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Károsítóhelyzet alakulása 
Zala megye, 2020.05.31-06.07. 

 
Időjárás: 
 
A múlt héten folytatódott, a csapadékos, változékony, szeles időjárás. Megyeszerte újabb 18-
20 mm eső esett, szinte a hét minden napján hullott valamennyi (6-7 nap alatt). A szeles 
időszakok továbbra is gyakoriak voltak, mely az esővel együtt nehezítette a különböző 
növényvédelmi kezelések elvégzését. Az éjszakai hőmérsékletek szinte változatlanul 
alacsonyan maradtak, 5-7-10,9 fok között volt mérhető a minimum, 13,3-23,0 fok között a 
maximum hőmérséklet (átlag: 9,2-16,0 fok).  
A páratartalom tartósan emelkedett, magas volt - egy nap kivételével - 75 % felett alakult, 
mely a kórokozók fertőzésének, fejlődésének nagyon jó alapot adott. A levélnedvesség 
időtartama szintén emelkedett, 3-13 óra között volt mérhető, főleg az esők után. 
 
 

ŐSZI BÚZA, ŐSZI ÁRPA 
 
Növényfenológia: 
 
Őszi árpa: korai viaszérés. 
Őszi búza: korai tejesérés-késői tejesérés. 
 
A gabona állományokban az eső és a magas páratartalom megtették a hatásukat. A legtöbb 
állományban sikerült elvégezni a kalászfuzárium elleni kezeléseket, ezekben az 
állományokban nem történt számottevő változás a korábbiakhoz képest. Ellenben jó néhány 
táblán (vélhetően az időjárásból vagy egyéb okból kifolyólag megkésett kezelés miatt) a 
gombabetegségek a felsőbb levélemeletekre illetve kismértékben a kalászra is felterjedtek. 
Ezeken a táblákon a sárgarozsda jelentős mértékű fellépése figyelhető meg (közepes 
fertőzöttség, 3-4-es skála érték: 11-50 % levélfelületi fertőzöttség), többségében a felső 3 
levélemeleten, illetve a zászlós levélen (1. fotó). A kalászon az eddigi megfigyelések szerint 
nem látható tünet. 
 
 

 
 

1. fotó: Közepes-erős sárgarozsda fertőzés őszi búzán 



 2 

A szeptóriás levélfoltosság legfeljebb gyenge mértékű fertőzöttsége (1-es skálaérték, 1-5 % 
levélfelület fertőzöttség) maradt az eddig is fertőzött állományok alsó részén, de a betegség 
terjedése (a kezelések hatására) minimálisra lassult, újabb tünetek nem láthatók. 
A kalászokon észlelési szinten figyelhető meg (egyértelműen csak mikroszkóp alatt) a 
lisztharmat tünete. Egy-egy kalászon belül ~1 % körüli fertőzöttség látható a 
pelyvaleveleken. Fertőződésre addig van esélye a kórokozónak amíg zöld a kalászfelület, így 
remélhetőleg az érés előrehaladtával számottevő felszaporodás nem következik be. 
A kalászfuzárózis elleni védekezéseket – ahol még nem tették – a következő néhány napban 
még érdemes elvégezni (viaszérésig), mert a betegség fertőzésveszélye a felmelegedéssel és 
az esőkkel közepes-erős mértékűre emelkedett! 
 
A levéltetvek előfordulása jelentősen csökkent az állományokban, legfeljebb elszórtan 
láthatók kis kolóniák a kalászokon. Egyéb kártevő (pl. poloskák) megjelenése, kártétele nem 
jellemző. 

 
REPCE 

 
 
Növényfenológia:  becőnövekedés 

 
Fajtától, technológiától függően kisebb-nagyobb mértékben megjelentek a fómás 
szárfoltosság tünetei az állományokban (2. fotó). A kifejlődött foltokon már a piknídiumok is 
megfigyelhetők. A szklerotíniás betegség terjedéséhez és az újabb tünetek megjelenéséhez 
kedveznek a jelenlegi párás időjárási viszonyok. 
A repce alsó levelein a levéltetvek gyenge mértékű fertőzöttsége jellemző (Banks-féle skála: 
1-2.), a kis kolóniák megjelenésével. 
 

