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Károsítóhelyzet alakulása 
Zala megye, 2020.05.24-05.31. 

 
Időjárás: 
 
A múlt héten végre megérkezett a több-kevesebb csapadék a megyébe. A szeles időszakok 
továbbra is gyakoriak voltak, mely nehezítette a különböző növényvédelmi kezelések 
elvégzését. Eső mindössze 3 nap esett, 30-32 mm mennyiségben, ez rendszerint jelentős 
lehűléssel is járt. Nappal és éjszaka is hűvösebb volt, mint azt megszokhattuk, a minimum 
hőmérsékletek: 4,9-9 fok (!), a maximum hőmérsékletek 15,4-19,5 fok között alakultak (átlag: 
9,7-13,0 fok). 
A páratartalom 65-85 % között változott, a levélnedvesség időtartama pedig 5-11 óra között 
volt mérhető, főleg az esők után. 
Ha így hónap végén a májusra visszatekintünk, elmondható, hogy 2020 májusa hűvös 
(átlagosan ~2 fokkal volt hűvösebb mint a sokévi átlag (sokévi: 14,28 fok; 2020: 12,35 fok) - 
zalaegerszegi mérések), mérsékelten csapadékos volt az összesített adatok alapján. A hónap 
nagy része azonban száraz, aszályos volt, az összességében lehullott csapadék eloszlása 
egyenlőtlen volt az időszak során. 
 
 

ŐSZI BÚZA, ŐSZI ÁRPA 
 
Növényfenológia: 
 
Őszi árpa: szemképződés-korai tejes érés. 
Őszi búza: teljes virágzás-virágzás vége. 
 
A kalászok, a zászlós levél, valamint az első és második levélemelet a betegségek tüneteitől 
továbbra is mentesek. 
A harmadik levélemeleten korábban jelzett betegségek nem terjedtek tovább (valószínűleg az 
elvégzett növényvédelmi kezelések is besegítettek). 
A szeptóriás levélfoltosság legfeljebb gyenge mértékű fertőzöttsége tapasztalható (1-es 
skálaérték, 1-5 % levélfelület fertőzöttség). A sárgarozsda tünetei szórványosak a táblákon 
belül, egy-egy levélen gyenge-közepes mértékű fertőzöttség látható (2-3-as skála, 6-25 %). 
Kalászfertőződés nem tapasztalható. 
 
A kalászfuzárózis elleni védekezéseket a gabonafélék érzékeny fenológiai stádiuma és az 
esős napok továbbra is indokolttá teszik (ahol még nem végezték el). A betegség fertőzési 
nyomása - figyelembe véve a táblák előéletét - közepes-erős mértékű. A fertőződésre 
hajlamosító elővetemény (pl. búza, kukorica stb.), az agrotechnika (pl. forgatás nélküli 
talajművelés) valamint a növényvédelmi kezelések nagyban meghatározzák a fertőzés 
alakulását. A jelenlegi hűvös időjárás a labormintákból általánosan nagyobb hányadban izolált 
Fusarium graminearum felszaporodásának, fertőzésének kevésbé kedvez, de a fertőzésben 
alacsonyabb hőigényű fuzárium-fajok is rész vesznek (pl. F. culmorum), melyek miatt a 
betegségre fokozottan figyelnünk kell. A védekezések indokoltak! 
 
A levéltetvek felszaporodása, előfordulása hasonló tendenciájú a múlt héthez képest. A 
kalászokon is kialakult kisebb-nagyobb kolóniák (Banks-féle skála: 2-3-as fokozat) ellen a 
védekezés indokolt. A készítmény választásnál – a méhek védelme érdekében - vegyük 
figyelembe a kalászosok és egyéb a méhek által látogatott virágzó kultúra jelenlétét is. 
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KUKORICA  
 
