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Időjárás: 
A múlt héten folytatódott a meleg, száraz időjárás a megyében. A lehűlés csak a hétvégére 
érkezett, csapadék pedig csak helyenként hullott kis mennyiségben, nyomokban. 
A nappali hőmérsékletek 25,0-35,0 fok az éjszakai 14,1-16,7 fok között alakultak. 
A páratartalom újra süllyedt, 48-55 % között volt mérhető. 
 
 

KUKORICA 
 
Növényfenológia: szemfejlődés, tejes érés. 
 
Kukoricában folytatódott a növények felszáradása (alsó 5-7 levél). 
A kukoricamoly második nemzedékének rajzása folyamatos, táblánként változó erősségű, 3-
18 db imágó/csapda/3 nap közötti fogással a fénycsapdákban. A gyapottok bagolylepke 
rajzása, kártétel nem észlelhető a térségben. 
A monokultúrás táblákon a kukoricabogár rajzása folyamatos, tovább mérséklődött (egyszeri 
állományvédelem után), 25-55 db imágó/csapda/2 nap fogással a csapdákban.  
 

NAPRAFORGÓ 
 
Növényfenológia: zöldérés-citromérés kezdete. 
 
Napraforgóban nem következett be jelentős változás a múlt héthez képest. 
Napraforgóban a poloskák száma és kártétele nem változott, legfeljebb észlelési szintű. 
Az alsó levelek felszáradása folyamatos, a legtöbb esetben az alsó 8-10 levél felszáradása 
jellemző. 
Az alternáriás levél-és szárfoltosság tünetei nem erősödtek (az alsóbb leveleken nehéz 
elkülöníteni az élettani foltosodástól). A szárak és a tányérak is egészségesek. 

 
BURGONYA 

 
Növényfenológia: gumónövekedés. 
A burgonya állományok felszáradása, összeroskadása folyamatos. 
 
Burgonyában a burgonyabogár idős lárvafokozatai továbbra is fellelhetők házi kertben egy-
egy tövön, 8-10 db lárva/tő mennyiségben (1. fotó). A későbbi szedésű burgonya fajták 
esetében a védekezés javasolt a kártevők ellen az élelmezés egészségügyi várakozási idők 
betartása mellett. 
Az alternáriás levélfoltosság tünetei már a felső leveleken is megfigyelhetők, gyenge-
közepes mértékben (2. fotó). Az alsó leveleken az élettani száradással együtt van jelen a 
betegség. 
A burgonyavész fertőzésnek kevésbé kedvezett a múlt heti időjárás, sőt a korábbi esetleges 
fertőzésből is alig sejthetők tünetek. Legfeljebb gyenge fertőzöttség valószínűsíthető. 
 
 
 
 



 
 

1. fotó: Burgonyabogár idős lárvái erős mértékű kártétel mellett (2022.08.08.) 
 
 

 
 

2. fotó: Alternáriás levélfoltosság a burgonya felső levelein (2022.08.08.) 
 
 

CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZNYE, MEGGY), A LMA, DIÓ 
 
Növényfenológia: 
Szilva: érés kezdete; 
Cseresznye, meggy, kajszi: betakarítás utáni állapot; 
Alma, körte: termés növekedés, színeződés, nyári fajták érése; 
 
Károsítók: 
 
Almában az almamoly rajzása folyamatos, a múlt héthez képest kissé csökkenő 
egyedszámmal (8-19 db imágó/csapda/3 nap). A védekezés javasolt. 
Az almalevél-aknázómoly rajzása csökkent, gyenge intenzitású (10-12 db imágó/csapda/3 
nap). A kártétel gyenge mértékű. 



Almában a varasodás, lisztharmat újabb (mérhető) fertőzése, tünete nem alakult ki, a magas 
hőmérsékleti értékek nem kedveztek a betegségek terjedéséhez. 
Cseresznyén a blumeriellás levélfoltosság újabb tünetei jelentek meg, a fertőzöttség 
erősödött, a levelek hullásával egyidejűleg. 
Az érő gyümölcsökön folyamatos (pl. szilván, almán, körtén, őszibarackon) a darazsak és az 
ázsiai katicabogarak kártétele, főleg házi kertben. 
A szilvamoly rajzása folyamatos, stagnáló, 30-34 db imágó/csapda/3 nap mennyiséggel a 
csapdákban. A védekezés javasolt, az élelmezés egészségügyi várakozási idők figyelembe 
vétele mellett. Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly rajzása újra folyamatos, stagnáló-
kissé csökkenő, 27-41 db imágó/csapda/3 nap fogással. 
Dióban a múlt héten kissé erősödött a nyugati dióburok-fúrólégy rajzása (az egyszer már 
permetezett ültetvényekben, fákon), de tömeges fogás a kevésbé védett fák környezetében 
sem volt (6-15 db imágó/csapda/3 nap). A csapda fogások alapján javasolt az újabb 
védekezés! 
 

SZŐLŐ 
 
Növényfenológia: korai fajták érés kezdete, érés. 
 
Szőlőben továbbra is folyamatos, tömeges (permetezetlen ültetvényben) az amerikai 
szőlőkabóca rajzása (15-20 db imágó/csapda/hét). A sárgalapok ellenőrzése javasolt. 
A vektor elleni védekezés továbbra is indokolt a fertőzött ültetvényekben az élelmezés 
egészségügyi várakozási idők betartása mellett. 
 
Az elmúlt időszak egy-két esős napjának a következményei megfigyelhetők a kevésbé 
permetezett ültetvényekben, kertekben. Újabb peronoszpóra tünetek figyelhetők meg a 
hajtásvégi, illetve hónaljhajtások fiatal levelein (3. fotó). 
 

 
 

3. fotó: Szőlőperonoszpóra új tünetei levélen (piros: régi tünet sporulálással, 
kék: újabb tünet-olajfolt) (2022.08.08.) 

 



A fertőzöttség növekvő, de a védett kertekben legfeljebb gyenge mértékű. 
A lisztharmat levél tüneteinek erősödése a betegségre érzékeny fajtákon jellemző. A 
kazmotéciumok képződése folyamatos a fertőzött levélfelületeken. A betegségek ellen 
lehetőség szerint további védekezés javasolt. 
 
Zalaszentlőrinc, 2022.08.08. 
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