 
 

2. fotó: Fómás szárfoltosság repcén 
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KUKORICA  
 
Növényfenológia:  átlag ~7 leveles állapot 
 
A Zala megyei fénycsapda és táplálék attraktáns csapda fogások szerint a kukoricamoly  
rajzása még nem indult el. Az effektív hő összeg számítás alapján a rajzáskezdet még kicsit 
várat magára – a hőösszeg számítás alapján mai napig 1252 hőfoknap halmozódott fel 
(rajzáskezdet 1500 hőfok napnál várható).  
 

NAPRAFORGÓ 
 
Növényfenológia:  ~6-8 leveles állapot 
 
Napraforgóban a levéltetvek felszaporodása lassult, újabb jelentősebb betelepedés ( a 
védekezések után) nem jellemző. 
Az alsó leveleken a közönséges kétfoltos takácsatka (8-10 db imágó/levél + tojások) és 
kisebb mértékben a tripszek (1-3 db imágó és lárva/levél) együttes kártétele látható (3. 
fotó).Technológiától (pl. vetésidő) és a tábla fekvésétől függően változó a populáció nagyság 
és a kártétel. A kártételekhez és a további felszaporodáshoz elsősorban a párás, meleg időjárás 
kedvez, ezért ha folytatódik az esősebb periódus a kártevők jelentősége is csökken (illetve a 
fejlettebb növények is jobban tolerálják az esetleges kártételt). 
 
 

 
 

3. fotó: Takácsatka és tripsz kártétel napraforgón 
 
 

BURGONYA 
 
Növényfenológia: virágzás kezdete, sorok záródása 
 
A burgonyabogarak párosodása, tojásrakása folyamatos, és lárvakelése, fejlődése 
folyamatos, de a szokásostól eltérően lassabb. A kártevő minden fejlődési stádiuma 
megtalálható az állományokban, de egyelőre nem jelentős számban. 
 
Burgonyában a sorok záródásával és a hőmérséklet emelkedésével fokozódik a burgonyavész 
fertőzésveszélye. A minimum hőmérsékleti értékek még mindig viszonylag alacsonyak a 
fertőzéshez, de amint tartósan legalább 10 fok fölé emelkedik az éjszakai hőmérséklet és a 
relatív páratartalom 75 % vagy afeletti, akkor a fertőzés bekövetkezése valószínűsíthető. A 
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betegség lappangási ideje 7-9 nap között alakul a jelenlegi hőmérsékletek alapján, de a 
felmelegedéssel ez az idő rövidül. A védekezés indokolt és aktuális. 
 
Burgonyában megjelentek az alternáriás levélfoltosság első tünetei a lombon. 
 
 

ALMA, KÖRTE, CSONTHÉJASOK (KAJSZI, SZILVA, CSERESZN YE, MEGGY)  
 

Növényfenológia: 
 
Alma, körte:  ~4 cm átmérőjű gyümölcs, hajtásnövekedés 
Cseresznye, meggy, szilva: gyümölcsfejlődés; cseresznye: érés; 
Kajszi: hajtásnövekedés-gyümölcsnövekedés; 
 
 
Almában kezeletlen területen a lisztharmat szekunder fertőzés tünetei hasonlóak az előző 
héthez, közepes fertőzöttség jellemző (4-es skálaérték, 26-50 %). Ültetvényben is hasonló a 
betegség fertőzési tendenciája a lombon, a korábbi fertőzöttségek alapján (gyenge 
fertőzöttség, 2-es skála, 6-10 %). A kis (fogékonyabb) gyümölcsök fertőzöttsége növekedett, 
de még így is gyenge mértékű a károsodás (1-2-es skála, 1-10 %). További intenzív védelem 
javasolt. 
 
A varasodás tünetei a kezeletlen állományokban tovább fokozódtak, újabb fertőzési ciklusok 
indultak el. A változékony időjárás miatt az újabb tünetek megjelenése még mindig 
viszonylag lassú, a lappangási idő 10-12 nap körül alakul. 
A gyümölcsök fertőzöttsége nőtt (gyakoriság), de még így is gyenge fokozatú (1-es skála, 1-5 
%). A fertőzésre a lombozat és a gyümölcsök is fogékonyak, ezért a védelem javasolt. 
 
Megjelentek a fillosztiktás levélfoltosság tünetei a lombon. A betegség fellépése elsősorban 
házikertben vagy kevésbé intenzív növényvédelmű ültetvényben jellemző. A lombfertőzöttség 
gyenge mértékű (1-es skála, 1-5 %), a levélfoltokon piknídiumok még nem láthatók.  
 