Növényfenológia:  ~5-7 leveles állapot 
 
A kukorica fejlődése a hűvös időjárás miatt továbbra is lassú, vontatott. A héten lehullott 
csapadék nagyon jól jött, de a gyomok tömeges kelésének, fejlődésének is kedvezett. A T4-es 
gyomok (pl. libatop, disznóparéj, parlagfű, kakaslábfű stb.), nagy tömegben vannak jelen a 
még nem kezelt, vagy preemergensen kezelt, de bemosó csapadék hiányában gyomosan 
maradt állományokban. A felülkezelések elvégzése ilyen esetekben indokolt.  
A Zala megyei fénycsapda fogások szerint a kukoricamoly  rajzása még nem indult el. Az 
effektív hő összeg számítás alapján a rajzáskezdet még várat magára – különösen ha tartja 
magát a hűvös időjárás. A mai napig 1082 hőfoknap halmozódott fel (rajzáskezdet 1500 
hőfok napnál várható). A levéltetvek észlelési szintű előfordulása szinte minden táblán 
jellemző. A bolhák kártétele a később vetett, fejletlenebb állományokban növekedett, de még 
így is gyenge mértékű (2-es skála, 6-10 % levélfelületi kártétel). 
 

NAPRAFORGÓ 
 
Növényfenológia:  ~(4)-6 leveles állapot 
 
Napraforgóban –hasonlóan a kukoricához- a gyomnövények elleni védekezés továbbra is 
aktuális. Kultivátorozással vagy vegyszeres felülkezeléssel még gyéríthetjük a gyomokat (pl. 
parlagfű).  
A levéltetvek felszaporodása napraforgóban folytatódott. A fertőzöttség széles skálán mozog, 
a gyenge fertőzöttségtől a közepes, erősig minden megfigyelhető. A fertőzött leveleken a 
katicabogár lárvái is árulkodnak a levéltetvek jelenlétéről. Az állományokat továbbra is 
célszerű szemügyre venni és ahol még nem tették, a védekezést el kell végezni.  
 
 

BURGONYA 
 
Növényfenológia: első virágok megjelenése-virágzás kezdete 
 
A burgonyabogarak párosodása, tojásrakása folyamatos, de a hűvös időjárásban jelenleg 
minimálisra csökkent. A tojásokból a lárvák kelése is vontatott és legfeljebb alacsony számú 
lárvanépesség figyelhető meg, 1-4 db lárva/tő mennyiségben, különböző fejlődési 
fokozatokkal (L1-L2(L3) fokozatok). Amennyiben marad a hűvös és csapadékosabb jellegű 
időjárás, a jelenlegi populáció nagysága legfeljebb a mostanihoz hasonló szinten marad, de 
semmiképp sem növekszik (optimális igény: 11-14 fok átlaghőmérséklet+napos időjárás). 
A korábban ültetett burgonyában a sorok záródásával kismértékben nő a burgonyavész 
fertőzésveszélye. A jelenlegi hűvös időjárás ugyanis nem kedvez a fertőzési folyamatoknak 
(optimum: 18-19 fok átlaghőmérséklet), habár a csapadék rendelkezésre áll. Amennyiben a 
hőmérséklet emelkedik, az esős napok után a sorok között valószínűleg a páratartalom is 
emelkedni fog, akkor a gomba fertőzésére is számíthatunk. A megelőző védelem javasolt.  
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ALMA, KÖRTE, CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZN YE, MEGGY)  
 

Növényfenológia: 
 
Alma, körte:  ~3-4 cm átmérőjű gyümölcs, hajtásnövekedés 
Cseresznye, meggy, szilva: gyümölcsfejlődés; cseresznye korai fajták: érés; 
Kajszi: hajtásnövekedés-gyümölcsnövekedés; 
Dió: kis termések, hajtásnövekedés 
 
 
Almában kezeletlen területen a lisztharmat szekunder fertőzés tünetei tovább erősödtek, 4-es 
skálaérték (26-50 %) mellett figyelhető meg a betegség. Ültetvényben, érzékeny fajtán 
kismértékben nőtt a fertőzöttség, gyenge mértékű (2-es skála, 6-10 %) tünetek láthatók a 
lombon. A sűrűbb lombozat belsejében, (ahol valószínűleg a kijuttatott készítmények 
borítottsága sem volt megfelelő), a lisztharmat tünetek megjelentek a terméseken is (1-2. 
fotó)! További intenzív védelem javasolt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2. fotó: Lisztharmat almán 
 
 
 
