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Időjárás: 
 
A múlt héten folytatódott a csapadékosabb, mérsékelten meleg időszak Zala megyében. Eső 
5-6 nap esett, összesen 40-45 mm mennyiségben. A hőmérsékleti értékek átmenetileg 
csökkentek majd ismét a 28-31 fokos tartományban mozogtak (minimum: 14,5-17,9 fok; 
maximum: 18,4-31,9 fok; átlag: 16,1-23,8 fok). A páratartalom (75 % és fellette) valamint a 
levélnedvesség időtartam is emelkedett (2,5-14 óra).  
 
 

ŐSZI BÚZA, ŐSZI ÁRPA, REPCE 
 
A repce alá folyamatosak a talaj előkészítések, ahol lehetett már megkezdték a vetést. 
A gabona árvakelések átlagosan 3 leveles állapotúak. A bolhák népessége és kártétele nem 
növekedett, gyenge mértékű. Megjelentek a levéltetvek a 3 leveles növényeken, a növények 
~40 %-án láthatók egyes egyedek. 
 
 

KUKORICA 
 
Növényfenológia: sárgaérés-teljes érés. 
 
A kukoricamoly  második nemzedékének rajzása szakaszos, újabb enyhén emelkedő 
egyedszámmal. A fénycsapda fogása 5-8 db imágó/csapda/3 nap. 
A kukoricabogár rajzása tovább mérséklődött, a növényekről szinte eltűntek. A csapda 
fogások nem jelentősek. 
A fuzáriumos csőfertőzés fellépése állomány szinten ~1 % körüli, gyenge fertőzöttség 
mellett. 
 
 

NAPRAFORGÓ 
 
Növényfenológia: teljes érés. 
 
Napraforgóban –több táblán- megkezdték, elvégezték az állományszárításokat (a víztartalmak 
a szárított állományokban kedvezően alakulnak -7% körül). Ezeken a táblákon a károsítók 
fellépése már jelentéktelen, kivéve a madarak kártételét. 
 
 

CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZNYE, MEGGY), A LMA, DIÓ 
 
Növényfenológia: 
Szilva: érés-betakarítás, cseresznye, meggy, kajszi: betakarítás utáni állapot; 
Alma, körte: színeződés, érése, betakarítás; 
Dió: korai fajták esetén burok felrepedése, érés 
 
Károsítók: 



Almában az almamoly rajzása folyamatos, az előző héthez növekvő, 15 db imágó/csapda/4 
nap mennyiséggel. A védekezés legfeljebb a késői fajtákban javasolt. 
Az almalevél-aknázómoly rajzása csökkent, 13 db imágó/csapda/4 nap fogással. 
Almában, körtében a darazsak, illetve egyéb rovarkártételek nyomán a moníliás betegség 
közepes mértékű fellépése látható a gyümölcsök ~1-2 %-án. Védekezés legfeljebb a késői 
fajtákban lehetséges.  
A szilvamoly rajzása erősödött, 40 db imágó/csapda/4 nap mennyiséggel a csapdákban. A 
szilva hullása folyamatos, a fertőzöttség emelkedő ~3-8 %-os. Védekezés legfeljebb a késői 
fajtákban javasolt, az élelmezés egészségügyi várakozási idők figyelembe vétele mellett. 
Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly rajzása is növekvő, 42 db imágó/csapda/4 nap 
fogással. 
Meggyben, cseresznyében erősödött a sztigminás levéllyukacsosodás fellépése. A 
fertőzöttség gyenge mértékű de emelkedő (2-es fokozat). A lombozat sárgulása és élettani 
eredetű hullása felgyorsult, intenzív. 
Dióban a csapadékos napokat követően kissé emelkedett a nyugati dióburok-fúrólégy 
rajzása. A sárgalapok fogása 7-26 db imágó/csapda/hét. Védekezés legfeljebb a késői 
fajtákban lehet szükséges, az élelmezés egészségügyi várakozási idő betartása mellett. 
 

 
SZŐLŐ 

 
Növényfenológia: érés -szüret 
 
Szőlőben a csapadékos napokon nő a botrítisz fertőzésveszélye. A betegség fellépését 
elősegíti a bogyóhéj vékonyodása, a kialakult kártételek (szőlőmolyok, darazsak, lisztharmat). 
A megelőző védekezés a késői fajták esetében indokolt. 
Az esős napokat követően a páratartalom emelkedésével az eddig kialakult peronoszpórás 
foltokon tömegesen jelentek meg a sporangiumok, melyek a hónaljhajtások fiatal levelein 
még kiterjedt új tüneteket okozhatnak (az idős leveleken most már inkább csak mozaikos 
foltokat). A betegségre érzékeny fajták lombozatán a betegség erősödésére számíthatunk. 
Védekezés szüret után javasolt. 
A lisztharmatra  érzékeny fajták lombozatán a betegség tünetei növekedtek. Ilyen esetekben 
gyakori a 70-100 %-os lombfertőzöttség is. A lisztharmatos felület mikroszkópikus vizsgálata 
során a termőtestek (kazmotéciumok) lassú és kis számú képződése volt megfigyelhető. A 
vizsgált leveleken szinte csak citromsárga (éretlen) termőtestek voltak láthatóak. A magas 
páratartalom igen, míg az esős napok nem kedveznek a betegség terjedéséhez és a 
kazmotéciumok tömeges képződéséhez sem, így remélhetőleg a betegség lassabb lombon 
történő felszaporodása várható. 
A fogékony fajtákon (pl. Néró) megjelent a foltosszárnyú muslica elsődleges kártétele a 
bogyókon. A kártevő előrejelzése vörösboros, almaecetes csapdával valamint szükség esetén 
a védekezés javasolt.  
 
 
Zalaszentlőrinc, 2022. augusztus 29. 
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