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Időjárás: 
 
A múlt héten folytatódott a változékony, kicsit hűvösebb, legfőképp esős időjárás a 
megyében. Eső 3-5 nap esett, összesen 20-25 mm mennyiségben. A hőmérsékleti értékek 
kissé csökkentek, főleg az éjszakai lehűlés vált jelentősebbé a hét végére (minimum: 5,7-16,1 
fok; maximum: 12,8-27,8 fok; átlag: 11,6-21,0 fok). A páratartalom (75 % és fellette) magas 
volt a levélnedvesség időtartam növekedett, 2-10 óra között alakult egy-egy nap. 
 

REPCE 
 
A repce vetése a vége felé tart a megyében. Az elvetett állományok csírázása, kelése 
folyamatos, az esőknek köszönhetően a legtöbb táblán kiegyenlített. 
 
A repce árvakelések fejlődése továbbra is intenzív, a növények ~4 (6) leveles állapotúak. Az 
árvakeléseken a repcedarázs népessége stagnál, helyenként csökkenő 15-25 db 
imágó/sárgalap/1 hét fogással. 
 
A szemlézett szikleveles repce táblákon károsító előfordulása továbbra sem jellemző 
(legfeljebb észlelési szinten látható bolha kártétel, de általában nem jellemző). Ettől 
függetlenül a táblák gyakori szemléje, valamint a ragacsos sárgalapok kihelyezése 
(repcedarázs betelepedésének nyomon követése céljából) javasolt. 
A korábban vetett repce állományok ~2 valódi levelesek, ezekben (főleg a gabona 
előveteményű táblákon) az állományokban a gyomok (ebszikfű, tyúkhúr, veronika-fajok) 
kelése folyamatos, technológiától függő mértékű, egy-egy táblán tömeges. A gabona 
árvakelések megjelenése, fejlődése szintén folyamatos átlagosan 1(3) levelesek.  
A preemergens gyomirtások elvégzése a később vetett táblákon még elvégezhető. A 
korábban gyomirtott táblákon –a megfelelő mennyiségű bemosó csapadéknak köszönhetően- 
jó gyomirtó hatásra számolhatunk. 
Gyom összetételtől függően a korai poszt-posztemergens kezelésekre fel kell készülni. 
 

SZŐLŐ 
 
Növényfenológia: érés -szüret 
 
Szőlőben a szüret folyamatos és egyben sürgető is. A csapadékos napokat követően tovább 
erősödött a botrítiszes fürtfertőzés erőssége az érzékeny fajtájú ültetvényekben. A betegség 
fertőzésveszélye magas, ezért lehetőség szerint mielőbbi betakarítás javasolt. 
A peronoszpóra és lisztharmat fertőzöttség nem változott jelentősen a múlt héthez képest. A 
peronoszpóra erősödése a lombon mérsékelt, de folyamatos. Az esős napok a lisztharmat 
terjedésének nem kedveztek, ellenben a már érett kazmotéciumok lemosódását elősegíthették 
a tőke törzsre. A szüret után és lehetőség szerint a lombhullás első szakaszától a lemosó 
permetezések tervezhetőek. 
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