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Heves megye növényvédelmi helyzete 2011 szeptember elején  

 
 
Növényfenológiai állapotok:  
   

 Szőlő: Szedésérettség-szüret (BBCH 87) 
 Alma: 1-2 héttel betakarítás előtt (BBCH 84-86)  
 Cseresznye-meggy: Betakarítás utáni állapot (BBCH 90) 
 Őszi káposztarepce: Betakarított termés (BBCH 99) 
 Őszi búza: Betakarított termés (BBCH 99) 
 Őszi árpa: Betakarított termés (BBCH 99) 
 Napraforgó: Növényszáradás (BBCH 97) 
 Kukorica: Növényszáradás (BBCH 97) 
 Őszibarack: Betakarítás utáni állapot (BBCH 90) 
 Kajszibarack: Betakarítás utáni állapot (BBCH 90) 
 Görögdinnye:  Betakarítás utáni állapot 
 Málna:  
 
Az időjárás alakulása  
 
Szeptember első felében tovább folytatódott az augusztusra jellemző csapadékmentes, a sokévi átlagnál 
melegebb időjárás. A napi maximumok is jórészt még meghaladták a 30°C-ot, a félhavi 
középhőmérséklet 21,5°C körül alakult. Továbbra sem érkeze tek meg a várva várt esőzések, a félhavi 
csapadékösszeg Eger és Gyöngyös körzetében mindössze 1mm, Hevesen 14mm volt. Az aszályos 
időjárás miatt kialakult száraz, összetömörödött talaj akadályozza a talajmunkák elvégzését és 
megkérdőjelezi az őszi vetések sikerességét. 
„Szent Mihálykor keleti szél, nagyon kemény telet ígér” 
 
Kártételi veszélyhelyzettel fenyegetnek:  
 
Mivel a gyapottok-bagolylepke a szárazabb, melegebb évek kártevője, a szeptemberi időjárás nagyon 
kedvezett a felszaporodásának. Nagy számban van jelen mind szántóföldi Napraforgó, kukorica), mind 
kertészeti kultúrákban( paradicsom, paprika, virágok). A kártevőnek 2-3 egymásba folyó nemzedéke 
fejlődik egy évben, a nőstények peterakása folyamatos, ezért jelenleg vegyes korú hernyópopuláció 
károsít a növényeken.  A hernyók bimbókat, virágokat és a terméseket károsítják.  
 

   
 
Általános növényegészségügyi helyzet:  
 
Polifág kártev ők:  
 
Az amerikai fehér medvelepke  második nemzedékének fejlett (L7-8) hernyói szeptember első hetében 
megkezdték a bábozódást. Minthogy báb alakban vészelik át a telet, így ágak kérge alá illetve a talaj 
felső rétegébe húzódnak. Az áttelelő népesség az átlagosnál jóval nagyobb, jövő tavaszra optimális 
környezeti feltételek esetén fokozottabb kirajzás várható. 
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A fénycsapda fogásai alapján csökkent a rajzás a vetési bagolylepke  (Scotia segetum), a felkiáltójeles 
bagolylepke  (Scotia exclamations), a C-betűs bagolylepke  (Amathes C-nigrum) és a lucernamoly  
(Oncocera semirubella) esetén is. A gamma bagolylepke  (Autographa gamma) rajzása fokozódik. 
 
Az őszi gabonafélék tarlóin, a ruderáliákon és a pillangós területeken továbbra is emelkedik a mezei 
pocok  populációinak egyedszáma. 
 
Továbbra is jelentős egyedszámban vannak jelen a redős szárnyú darazsak  a gyümölcsösökben és a 
szőlőben. A legnagyobb veszélyt a szőlőre jelenti, hiszem a megnövekedett cukortartalmú bogyókat 
kirágja, ezzel súlycsökkenést okoz. Másfelől pedig a bogyókon ejtett sebek támadási felületként 
szolgálnak az ecetmuslicák és a másodlagos gombás fertőzések számára. 
 
Kultúrák károsítói  
 
Szántóföldi kultúrák: 

Az őszi káposztarepce vetése megkezdődött, annak ellenére, hogy az aszályos időjárás miatt 
kialakult talajviszonyok nem a legoptimálisabbak a repce számára. A további csapadékhiány miatt a 
repce kelése vontatott lehet. 

