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Időjárás: 
A múlt héten folytatódott a mérsékelten hűvös (ilyenkor megszokott) időjárás. Az éjszakai 
lehűléshez képest (-3-+11,2 fok) a nappali felmelegedés még mindig jelentősebb volt (8,5-
18,3 fok között), így folytatódhatott a búza vetés, a kukorica betakarítás. 
Csapadék csak egy nap hullott, 8-10 mm mennyiségben a megyében, így ez a még 
hátramaradó vetési munkákat nem akadályozta. 
 
 

REPCE 
 
Fenológia: átlag 6 leveles állapot. 
A repce állományok szépen beálltak, fejlettségük a táblák túlnyomó többségén elérte az 
ilyenkor kívánatosat. Néhány későbbi vetésű táblán lehet látni kisebb-nagyobb mértékű kelés 
hiányt, fejletlenebb növényeket, de ez utóbbi az időjárás függvényében még orvosolható. 
 
Károsítók: 
Károsítók közül a levéltetvek betelepedése nem erősödött, már csak egy-egy táblán lehet látni 
gyenge fertőzöttséget. Amennyiben beáll az ilyenkor szokásos lehűlés, már biztosan nem lesz 
szükség beavatkozásra. 
A kis káposztalégy rajzása minimálisra csökkent, a kezdeti kártételi tünetek már 
megfigyelhetők, de egyelőre csak a növények kihúzásával, a gyökerek vizsgálatával (a 
lombozaton lilás elszíneződés még nem látszik a kártétel következtében). 
A repce peronoszpóra tünetei az érzékeny fajtákon/hibrideken továbbra is megfigyelhetőek, 
de számottevő erősödés nem látható az állományokon (2-3-as skála). 
A fómás levélfoltosság tünetei az állományokban gyakoribbá váltak (érzékeny hibridekben), 
de a fertőzöttség legfeljebb gyenge mértékű maradt. 
Az állományok regulátoros/gombaölőszeres kezelése még elvégezhető, az azol tartalmú 
készítményekkel legalább 10-12 fok feletti hőmérsékleten érhetünk el megfelelő hatást. A 
repce telelés előtti fejlettsége akkor optimális, ha legalább 6(8) leveles az állomány, ~6-8 cm 
hosszúságú a gyökérzet és annak vastagsága sem kevesebb mint 7-8 mm. A gyengén fejlett 
állományokat gyökeresedést elősegítő lombtrágyával (B, P, Zn tartalmú) célszerű még 
permetezni, hogy megfelelően megerősödve menjenek a növények a télbe. 
 
 

ŐSZI ÁRPA, ŐSZI BÚZA 
 

Növényfenológia: árpa: 3(5) leveles állapot; búza: vetés, kelés. 
 
Károsítók: 
Árpában a levéltetvek betelepedése stagnáló, a legtöbb esetben csökkenő tendenciájú. A 
különböző levélfoltosságok tünetei az állományok érzékenységének függvényében 
gyakoribbá váltak, de a fertőzöttség mértéke gyenge maradt. Védelem ellenük nem indokolt. 
Őszi árpában és őszi búzában a gyomösszetételtől és a kultúrnövény fejlettségétől függően 
folyamatosan végezhetők a korai poszt, őszi búzában a preemergens gyomirtások. 
 
Egyéb:- 
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