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Időjárás: A múlt héten folytatódott az előző időszakhoz hasonló, a szokásosnál kicsit 
melegebb időjárás. Eső 1-3 nap hullott, 5-7 mm mennyiségben. 
A hőmérsékleti értékek összességében hasonlóak voltak az előző héthez, a minimumok: 6,8-
9,1 fok között alakultak, a maximumok: 15,3-21,2 fok; átlag: 10,3-14,8 fok között változtak. 
A köd-és páralecsapódás általános volt. 
 
 

ŐSZI ÁRPA, ŐSZI BÚZA 
 
Fenológia: őszi árpa: csírázás (~20 %), kelés (~40 %), 1-3 leveles állapot (~40 %). 
Az őszi búza vetése folyamatban van. 
 
Károsítók: 
Az őszi árpa állományokban folyamatos a levéltetvek betelepedése. Az 1-3 leveles 
állományokban gyakorivá vált a kisebb-nagyobb kolóniák kialakulása. Gyenge-közepes 
fertőzöttség jellemző (Banks-féle skála: 2-3 fokozat), a populáció növekedése folyamatos. 
Az időjárás előrejelzés továbbra is enyhe időt jósol, ezért a rovarölőszerrel még nem védett 
állományokban a védekezés időszerű és javasolt. 
Az őszi árpa állományokban a gyomnövények kelése folyamatos (kamilla, tyúkhúr, keserűfű-
félék stb.) (1. fotó). A korai poszt-posztemergens kezelésekre fel kell készülni. 
 
 

 
 

1. fotó: Kelő gyomnövények őszi árpában (2022.10.24) 
 
 
 



REPCE 
 
Fenológia: 4-6 leveles állapot. 
 
A repce állományok fejlődése a meleg időjárásnak (és a talaj nedvesség tartalmának) 
köszönhetően folyamatos. A korábban vetett állományok regulátoros kezelése általában már 
megtörtént, de a kedvező időjárás miatt a föld feletti részek növekedése továbbra is intenzív. 
Gyakori a 4-6 valódi (kifejlett) leveles állományokban a 30-50 cm-es növénymagasság 
(utóbbi a széles sortávú vetésekben jellemző). 
Több, gabona előveteményű táblán foltszerűen, súlyos drótféreg kártétel alakult ki a 
gyökereken fejlett lárvastádiumok jelenlétével (2. fotó). Növényvédelmi beavatkozásra már 
nincs lehetőség a kártevő ellen, az állomány sorsáról, annak károsodása függvényében 
dönthetünk. 
Hasonlóképp döntési kényszerbe kerülhetünk a káposzta gyökérgolyvával fertőzött 
területekkel kapcsolatban is (2. fotó). A közepes-erős fertőzöttség és/vagy az állományon 
belüli gyakori előfordulás esetén indokolt átgondolni az állomány sorsát, mert a betegség 
nemcsak terméskiesést okozhat, hanem teljes (befejezett) fertőzési ciklus esetén jelentősen 
növekedhet a fertőző anyag mennyisége is a talajban (a betegségre fogékony hibrid 
fertőzöttsége mellett). 
 
Az eső, a páralecsapódások miatt, a hosszú ideig nedves állományban a fómás levélfoltosság 
terjedése valamint, a piknídiumok képződése a beteg foltokon folyamatos és tömeges. A 
jelenlegi körülmények kedveznek a betegség terjedéséhez ezért az érzékeny 
hibridekben/fajtákban indokolt a gombaölőszeres (regulátoros) kezelés. 
 

 
 

2. fotó: Káposzta gyökérgolyva és drótféreg kártétel repce gyökerén (2022.10.25) 
 
 
 
 
 



SZŐLŐ, GYÜMÖLCS 
 
Házi kerti körülmények között a szőlő lombhullása (a fertőzött tőkéké) intenzívvé vált, ~60-
90 %-os. Az érzékeny fajták lombozatán a lisztharmat általában közepes fertőzöttséggel van 
jelen az ültetvényekben, a peronoszpóra közepes-erős fertőzöttsége jellemző, mely helyenként 
idő előtti lombhullást eredményezett. Gyümölcsök közül a meggy, cseresznye lombhullása 
80-100 %-os. Az alma betakarítása folyamatos a vége felé tart, a lombhullás ~10-30 %-os. 
A lemosó permetezések elvégzésére a fagyokig van még lehetőségünk (lehetőleg 5 oC feletti 
hőmérsékleten). Emellett nagyon fontos a gyümölcsmúmiák és a fertőzött növényrészek 
összegyűjtése is. 
 
 
Zalaszentlőrinc, 2022. október 25. 
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