A szürke-és zöld almalevéltetű fertőzöttség a védett ültetvényekben csökkent, de ahol 
korábban vagy egyáltalán nem védekeztek, ott a kártevők továbbra is intenzíven károsítják a 
hajtásokat. 
Az almamoly rajzása újra megfigyelhető a csapdákban, 8-10 db hím/csapda/3 nap 
mennyiséggel. 
Elindult az almalevél-aknázómoly második nemzedékének a rajzása is, egyelőre alacsony 
számban, 4-6 db hím/csapda/3 nap fogással. 
 
Megjelentek és kismértékben terjedtek el körtében a varasodás levél tünetei. A betegség 
előfordulása gyenge fertőzöttség (1-es skála, 1-5 %) mellett jellemző, ezen kívül a kis 
gyümölcsökön is láthatók észlelési szinten a tünetek. 
Házikertben megjelentek az erwiniás elhalás első kisebb hajtástünetei a körtén. Az 
esőzésekkel és a melegedéssel fokozott tünetmegjelenésre számíthatunk a fertőzött 
ültetvényekben. 
 
Szilvában a szilvamoly rajzása alacsony, de növekvő számban újra megfigyelhető (12-15 db 
hím/csapda/3 nap). 
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Csonthéjasokban a keleti gyümölcsmoly rajzása szintén erőre kapott, 8-14 db hím/csapda/3 
nap mennyiség volt a feromon csapdákban. 
 
Cseresznyében a fekete cseresznye levéltetű terjedése, szaporodása lassult, csupán egy-egy 
fajtán látni jelentősebb kártételt. 
A cseresznyelégy rajzása minimális, gyakorlatilag nem fognak a csapdák legyet (két 
különböző kitettségű megfigyelési helyen csapdázva). 
Az érő és az egyszerre nagyobb mennyiségben lehullott csapadéktól megrepedt 
gyümölcsökön már megfigyelhetők a moniliás gyümölcsrothadás első tünetei. A betegség 
fertőzésveszélye a csapadékos napok és a cseresznye érése miatt tovább nő. Megelőző, 
körültekintő védekezés javasolt. 
 
 

SZŐLŐ  
 
 
Fenológia: virágzás kezdete-virágzás. 
 
Az esős napokat követően a feketerothadás újabb levéltünetei jelentek meg a lombon. Az 
újabb fertőzöttség egyelőre nem jelentős, legfeljebb gyenge mértékű (1-5 %).  
A lisztharmat és peronoszpóra fertőzéshez csak időszakosan kedveztek az eddigi környezeti 
feltételek. Az alacsony éjszakai hőmérsékletek mindkét betegség fertőzési folyamatait 
lelassítja, így a tünetmegjelenést is. A peronoszpóra primer tüneteinek megjelenése 
leghamarabb e hét végén vagy azt követően várható. Természetesen ha emelkedik a 
hőmérséklet, az inkubációs idő lecsökken. A szőlő a fertőzésre fogékony fejlődési állapota 
miatt intenzív védelem javasolt. 
A csapadékos napok és a szőlő virágzása a botrítiszes (virágzáskori) fürtfertőzés veszélyét 
továbbra is növeli, ezért a megelőző védelem javasolt. 
A szőlő alsó (tőketörzshöz közeli) levelein gyenge mértékű (1-2-es skála, 1-10 %) takácsatka 
fertőzöttség látható (4. fotó). A színeződő levelek fonákán 8-15 db kifejlett atka és tojások 
találhatóak, a levelek ~5 %-án (kártételi küszöb: ~1-4 db atka/levél, a levelek 30-50 %-án). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. fotó: Takácsatka kártétel szőlő levélen 
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Az amerikai szőlőkabóca lárvakelése folyamatos és tömeges a vektorral fertőzött 
ültetvényekben. Az alsó 2-3 levélről gyűjtött kabócák fejlettségi aránya a következő: L1-es 
lárva: ~80 %; L2-es lárva: ~20 %. Védekezés az L3-L4-es lárvastádiumban javasolt. 
 
 
Zalaszentlőrinc, 2020. június 7. 
 
 

Tüh Annamária 
előrejelző 


