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Időjárás: A múlt héten folytatódott a változékony, hűvösebb, már inkább őszre hasonlító 
időjárás. Eső 3-5 nap esett, összesen 20-25 mm mennyiségben. A hőmérsékleti értékek 
hasonlóak voltak az előző héthez, a minimum: 2,9-12,4 fok; maximum: 12,8-20,5 fok; átlag: 
10,0-13,3 fok között alakultak. Az éjszakai lehűlés továbbra is jelentős volt. 
 

REPCE 
 
A repce állományok fejlődése kissé lassult, stagnál. Az állományok nagy része 2 valódi 
leveles állapotú. 
A repce árvakelések nagy részét gruberezték/tárcsázták, de a táblákon viszonylag épen 
maradt növényeken megfigyelhetők még a kártételek. A bolhák kártétele jelentős, erősödött. 
Repcedarázs kártétel nem vagy legfeljebb minimális látható. Az imágók egyedszáma is 
minimálisra csökkent. 
A fővetésű repce táblákon a repcebolha egyedszáma nem erősödött, a napsütéses órákban 
~30-40 %-os állomány fertőzöttség mellett átlagosan 1 db imágó/növény mennyiségben 
láthatók. A kártétel sem növekedett, gyenge mértékű maradt (1-es skála, 1-5 %). 
Az esős, borongós napok nem kedveznek a felszaporodásnak, kártételnek így annak erősödése 
a repce fejlődésével egyidejűleg már nem valószínű. 
Betegségek közül megjelentek a fómás levélfoltosság és a repce peronoszpóra tünetei az 
állományokban. A tünetek főleg a szikleveleken láthatóak. A repce peronoszpóra esetében a 
levél fonákon gyenge sporangium kiverődés, míg a fómánál a „kezdetleges” piknídiumok 
nagyító/mikroszkóp alatt már megfigyelhetők (1. fotó). 
 

 
 

1. fotó: Fómás levélfoltosság és repce peronoszpóra tünetek a repce sziklevelén 
(Tüh A. 2022.09.26.) 

 
 



A gyomnövények kelése, fejlődése is lassult. Folyamatos a veronika-félék, a mezei árvácska, 
a tyúkhúr, a libatop-félék, a disznóparéj és a mezei acat kelése (2-3. fotó). A gabona 
árvakelések kelése is folyamatos, legfeljebb 1-2 leveles állapotúak. Gyom összetételtől 
függően a korai poszt-posztemergens kezelésekre fel kell készülni. 
 
 

 
 

2-3. fotó: Kelő gyomnövények repcében (Tüh A. 2022.09.26) 
 
 

SZŐLŐ 
 
Növényfenológia: szüret-szüret vége 
 
Szőlőben a szüret az időjárástól függően folyamatos és egyben sürgető is. A csapadékos 
napokat követően tovább erősödött a botrítiszes fürtfertőzés erőssége az érzékeny fajtájú 
ültetvényekben. Emellett a madarak és most már csak kisebb kártételi veszéllyel a darazsak is 
dézsmálják a termést, ezért mielőbbi szüret javasolt. 
A peronoszpóra és lisztharmat fertőzöttség nem változott jelentősen a múlt héthez képest. A 
szüret után és lehetőség szerint a lombhullás első szakaszától a lemosó permetezések 
tervezhetőek. 
 
Egyéb: A mezei pocok felszaporodása viszonylag mérsékelt a megyében. Szántóföldi 
területeken (repce táblák szélein, ruderális területeken) gyenge fertőzöttség tapasztalható 
(átlagosan 1 db lakott járat/100 m2). Szőlő-gyümölcskultúrákban valamivel magasabb 
fertőzöttséget látni 1-2 db lakott járat/100 m2 mennyiségben. 
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