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Időjárás: A múlt héten többnyire száraz, napos időjárás uralkodott a megyében. Eső 1(2) nap 
hullott, ~10 mm mennyiségben az időszak elején. 
A hőmérsékleti értékek összességében hasonlóak voltak az előző héthez, annyi különbséggel, 
hogy a minimumok csökkentek: 4,4-9,6 fok között alakultak, a maximumok: 17,5-22,4 fok; 
átlag: 11,6-14,4 fok között változtak. 
 

REPCE 
 
Fenológia: átlag 4 leveles állapot. 
A repce állományok fejlődése folyamatos, a múlt héthez képest kissé erősödött. Helyenként 
már a 6 valódi levelet is eléri a fejlettség. Egy-egy táblán már megfigyelhető a nagyobb 
levelek részleges antociános elszíneződése, mely valószínűsíthetően a talaj tömörödése, 
csökkent tápanyag felvétel miatt (N, P) alakulhatott ki (a gyökéren, gyökérnyaki részen 
kártétel nem látható).  
A későn vetett állományokban a repcebolha egyedszáma csökkent, de kártétele erősödött (1. 
fotó). A kártételi veszély azonban a repce fejlettsége és az állomány kezelések miatt mostanra 
minimálisra csökkent. 
 

 
 

1. fotó: Repcebolha kártétel későn vetett repcén (2022.10.10.) 
 
A repcedarázs rajzása a sárgalapos csapdázással nem észlelhető az állományokban. A lárvák 
kártétele minimális volt, az egyszer már rovarölőzött állományokban pedig nem is észlelhető. 
Észlelési szinten megjelentek a levéltetvek az állományokban. 
A fómás levélfoltosság tünetei erősödtek a repce alsó levelein, de a fertőzöttség még így is 
gyenge fokozatú (2-es skála) (2. fotó). A repce állományok (különösen a betegségre érzékeny 
fajták/hibridek) őszi regulátoros/gombaölőszeres kezelése már tervezhető. 
Repcében az árvakelésű gabona fejlődése folyamatos, 3-5 hajtás-bokrosodás állapotú (3. 
fotó). A szelektív egyszikű irtók kijuttatása javasolt és aktuális a gabona előveteményű 
állományokban.  
 
 
 



 
 

2. fotó: Fokozódó fómás levélfoltosság tünetek repcén (2022.10.10.) 
 

 
 

3. fotó: Gabona (őszi árpa) árvakelés repcében (2022.10.10.) 
 

ŐSZI ÁRPA, ŐSZI BÚZA 
 

Növényfenológia: őszi árpa: vetés folyamatban (legfeljebb egy-egy állomány kelése látható, 
de nem általános), őszi búza alá a talaj előkészítés folyamatos. 
 
Az árvakelésű őszi árpán gyenge, érzékeny fajtán/hibriden közepes mértékű (3-as skála) a 
hálózatos levélfoltosság fellépése. Gyakori a betegség fellépése a tábla széli pázsitfű-féléken 
is. 
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