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Károsítóhelyzet alakulása 

Zala megye, 2020.10.05.-10.12. 

 

Időjárás: 

 

A múlt héten folytatódott az esős és kissé hűvösebb időjárás. Újabb 48-50 mm-nyi eső hullott 

a megye területén, melynek következtében a talajok feláztak, sok helyen a betakarítási, vetési 

munkálatok elakadtak. A hőmérséklet tovább csökkent (az előző héthez képest), a minimum 

hőmérsékletek 2,5-7,7 fok, a maximumok: 7,7-19,5 fok között alakultak (átlag: 4,7-12,8). 

 

REPCE 

 

Növényfenológia:  4-(6) leveles állapot. 

 

Repcében a repcedarázs imágóinak a száma továbbra is alacsony, (2-3 db imágó/csapda/3 

nap). A tojásrakás észlelési szintű. Egyértelmű kártétel csak nagyon kevés táblán látható (a 

repcedarázs álhernyójának jelenlétével). Néhány állományban láthatók kisebb-nagyobb 

mértékű rágásnyomok de ezek inkább bagolylepke hernyók kártételei. A levéltetvek 

fertőzöttsége változatlan, gyenge mértékű. 

A repceperonoszpóra tünetei nem növekedtek a fertőzöttség egy-egy növényen legfeljebb 

gyenge fokozatú. 

A 4-6 leveles fejlettségű állományok regulátorozására fel kell készülni.  

 

 

GABONA-FÉLÉK 

 

Őszi árpa: 1-3 leveles. 

Őszi búza: talaj előkészítések folyamatban, vetés kezdete. 

 

Az 1-3 leveles őszi árpa táblákon folytatódott (még ha mérsékelten is) a levéltetvek 

felszaporodása, a fertőzöttség gyenge mértékű. Szárnyas és szárnyatlan egyedek is 

megfigyelhetők. Észlelési szinten megjelentek valószínűleg a levélbetegségek első kis foltjai 

(nagyon kezdetleges tünetek ezért a betegség beazonosítása még bizonytalan). (1. fotó) 

 

 
 

1. fotó: Levéltetvek kis kolóniái és levélbetegségek észlelési szintű tünetei őszi árpán  
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KUKORICA 

 

A kukorica betakarítása részben megkezdődött a megyében. A felázott talajra a kombájnokkal 

sok esetben szinte lehetetlen rámenni. A víztartalom még magas, 26-28 % körül alakul. 

 

 

SZŐLŐ  

 

Fenológia: egy-egy táblán a késői fajták még fent vannak. 

 

Szőlőben betegségek vonatkozásában nem történt változás. A kisebb ültetvényekben, 

érzékeny fajták levelein közepes lisztharmat és peronoszpóra fertőzöttség nyomai láthatók. A 

lisztharmat termőtestek érésének azonban a jelenlegi időjárás nem kedvez, így ha hasonló 

marad az időjárás a továbbiakban is, akkor nagymértékű áttelelésre nem kell számítanunk. A 

peronoszpóra lombfertőzöttsége minden (kisebb-nagyobb) ültetvényben jelentősebb, az ún. 

mozaikos foltok nagy gyakorisággal fordulnak elő a leveleken. Az áttelelő fertőző anyag 

mennyiség adott, számottevő, de az áttelelés sikerét majd a téli időjárás határozza meg. 

A muslicák előfordulása továbbra is jellemző az ültetvényekben, jelenlétüknek azonban 

növényvédelmi vagy borászati szempontból már nincs jelentősége (DROSSU: 120-150 db 

imágó/csapda/hét, a hímek 90-95 %-os arányával a nőstényekkel szemben). 

 

 

Zalaszentlőrinc, 2020. október 13. 

 

 

Tüh Annamária 

előrejelző 


