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Károsítóhelyzet alakulása 
Zala megye, 2021.03.29-04.05. 

 
Időjárás: 
 
Az elmúlt héten folytatódott a szárazság, eső csak 1-2 nap hullott, csekély, 2-3 mm-nyi 
mennyiségben. A hét nagy részén jelentős felmelegedés volt jellemző (24-27 fokos maximum 
hőmérséklettel), rendszerint intenzív szélmozgás mellett. Ez a körülmény az aszálytüneteket 
tovább fokozta. 
A húsvéti hétvégére újabb lehűlés érkezett, erős széllel. A minimum hőmérsékletek -4,0 és 
+8,0 fok között (2 nap), a maximumok 13,0-27 fok között alakultak.  
A talajhőmérséklet emelkedett (átlag: 7,1-14,2 fok – 10 cm mélységben). 
 
 

ŐSZI BÚZA, ŐSZI ÁRPA 
 
Növényfenológia: 
 
Őszi árpa: bokrosodás vége, őszi búza: bokrosodás (átlagosan 5-7 mellékhajtás). 
A gabonafélék bokrosodásához, szárba indulásához nagy szükség lenne a csapadékra, ennek 
hiányában fejlődésük lassúbb (a műtrágyaszórások ellenére is) és ha tartósan marad ez az 
állapot, a termés kilátások is gyengébbek lesznek. 
 
Károsítók: 
 
A gabonafélékben nem sok változás történt a betegségek tekintetében. A szárazság 
kedvezőtlen azok felszaporodásához. 
Őszi búzában továbbra is a szeptóriás foltosság gyenge mértékű tüneteivel találkozhatunk 
elsődlegesen. A betegség terjedése nem mérhető a múlt héthez viszonyítva. 
A rozsdabetegségek tünetei maradtak észlelési szinten, lisztharmat tüneteket pedig egyelőre 
nem látni. 
A vetésfehérítő bogarak betelepedése folyamatos, enyhén emelkedő számú, de még így is 
viszonylag alacsony. Őszi árpában 3-6 db imágó/10 hcs, míg őszi búzában kevesebb, 2-4 db 
imágó/10 hcs értékkel hálóztuk a kártevőt a táblák belsejében is! 
 
Őszi árpában a hálózatos levélfoltosság fertőzöttsége maradt gyenge, egy-egy táblán 
közepes mértékű az alsó leveleken. 
 
A gyomnövények fejlődése folyamatos, habár a szárazság miatt lassúbb a táblákon. Ahol 
szükséges, ott a tavaszi gyomirtások már elvégezhetők (a fagyos napokat lehetőleg mellőzve). 
 
 
 

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE  
 
Növényfenológia: A repce állományok fejlődését is hátráltatja a szárazság. Az állományok 
szár megnyúlása folyamatos, bár a növekedésük lassú. A rejtett zöldbimbós - zöldbimbós 
állapot jellemző mindenütt. 
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Károsítók:  
 
A repceszár-ormányos és a nagy repceormányos második betelepedési hulláma 
valószínűleg tart, legalábbis ott, ahol nem védekeztek. A kártevők egyedszáma a védett 
táblákon alacsony. A szeles időjárás a sárgatálak fogásait megtévesztően befolyásolhatja, 
ezért az állományt is vizsgáljuk át tüzetesen minden alkalommal. 
A repcefénybogár betelepedése folyamatos de csak egy-egy kedvező fekvésű táblán 
jelentősebb (itt 2-3 db imágó/virágzat mennyiségű). A megye déli-délnyugati területein 
néhány esetben már indokolt volt ellenük a beavatkozás. A felmelegedéssel a kártevő 
egyedszámának növekedése várható. 
 
 

CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZNYE, MEGGY), A LMA  
 

Növényfenológia: 
 
Szilva: zöldbimbós állapot; 
Cseresznye, meggy: zöldbimbós állapot – fehérbimbós állapot kezdete; 
Alma, körte: zöldbimbós állapot – fehér-és piros bimbós állapot kezdete; 
Kajszi: teljes virágzás, virágzás vége-kötődés. 
 
Kajsziban az újabb rügyvizsgálatok eredménye alapján eddig összességében ~45-50 %-os 
fagykár látható. (A korábban károsodott rügyek lehullottak, a napokban ~5-10 %-os kár 
alakult ki.). 
 
Károsítók:  
 
Almában a levélpirosító levéltetű tojásaiból kikelt ősanya lárvák kártétele már 
megfigyelhető. A legtöbb helyen a kártételek még csak gyenge mértékűek, de azok 
növekedése valószínű. A védekezések aktuálisak. 
A varasodás tömeges aszkospóra szóródása az esős napokkal következik be, ezért és a 
fertőzésre érzékeny fenológiai stádiumok miatt a megelőző védekezés javasolt. 
 
Körtében a körtelevélbolha tojásrakása intenzívvé, tömegessé vált. Lárvakelést még nem 
tapasztaltunk, de napokon belül várható. A védekezésre fel kell készülni. 
 
Csonthéjasokban (kajsziban, meggyben, cseresznyében) a monilia elleni védekezések 
továbbra is aktuálisak. 
 
Zalaszentlőrinc, 2021. április 5. 
 

Tüh Annamária 
előrejelző 