A varasodás tünetei a kezeletlen állományokban fokozódtak, de a betegség terjedése, az 
újabb tünetek megjelenése még mindig viszonylag lassú. A 9-13 fokos átlaghőmérséklet 
mellett a betegség lappangási ideje hosszú, 9-17 napos, amely a hőmérséklet emelkedésével 
csökkeni fog. A betegség első tünetei észlelési szinten megjelentek a gyümölcsön is (3-4 
fotó)! A fertőzésre a lombozat és a gyümölcsök is fogékonyak, ezért a védelem mindenképp 
javasolt. 
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3. fotó: Almafavarasodás fertőzöttség 

kezeletlen lombon 
4. fotó: Varasodás tünete gyümölcsön 

 
 
 
A szürke-és zöld almalevéltetű fertőzöttség a védett ültetvényekben csökkent, de helyenként 
jelentős mértékű a felszaporodás. Ott a védelem javasolt. 
Az almamoly rajzása csökkenő, 0-3 db hím/csapda/3 nap mennyiséggel. A tojásrakás 
folyamatos, a védekezés javasolt. 
A lombosfa-fehérmoly aknái az alma leveleken, továbbra is gyenge mértékű fertőzöttség 
mellett figyelhetők meg. 
 
Szilvában a szilvamoly első nemzedékének rajzása folyamatos, de erősen csökkenő 10-11 db 
hím/csapda/3 nap fogással a csapdákban. 
 
Kajsziban a levéltetvek felszaporodása lassult, a kártétel csökkent (a védett kertekben). 
 
Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly rajzása folyamatos, szintén jelentősen csökkent, 6-
12 db hím/csapda/3 nap mennyiségre. A lárvák kártétele nem növekedett, gyenge mértékű. 
 
Cseresznyében a fekete cseresznye levéltetű terjedése, szaporodása egy-egy fajtán 
jelentősebb, ott védelem javasolt. A fertőzöttség 2-es skálafokozatú (egyes kis kolóniák), a 
hajtások ~3 %-án látható a kártevő. 
A cseresznyelégy rajzása szakaszos, a fertőzött ültetvényekben enyhén növekvő számú. A 
hűvös napokon a légy rajzása nem tapasztalható (0-6 db légy/csapda/3 nap). 
A csapadékos napok és a cseresznye érése miatt nő a moniliás gyümölcsrothadás 
fertőzésveszélye. A betegség ellen megelőző védelem javasolt az élelmezésegészségügyi 
várakozási idők betartásának figyelembe vétele mellett. 
 
 

SZŐLŐ  
 
 
Fenológia: virágzás kezdete. 
 
A feketerothadás korábbi fertőzésből származó tüneteiben már megfigyelhetők a 
„kezdetleges”, még éretlen (vagyis még nem fertőzőképes) piknídiumok. Újabb levéltünetek 
nem jellemzők a leveleken. 
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A lisztharmat és peronoszpóra fertőzéshez továbbra sem kedveztek tartósan az eddigi 
környezeti viszonyok. Korábban a csapadékhiány, most pedig az alacsony hőmérséklet 
szabtak gátat a nagyarányú fertőzésnek.  
Tekintettel arra, hogy a szőlő a fertőzésre fogékony fejlődési állapotban van, a megelőző, 
intenzív védelem mindenképp indokolt a betegségek ellen felszívódó és kontakt készítmények 
kombinációjával. 
A csapadékos napok és a szőlő virágzása a botrítiszes (virágzáskori) fürtfertőzés veszélyét is 
növeli, ezért a megelőző védelem javasolt.  
Az amerikai szőlőkabóca lárvakelése folyamatos és tömeges a vektorral fertőzött 
ültetvényekben. Az alsó levelek ~60-70 %-án megfigyelhetők a többségében L1-es (L2) 
lárvák, sok esetben 1-3 db lárva/levél mennyiségben (5. fotó). A vektor elleni célzott 
védelemmel még célszerű várni. 
 

 
 

5. fotó: Amerikai szőlőkabóca L1-es lárvája szőlő levelén 
 
 
 
Zalaszentlőrinc, 2020. május 31. 
 
 

Tüh Annamária 
előrejelző 


