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Időjárás: A múlt héten esős, borongós, hűvös idő volt jellemző a megyében. Eső szinte 
minden nap esett, összesen 55-60 mm-nyi mennyiségben, amely továbbra is lehetetlenné tette 
a napraforgó, kukorica, szója betakarítását (befejezését), valamint az őszi árpa vetését, talaj 
előkészítését. A hőmérsékleti értékek hasonlóak voltak az előző héthez, annyi különbséggel, 
hogy a minimumok emelkedtek: 8,0-12,1 fok között alakultak, a maximumok: 13,7-19,6 fok; 
átlag: 11,5-14,5 fok között változtak. 
 

REPCE 
 
A repce állományok fejlődése általában stagnál, legfeljebb lassú „lombosodás” látható. Egy-
egy tábla (és/vagy a megye déli-délnyugati részén lévő állományok) fejlettsége viszonylag 
előre haladott, 4 valódi levelesek. Az állományok nagy része 2 (3) valódi leveles állapotú. 
A fővetésű repce táblákon a repcebolha egyedszáma kissé erősödött, a napsütéses órákban 
1-4 db imágó/növény mennyiségben láthatók. A kártétel gyenge mértékű maradt (azzal 
együtt, hogy több táblán állományban is védekeztek a kártevő ellen). 
A repcedarázs rajzása továbbra is csupán észlelési szintű (1 -2 db imágó/csapda/1 hét). 
Szintén észlelési szintű a lárvák megjelenése (L2), kártétele is. A hetek óta jellemző alacsony 
népesség miatt a kártétel erősödése sem valószínű. 
Betegségek közül a fómás levélfoltosság és a repce peronoszpóra tünetei legfeljebb gyenge 
mértékben léptek fel az állományokban. A csapadékos, párás napok kedveznek az újabb 
fertőzéseknek ezért a betegségre való érzékenység függvényében szemlézzük a táblákat. 
A repce jelenlegi fejlettsége még nem indokolja, de a fejlettebb állományok esetén már 
célszerű tervezni a regulátoros kezeléseket, mellyel egyben a gomba betegségek ellen is 
védelmet nyújthatunk. 
 

KUKORICA 
 

Növényfenológia: érés-betakarítás. 
A jelenlegi csapadékos idő nem kedvez a kukorica érésének a víztartalom csökkenésének. 
Sajnos a felázott talaj miatt a földekre sem lehet rámenni, így tovább fokozódik a fuzáriumos 
csőfertőzöttség és a vadak kártétele az állományokban. 
 

SZŐLŐ 
 
Növényfenológia: szüret-szüret vége 
Szőlőben a szüret a vége felé tart. Ahol (pl. időjárás miatt) megkéstek a szürettel, ott jelentős 
a madarak, darazsak kártétele illetve a botrítisz fellépése.  
A peronoszpóra és lisztharmat fertőzöttség nem változott jelentősen a múlt időszakhoz 
képest. Az érzékeny fajtákban a lomb károsodása házi kertben jelentős. A szüret után és 
lehetőség szerint a lombhullás első szakaszától a lemosó permetezések tervezhetőek. 
A fertőzött ültetvényeket még célszerű átjárni fitoplazmás tüneteket keresve, a tőkéket 
megjelölni és/vagy kivágni amint lehet. A levéltünetek még jól felismerhetők és emellett már 
jól elkülöníthetők az éretlen (zöld) vesszők az egészséges „társaiktól”. 
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