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Időjárás: 
 
Az elmúlt héten folytatódott a kánikulai meleg 28-33 fokos maximum hőmérsékletekkel 
(minimum: 12,9-15,3 fok; átlag: 20,0-23,1 fok). Csapadék mindössze 2 nap hullott, melynek 
nagy része 28-30 mm a hétvégén esett, heves zivatarok, és erős szél kíséretében. 
Az időszak folyamán magas volt az UV sugárzás, a páratartalom 70 % felett alakult 
mindvégig. 
 
 

KUKORICA 
 
Növényfenológia: tejes éréstől viaszérés kezdetéig. 
 
Károsítók: 
 
A kukorica alsó 4-7 levele egy-egy táblán teljesen felszáradt, a gyengébb termőhelyeken 
gyakori a felső levelek erős mértékű takácsatka fertőzöttsége is (a fertőzött levelek sárgulása, 
száradása folyamatos). 
Kukoricában a kukoricamoly második nemzedékének rajzása folyamatos, 3-6 db 
imágó/csapda/3 nap fogással a fénycsapdában. 
A kukoricabogár egyedszáma stagnáló (egy-egy érésben előrehaladott állapotú táblán 
csökkenő), a tojásrakás folyamatos. 
Góc-szerűen jellemző a gyapottok bagolylepke csővégi károsítása nyomán a fuzáriumos 
csőfertőzés fellépése. A fertőzés mértéke gyenge mértékű (csak a csővég érintett), de az 
állományon belüli gyakoriság növekvő, ~3-4 %-os. A párás, meleg időjárás kedvez a betegség 
erősödéséhez, melyet a hétvégi nagy mennyiségű csapadék is elősegít.   
 
 

NAPRAFORGÓ 
 
Növényfenológia: citromérés. 
 
Napraforgóban a betegségek erősödése általános a táblákon. 
Az alternáriás foltosság a leveleken közepes mértékben (4-es skála – 26-50 %), a száron és a 
tányérokon gyenge mértékben figyelhető meg. A tányérokon a betegség fellépése 
folyamatosan növekvő (gyenge fertőzöttség, de 2-es skálafokozat – 6-10 %)!  
Az érzékeny állományokban a diaportés betegség erősödése elsősorban a leveleken jellemző, 
az alsó 5-7 levél fertőzött, közepes mértékben (3-4 skála – 11-50 %). 
A sebzéseken, sérülések környezetében megjelent a rizópuszos és a botrítiszes 
tányérfertőzöttség az állományokban (gyenge fertőzöttség). A csapadékos, párás időjárási 
körülmények kedveznek az újabb fertőzésekhez, legfőképp a viharban megdőlt, sérült 
állományokban. 
 
 
 
 
 



CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZNYE, MEGGY), ALMA, DIÓ 
 
Növényfenológia: 
Szilva: gyümölcsszíneződés-érés; 
Alma, körte: gyümölcsnövekedés-színeződés, korai fajták: betakarítás folyamatos; 
 
Károsítók: 
 
Almában a csapda fogások alapján az almamoly rajzása folyamatos, enyhén növekvő (10-16 
db imágó/csapda/3 nap). Az almalevél-aknázómoly rajzása folyamatos, csökkenő. Az újabb 
aknák megjelenése gyakori a leveleken de a fertőzöttség így is csak gyenge mértékű (2-es 
skála – legfeljebb 2-3 akna/levél). Az almafalisztharmat és az almafa varasodás levél-és 
gyümölcstünetei nem növekedtek (közepes-erős (3-5-ös skála, 11-75 %). Csonthéjasokban a 
keleti gyümölcsmoly rajzása folyamatos, alacsony számú, 20-22 db imágó/csapda/3 nap 
fogással a csapdákban. 
Szilvában a szilvamoly rajzása folyamatos, szintén gyenge erősségű, 16-18 db 
imágó/csapda/3 nap fogással. A terméshullás intenzív, a viharos napokon fokozódott. 
Cseresznyében, meggyben a lombozat sárgulása, hullása intenzívvé vált a múlt héten, amely 
vélhetően környezeti stressz (pl. szárazság) következménye. A blumeriellás levélfoltosság 
fellépése már megfigyelhető, de a betegség egyelőre alacsony szintű. 
Dióban a dióburok-fúrólégy rajzása intenzív, tömeges 130-170 db imágó/csapda/hét 
fogással a csapdákban. Az alsó terméseken még nem láthatóak szúrásnyomok (a felsőkön 
viszont már valószínűsíthető). További védelem javasolt. 

 
SZŐLŐ 

 
Növényfenológia: zsendülés kezdete-zsendülés, korai fajták érés. 
 
Szőlőben a lisztharmat levéltünetei erősödtek gyenge-közepes fertőzöttség jellemző (2-4-es 
fokozat), a lombozat növekvő, ~20-30 %-a fertőzött góc-szerűen. A tünetek fellépése a 
fejletlenebb fürtökön gyakori és erős mértékű (elsősorban házi kertben). A fertőzött 
felületeken a kazmotéciumok képződése, fejlődése megindult. 
A további meleg, száraz időjárás nem kedvezett a peronoszpóra újabb fertőzéséhez és a 
tünetek erőteljesebb kialakulásához. Emellett egy-egy érzékeny fajtában a lombon a betegség 
lassú erősödése látható. 
A heves zivatarok (helyenként jég) és az egyszerre nagy mennyiségben lehullott eső a bogyók 
hirtelen növekedését, felrepedését eredményezheti, amely kedvez a botrítiszes fertőzés 
kialakulásának. A betegség ellen a kritikus időszakban a védelem javasolt. 
 
Egyéb: 
 
A színesedő bodzában megjelentek a foltosszárnyú muslica első egyedei. A 
csapdakihelyezés javasolt, a védekezésre fel kell készülni.  
 
 
Zalaszentlőrinc, 2021. augusztus 16. 
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