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Időjárás: 
 
A múlt héten folytatódott a szárazság, eső legfeljebb csak nyomokban hullott. A szél szinte 
folyamatosan fújt, amely a talajok felső rétegét tovább szárította. Az időszak elején jelentős 
lehűlés érte el a megyét, több napon keresztül jóval 0 fok alatti hőmérséklettel, mely a 
gyümölcsféléket kitettségtől függően különböző mértékben károsította. A minimum 
hőmérsékletek +7 és -7 fok között, a maximum hőmérsékletek +7-16 fok között alakultak. 
A talajhőmérséklet sem emelkedett az időszakban, átlagosan 3,8-10,5 fok között volt mérhető, 
10 cm mélységben. 
 

ŐSZI BÚZA, ŐSZI ÁRPA 
 
Növényfenológia: 
 
Őszi árpa: szárbaindulás-1 nóduszos állapot; őszi búza: bokrosodás. 
Az őszi árpa alsó levelei a szárazság és a levélfoltosságok együttes fellépése miatt ~80-90-ban 
elszáradtak. 
 
Károsítók: 
 
A gabonafélékben nem sok változás történt a betegségek tekintetében. A szárazság továbbra is 
kedvezőtlen azok felszaporodásához. 
Őszi búzában a szeptóriás foltosság gyenge mértékű tünetei nem növekedtek az előző 
időszakhoz viszonyítva. Az alsó levelek fertőzöttsége elsősorban a betegségre érzékeny 
állományokban figyelhető meg. A betegség fertőzésveszélye alacsony szintű, részben a 
gyakori, szélsőséges lehűlések, részben az aszály miatt. Emellett a szinte folyamatos 
szélmozgás hamar felszárítja az állományokat, lerövidítve ezzel a spórák csírázásához 
alkalmas időszakot. 
A rozsdabetegségek tünetei maradtak észlelési szinten, lisztharmat tüneteket pedig egyelőre 
nem látni. 
A vetésfehérítő bogarak betelepedése folyamatos, a napsütéses napokon enyhén emelkedő 
számú, de a legtöbb táblán alacsony. Őszi árpában az érési táplálkozás nyomai mellett, 
megfigyelhetők már az első tojások is. 
Őszi árpában a hálózatos levélfoltosság fertőzöttsége kismértékű emelkedéssel (2-es 
fokozat) továbbra is gyenge mértékű maradt (egy-egy táblán közepes mértékű az alsó 
leveleken). Az újabb, észlelési szintű tünetek a felsőbb leveleken figyelhetők meg. 
 
 

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE 
 
Növényfenológia: Zöldbimbós-sárgabimbós állapot. 
 
A repce fejlődése részben a szárazság, részben a hűvös idő miatt visszafogott, a tavalyihoz 
hasonlóan, idén is rendkívül alacsony állományokat lehet látni.  
 
Károsítók: 
A repceszár-ormányos és a nagy repceormányos második betelepedési hullámát derékba 
törte a lehűlés (és a védekezések). A kártevők észlelési szinten találhatók a sárgatálakban. 



A repcefénybogár betelepedése folyamatos, de a hűvös idő miatt lassú ütemű. Az egyedszám 
táblaszintű ellenőrzése nagyon fontos, (különösen a napsütéses napokon) mert technológiától, 
a tábla kitettségétől függően nagyon különböző fertőzöttség tapasztalható. Egy-egy táblán 
virágzatonként 4-6 db fénybogár is előfordul, mely a repce jelenlegi fenológiájában azonnali 
beavatkozást igényel. Amennyiben marad a hűvös időjárás, a repce elhúzódó bimbós 
állapotára, fejlődésére számíthatunk, amely növeli a kártételi veszélyt. 
 

CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZNYE, MEGGY), ALMA 
 
Növényfenológia: 
Szilva: fehérbimbós állapot-virágzás kezdete; 
Cseresznye, meggy: fehérbimbós állapot-virágzás kezdete; 
Alma, körte: piros-és fehér bimbós állapot; 
Kajszi: virágzás vége-kötődés. 
 
Az újabb fagyos napok, a fagyzugos területeken jócskán megtizedelték a várt 
gyümölcstermést. A még túlélt kajszi virágok a múlt heti mínusz 4-7 fokos fagyokkal 
végképp károsodtak. Gyakori a 100 %-os fagykár. Ez a lehűlés a cseresznye-és meggy termést 
is veszélyeztette, kedvezőbb esetben 65-75 %-os fagykárral szembesültünk, de sajnos nagyon 
gyakori a 100 %-os károsodás is. A cseresznyét-meggyet a hideg fehérbimbós állapotban érte. 
A virágok károsodása első ránézésre még most sem egyértelmű mert a sziromlevelek nem 
feltétlenül barnultak a fagy hatására, a bibe azonban igen. 
A szintén fehérbimbós szilvában jelenleg ~20-30 %-os fagykár tapasztalható. 
 
Károsítók: 
 
Gyümölcsfélékben (alma, körte, szilva) a poloskaszagú darazsak rajzása folyamatos, 
szakaszos és a csapda fogások alapján alacsony egyedszámú. A bimbókon már 
megfigyelhetők a lerakott tojások, a védekezés időszerű. 
Almában a levélpirosító levéltetű kártétele nem változott jelentősen (gyenge mértékű), ahol 
még nem tették, ott a védekezések indokoltak és aktuálisak. 
A rovarölőszeres beavatkozások elvégzésekor tartsuk szem előtt a méhek fokozott védelmét! 
A virágzó kultúrákban, mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, valamint ha az 
ültetvényt a méhek bármely okból látogatják, a védekezéseket méhkímélő technológiával 
(vagy méhekre nem jelölésköteles készítménnyel) végezhetjük el! 
A csapda fogások alapján megindult az almalevél-aknázómoly, a szilvamoly és a keleti 
gyümölcsmoly rajzása.  
A varasodás tömeges aszkospóra szóródására az esős napokkal számíthatunk. A megelőző 
védekezés javasolt. 
Körtében a körtelevélbolha tojásrakási intenzitása stagnáló. Lárvakelés a hűvös időjárás 
miatt még nem tapasztalható. 
Csonthéjasokban (kajsziban, meggyben, cseresznyében) a monilia elleni védekezések 
továbbra is aktuálisak. 
Ribiszkén a levélpirosító levéltetű kártétele fokozódott (még gyenge mértékű, 2-es fokozat), 
a védekezés aktuális és indokolt. 
 
Zalaszentlőrinc, 2021. április 12. 
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