alatt. A hőmérsékleti értékek 

tovább csökkentek, az éjszakai hőmérsékletek 1,6-11,2 fok között, a nappali hőmérsékletek 

13,3-23,9 fok között alakultak (átlag: 8,1-16,4 fok). A páratartalom továbbra is magas volt 80 

% feletti. Jelentős volt a páralecsapódás. 

 

 

 

REPCE 

 

Növényfenológia:  szik-2-4 leveles állapot. 

 

A repcének (is) nagyon jól jött a csapadék, a napokban lendületes fejlődésre számíthatunk. 

A szik-kétleveles és a korábban vetett 4 leveles repcében szinte mindenütt megfigyelhetők a 

levéltetvek egyedei. A fertőzöttség továbbra is gyenge mértékű, nem emelkedett (Banks-féle 

skála 1-es fokozat). 

A repcedarázs imágóinak a száma csökkent a csapdafogások alapján, 2-6 db imágó/csapda/3 

nap egyedszámmal. A tojásrakás nyomait továbbra is nagyon kell keresni, észlelési szintűek. 

Megjelentek az érzékeny hibrideken/fajtákon a repceperonoszpóra tünetei, a levélfonákon 

már sporuláló foltokkal. A csapadékos, párás időjárás kedvez a betegség terjedésének. 

A korai posztemergens gyomirtások továbbra is aktuálisak. 

 

 

 

ALMA, KÖRTE, CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZNYE, MEGGY), 

DIÓ 

 

Növényfenológia: 

 

Alma, körte:  szüret folyamatos 

Cseresznye, meggy: betakarítás utáni állapot; szilva: betakarítás vége 

Dió: betakarítás. 

 

Dióban még észlelhető a nyugati dióburok-fúrólégy rajzása, 1-3 db imágó/csapda/hét 

fogással a csapdákban. A mostani esőkkel újabb nagyobb mennyiségű termés hullott le a 

fákról. 

A dió lombhullása is jelentős a kezeletlen fákon. A nagymértékű, idő előtti lombhullást a 

helyenként erős mértékű gnomóniás-és baktériumos betegségek okozzák elsősorban. Ahol 

lehetséges a lomb összegyűjtése, komposztálása javasolt.    
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SZŐLŐ  

 

Fenológia: szüret folyamatos 

 

Szőlőben az elmúlt héten a lisztharmat erősödése volt megfigyelhető az érzékeny fajták 

levelein. A kazmotéciumok érése folyamatos. 

A botrítisz fertőzésveszélye a későbbi fajtákon még jelentős lehet, ezért ahol még lehet, 

javasolt a védekezés.  

A szárazabb napokon a muslicák száma kissé csökkent, de jelenleg újra növekedés látszik a 

csapdafogások alapján. 

A ESCA-s és fitoplazmás szőlőtőkék még jól felismerhetők az ültetvényekben, ezért ezeket 

célszerű megjelölni (ha elégséges akkor csonkolni) és a lehető leghamarabb kivágni (a 

fitoplazmás tőkéket). 

 

 

Zalaszentlőrinc, 2020. szeptember 28. 

 

Tüh Annamária 

előrejelző 


