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Időjárás: 
 
A múlt héten folytatódott a késő nyárias időjárás. Csapadék 2 nap hullott, összesen 30-33 mm 
mennyiségben. Nagy volt a napi hőingás, jelentősek voltak a hajnali páralecsapódások.  
A minimum hőmérsékletek 6,3-15,0 fok, a maximumok 19,2-28,6 fok között alakultak, az 
előző héthez hasonlóan voltak (átlag: 13,5-20,3 fok).  
 
 

REPCE 
 

A megye területén lehullott kisebb-nagyobb mennyiségű eső létfontosságú volt a repce 
állományoknak. A kelés intenzívvé vált, de a legtöbb táblán kisebb foltokban hiányos. 
Károsítók közül a földibolhák betelepedése egy-egy táblán (könnyen felmelegedő talajú 
táblán) továbbra is intenzív, de az esők a populáció gyors növekedését visszafogták. A 
kártételek (újabbak) gyenge mértékűek (1-5 %, 1-es skála). 
A repcedarázs rajzása folyamatos, 10-15 db imágó/csapda/hét mennyiséggel a sárgalapokon. 
 
 

KUKORICA 
 
Növényfenológia: Érés, valamint a rövid tenyészidejű hibridek betakarítása megkezdődött.  

Károsítók: 
 
Kukoricában a kukoricamoly második nemzedékének rajzása befejeződött. A kártételek nem 
növekedtek, a csőfertőzöttség technológiától függően változó, 1-4 % közötti. A lárvák lefelé 
vonulása a szárban már megfigyelhető.  
A fuzáriumos csőfertőzés fellépése gyenge, a vadjárta területeken gócosan közepes mértékű, 
(2-3-as skálafokozat). 
Az erdő melletti, közeli területeken továbbra is gyakori a vadak kártétele. 
 

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

 
Növényfenológia: 
Szilva: érés; 
Alma, körte: érés, betakarítás folyamatos; 
 
Károsítók: 
Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly rajzása, szilvában a szilvamoly rajzása észlelési 
szintű. 
Dióban csökkenő, alacsony számú-észlelési szintű a nyugati dióburok-fúrólégy rajzása (5-
10 db imágó/csapda/hét). A termések feketedése, hullása folyamatos, mostanra intenzív. 
Folyamatos a fejlett lárvák talajba húzódása, bábozódása is. 
Fokozódott a gnomóniás és baktériumos betegségek okán valamint az élettani eredetű 
lombhullás a diósokban.   
 



SZŐLŐ 
 
Növényfenológia: érés, szüret. A beltartalmi értékek kedvezően alakulnak. 
 
Szőlőben a lisztharmat levéltünetei nem erősödtek a múlt héthez képest. A fertőzöttség 
általában gyenge mértékű, de házi kertben közepes-erős károsodás is jellemző, a termőtestek 
fokozott képződésével. 
A peronoszpóra fertőzés lombon (érzékeny fajtán) a múlt héten nem emelkedett. 
A botrítiszes fertőzés veszélye továbbra is magas az érő-betakarítás alatt lévő szőlőben. A 
fertőzöttség a lisztharmattal, szőlőmollyal korábban már fertőzött ültetvényekben 
összességében gyenge fokozatú (1-5 %-os fürt fertőzöttség), de a fertőzés gyakorisága 
növekvő (helyenként 25-46 %-os). A darazsak és madarak kártétele mellett a poloskák 
jelenléte is intenzív és folyamatos (főleg L2-L5-ös fokozatok/ ~átlagosan 0,5-1 db 
poloska/fürt gócosan)). Kártételük és jelenlétük nemcsak az érett, hanem a még éretlen 
(későbbi szüretelésű) fajtákon is jellemző (pl. Olasz rizling) (1. fotó). 
 
 
 

 
 

1. fotó: Ázsiai márványos poloska (L5-ös lárva) szőlőn 
 
 
Zalaszentlőrinc, 2021. szeptember 20. 
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