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A 2011. évben a mai napig a sokéves átlagtól mintegy 50-60 mm-el kevesebb csapadék hullott a 
területekre. A belvízzel borított területek nagysága – köszönhetően az év első négy hónapjában 
lehullott kevés csapadéknak – az előző hónapokhoz viszonyítva jelentősen csökkent. Jelenleg 
megyénkben mintegy 19.000 ha területet borít belvíz, melyből valamivel több, mint 15.000 ha a 
szántó.  
 
 A művelhető területeken azonban a csapadékmentes tavaszi időjárás miatt a talaj felső rétege 
kiszáradt, az őszi vetésű kultúráknak, illetve az elvetett tavaszi vetésű növényállományok keléséhez, 
kezdeti fejlődéséhez már szükség lenne  kiadósabb csapadékra. 
 
A csapadékmentes időjárás következtében a gazdák fokozott ütemben haladnak a mezőgazdasági 
munkálatokkal. A talajerő-pótlást és talaj-előkészítést, valamint a vetést a tervezett terület jelentős 
részén már elvégezték. A belvízzel borított, illetve a még mindig átnedvesedett területeken ezen 
munkák végzése továbbra is lehetetlen.  
A mai napig tavaszi árpából 6.114 ha (tervezett terület 6747 ha), magborsóból 967 ha (tervezett terület 
907 ha), míg zabból 4.516 ha (tervezett terület 4.642 ha) került elvetésre. Az őszi kalászosok 
fejtrágyázását a tervezett terület 92,4 %-án (128.225 ha) bírták elvégezni a termelők. A tavaszi vetésű 
növénykultúrák magágy készítése jó ütemben haladt, a vetésre tervezett területek döntő részén el 
tudták a gazdálkodók végezni. Kukoricából és napraforgóból a tervezett terület több mint kétharmadát 
sikerült eddig a termelőknek elvetni. 
 
Az áprilisban elvégzett állapotminősítés alapján az őszi búza vetésterületének 36 %-a jó, 38 %-a 
közepes, miközben 26 %-a gyenge minősítést kapott. A búza bokrosodása az állományok döntő 
részén megfelelő szintű volt, ezen állományok intenzíven fejlődnek.  Hasonló az őszi árpa állományok 
fejlettsége is. Az őszi káposztarepce állományok fejlettségét, a vetésterület 40 %-a jó, 39 %-a közepes 
és 21 %-a gyenge minőségűre értékelték. A repce állományok virágzása folyamatban van, az 
oldalágak képződésének szintje a termésátlagot nagyban befolyásolja. A területek egy részén sajnos 
éppen az elágazódás hiánya jelent problémát.  
A tavaszi vetésű kultúrák fejlettségi állapota – a vetési idő függvényében – eltérő. Vannak korábban 
vetett, mára szépen soroló napraforgó és kukorica kultúrák, de az ismertetett csapadékhiány a vetett 
területek jelentős részén a kelés idejét, illetve a kezdeti fejlődést nagyban hátráltatja. 
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