A napraforgó növényszáradás fenológiai állapotban van. A táblák nagy részén már befejezték az 
állományszárítást, néhány területen már be is takarították a napraforgót. 

A korábbi évekhez hasonlóan, számos napraforgó táblán jelent meg a parlagfű, helyenként óriási, 
akár a 2m-t is megközelítő tövek láthatók, melyekből millió szám szóródik a pollen a legkisebb 
légmozgás hatására.  

A kukorica  szintén növényszáradás fenológiai állapotban van. A kukoricamoly lárvája szeptembertől 
diapauzába vonul, a károsítás helyén, legtöbbször a szár belsejében telel át. A Füzesabonyban 
június 23-án kihelyezett kukoricabogár feromoncsapda és sárga ragacslap fogási adatai 10 napi 
leolvasás mellett: 

Csapda fogási adatok 

Dátum Feromon cs. Sárga lap 

30.jún 5 0 

11.júl 13 0 

21.júl 133 3 

29.júl 11 2 

10.aug 67 2 

19.aug 5 0 

31.aug 3 2 

09.szept 16 0 

 
Keleti gyümölcsmoly 

Kertészeti kultúrák: 
 

Az alma  1-2 héttel betakarítás előtt van. Az 
aknázómolyok és az almamoly rajzása is 
véget ért, már a feromoncsapdák sem fognak 
imágókat. 

A keleti gyümölcsmoly rajzása még 
szeptember végéig, október elejéig 
elhúzódhat. A feromoncsapdák fogása 
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alapján egyedszámuk nő, az utolsó rajzáscsúcs szeptember vége felé várható.  

 

 

 

A Kerecsend határában, alma ültetvényben lévő szexferomon- csapdánk fogási adatai, heti kétszeri 
leolvasás mellett a következők: 

 

  Csapdafogások/Fogott lepkék (db)  

Ellenőrzés 

dátuma Alma-moly Alma-ilonca 

Lombosfa-

fehér-moly 

Almalevél 

sátoros-

moly 

Almalevél 

aknázó-

moly 

Ligeti 

sodró-

moly 

Dudva-

sodró-

moly 

Keleti 

gyümölcs-

moly 

26.aug 0 3 185 89 314 0 6 23 

29.aug 1 0 2 22 58 0 0 8 

01.szept 0 0 1 11 28 0 0 5 

06.szept 0 0 1 13 24 0 0 7 

09.szept 0 0 0 14 7 0 0 5 

13.szept 0 0 1 2 2 0 0 12 

16.szept 0   0  0 0   1  0  0 12  

 

A szőlő szedésérettség fenológiai állapotban van, a Mátrai borvidéken mostanra már befejezték a 
szüretet. Egerben szeptember elsején megkezdték a Cserszegi fűszeres, Leányka, Muscat ottonel, 
Sárgamuskotály, Rizlingszilváni fajtájú szőlők szüretelését.  

Szeptmber 8-án kezdték meg többek között a Királyleányka, a Chardonnay, a Pinot blanc, a 
Sauvignon blanc, a Szürkebarát, a Tramini, a Blauburger, a Kadarka és a Portugieser szüretelését. 

Mind a szőlőperonoszpóra, mind a szőlőlisztharmat tünetei jelen vannak a szőlő vitorláin, a bogyókon 
már gazdasági kárt már nem okoznak. A száraz időjárás miatt a szürkerothadás csak észlelési 
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szinten jelent meg, a fertőzött bogyók betöppedtek. Több területen fonnyadnak a fürtök a szárazság 
okozta tápanyag és vízhiány miatt. 

A tarka szőlőmoly harmadik nemzedéke továbbra is rajzik, a lárvák már megkezdték károsításukat a 
bogyókban. A késői érésű fajtákban a hernyók még okozhatnak károkat.  

A feromoncsapda fogása augusztus végén: 

Tarka szőlőmoly (db/ragacslap) 

02.szept 79 

05.szept 135 

07.szept 63 

09.szept 39 

13.szept 92 

16.szept  16 

 

A rövidülő nappalok hatására megindult az atkák telelőre vonulása. A levélatkák is behúzódnak a 
rügyekbe, kéreg alá.  


