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Tovább hullik a májusi arany

Az elmúlt napokban is változékony, többször csapadékos maradt időjárásunk. Csütörtökön kiterjedt
csapadékzóna érte el az országot nyugat felől, pénteken északkeleten és délnyugaton fordultak elől
záporok, zivatarok, majd szombat estétől egy légörvény hozott kiadós csapadékot egyelőre csak a
Dunántúlra. Az elmúlt 5 nap során többnyire 5 és 15 mm között alakult a csapadékösszeg.
Délnyugaton ettől több hullott, mint ahogy Sopron környékén is, ahol szombat este komoly
felhőszakadás alakult ki jégesővel.
Az elmúlt 10 napban lehullott csapadék mennyisége már tekintélyt parancsoló, mely országszerte
jelentősen növelte a talajok nedvességtartalmát,
az aszály megszűnt.
A felszíni talajréteg országszerte nedves, sokfelé sáros, a felső 20 cm is telített, vagy közel telített
nedvességgel.
A hűvös, esős csütörtök után péntektől a hőmérséklet átmenetileg emelkedett: pénteken és
szombaton 20 Celsius fok köré melegedett a levegő. Ezt követően nagy különbség alakult ki az
országon belül: a Dunántúlon vasárnaptól jelentős lehűlés kezdődött és északnyugaton már csak 15,
ezzel szemben az Alföldön 25 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet. Ez a nagy hőmérsékleti
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kontraszt hétfőn is folytatódott.
A csapadék, a májusi arany rendkívül fontos volt már minden növényi kultúrának. Az őszi vetések
fejlődése felgyorsult, a kalászhányás körül és a becőképződés fenológiai fázisában kulcsfontosságú a
megfelelő vízellátottság.
A kukorica és a napraforgó a csapadék mellett a meleget is nagyon igényelné, de ez utóbbiból főleg
az északnyugati országrészbe egyelőre kevesebb jut. A csapadékos, hűvös, párás idő azonban a
gyomoknak és a megbetegedéseknek is kedveznek, fokozott figyelmet kell fordítani a
növényvédelemre. Folyóvízi halaink, melyek közül sok ilyentájt szaporodik, hosszú évek óta nem
tapasztaltak az íváshoz ideális zöldárt. Ezek a halak várnának egy a gátakig kifutó, de károkat nem
okozó árhullámot, melynek sokszoros hatása lenne a mesterséges haltelepítésekhez képest.
Mi várható a továbbiakban?

Az előttünk álló napokban is folytatódik a változékony, többször csapadékos időjárás, ugyanis
napokig egy nedves légörvény lesz a vendégünk. Ennek hatására a héten újabb jelentős (többnyire
15-30 mm, de délnyugaton ettől nagyobb) mennyiségű csapadék valószínű. Keddtől csütörtökig sok
felhő, esős idő várható, majd péntektől kisüt a nap és csak elszórtan várhatók záporok, zivatarok, de
területi átlagban ezek már nem adnak majd jelentős csapadékot.
A jelenleg sokfelé viharos szél szerdára mérséklődik, de napközben ez után is többször megélénkül,
időnként megerősödik. A permetezéshez bővebb és folyamatosan frissülő információ az OMSZ szél
előrejelzési térképein található.
Immár a legtöbb helyen megfelelő mennyiségű nedvesség áll a növények rendelkezésére a talajban,
meleg is kellene az ideális fejlődéshez. A hőmérséklet csütörtökig még országszerte az átlag alatt
alakul, különösen a Dunántúlon lesz hűvös az idő. Péntektől jelentősen erősödik a nappali
felmelegedés és a hét végén már 20, 25 fok körül alakulnak majd a maximumok. Az 5 cm-es
talajhőmérséklet a hét végéig jellemzően 15-18 fokra melegszik vissza.
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