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Időjárás: 
 
A múlt héten változékony, mérsékelten meleg, helyenként csapadékos időjárás volt jellemző a 
megyében. Eső 1-2 nap esett, összesen 10-14 mm mennyiségben. A hőmérsékleti értékek 
kissé csökkentek (minimum: 9,1-15,4 fok; maximum: 21,6-27,2 fok; átlag: 16,8-21,1 fok). A 
páratartalom (75 % és fellette) valamint a levélnedvesség időtartam is emelkedett a 
csapadékos napok környezetében (5-6 óra).  
 
 

ŐSZI BÚZA, ŐSZI ÁRPA, REPCE 
 
A repce alá folyamatosak a talaj előkészítések, a vetés. A talaj megfelelő állapotú a 
munkákhoz. 
A repce árvakelések 2-4 leveles állapotúak, azokon a bolhák létszáma és kártétele gyenge de 
a fejlettebb állományokból szinte eltűntek. A repcedarázs népessége alacsony szintű, a 
kártétel észlelési szintű. A különböző bagolylepke-fajok lárváinak kártétele szintén gyenge 
mértékű. 
A gabona árvakelések átlagosan 3 leveles állapotúak. A bolhák népessége és kártétele nem 
növekedett, legfeljebb gyenge mértékű. A levéltetvek lassú felszaporodása megfigyelhető, a 
növények ~40-50 %-án láthatók egyes egyedek. 
 
 

KUKORICA 
 
Növényfenológia: sárgaérés-teljes érés. 
 
A kukoricamoly  második nemzedékének rajzása szakaszos, csökkenő (0-2 db 
imágó/fénycsapda/2 nap). A kártétel nem növekedett az előző héthez képest. 
A kukoricabogár rajzása tovább mérséklődött, a növényekről szinte eltűntek. A csapda 
fogások nem jelentősek. 
A fuzáriumos csőfertőzés fellépése állomány szinten kissé növekedett (elsősorban rovar-és 
vadkártételek nyomán) 1-2 % körüli, gyenge fertőzöttség mellett. 
 
 
 

CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZNYE, MEGGY), A LMA, DIÓ 
 
Növényfenológia: 
Szilva: érés-betakarítás, cseresznye, meggy, kajszi: betakarítás utáni állapot; 
Alma, körte: színeződés, érés, betakarítás; 
Dió: korai fajták esetén burok felrepedése, érés 
 
Károsítók: 
Almában az almamoly rajzása folyamatos, az előző héthez képest csökkenő, 5-6 db 
imágó/csapda/4 nap mennyiséggel. 
Az almalevél-aknázómoly rajzása észlelési szintűre csökkent. 



Almában, körtében a moníliás betegség közepes mértékű fellépése látható a gyümölcsök 
növekvő ~1-3 %-án. Védekezés legfeljebb a késői fajtákban lehetséges.  
A szilvamoly rajzása jelentősen gyengült, 5-10 db imágó/csapda/4 nap mennyiséggel a 
csapdákban. Szilvában a moníliás gyümölcsfertőzöttség emelkedő szintű, a gyümölcsök ~3-
5 %-a fertőzött. Védekezés legfeljebb a késői fajtákban lehetséges. 
Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly rajzása csökkenő, 9-12 db imágó/csapda/4 nap 
fogással. 
Meggyben, cseresznyében a sztigminás levéllyukacsosodás fellépése nem erősödött a múlt 
héthez képest. A fertőzöttség gyenge mértékű (2-es fokozat). Ezzel szemben a blumeriellás 
betegség feljövőben van, gyenge, de házi kertben helyenként közepes fertőzöttség is elfordul. 
A lombozat sárgulása és a betegségek mellett élettani eredetű hullása felgyorsult, intenzív, 30-
60 % közötti. 
Dióban a csapadékos napokat követően kissé emelkedett a nyugati dióburok-fúrólégy 
rajzása (az elmúlt hetekhez képest). A sárgalapok fogása így is alacsony 5-11 db 
imágó/csapda/hét. Védekezés már nem javasolt, részben az élelmezés egészségügyi 
várakozási idő hossza (legkevesebb 14-21 nap) részben az alacsony számban lerakott 
tojásokból kelő kis lárvák minimális kártétele miatt. 
 

 
SZŐLŐ 

 
Növényfenológia: érés -szüret 
 
Szőlőben a csapadékos napokon nőtt és várhatóan növekedni is fog a botrítisz 
fertőzésveszélye. A betegség a tömött fürtű, érő fajtákon helyenként gyenge-közepes 
mértékűre erősödött (2-3-as fokozat). A megelőző védekezés a késői fajták esetében még 
elvégezhető. 
A peronoszpórás foltokon a sporangiumok megjelenése tömeges. Az egyszer-egyszer 
előforduló esők, a reggeli-éjszakai harmatképződés a magas páratartalom és a hőmérséklet is 
kedveznek a betegség számára. A betegségre érzékeny levelű fajtákon helyenként már 40-70 
%-os felületi fertőzöttség is tapasztalható, nemcsak a fiatal hanem az idős levelek 
érintettségével. 
A lisztharmatra  érzékeny fajták lombozatán a betegség tünetei növekedtek, de inkább a 
betegség gyakoriságában látszik növekedés. Gyakori a 70-100 %-os lombfertőzöttség.  
 
Egyéb: A mezei pocok lassú felszaporodása figyelhető meg a ruderális területeken, tábla 
széleken.  
 
 
Zalaszentlőrinc, 2022. szeptember 5. 
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