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A parlagfű bemutatása
•
•

•
•
•

Egy virágzó állapotú parlagfű

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
kétszikű, 20–140 cm magas, terebélyes,
ágas egyéves gyom.
A talajhoz közeli néhány cm-es részen 2-3
elágazása is lehetséges. Magassága
változatos, a kifejlett növény zárt és magas
növénykultúrában, kukorica- vagy
napraforgótáblákban a 150 cm magasságot
is elérheti.
Virágpora súlyos allergiát okoz.
Termése 2–4 mm hosszú, szürke, szív
alakú.
Igénytelen növény. Nagy növekedési,
szaporodási erélye révén könnyen
felülkerekedik más növényeken.

A parlagfű előfordulása
•

•
•
•

•
•

•

Az enyhén savanyú, homokos vályogot kedveli,
de más területen is megél. Leggyakrabban utak
és vasúti sínek mentén, parlagon hagyott
területeken, nem megfelelően gyomirtott, és
bolygatott földeken fordul elő.
A növény magról kel ki, egynyári. Ősszel a
magok beérése után elpusztul.
Tavasszal a talaj felső 3 cm-es rétegében
nyugvó magok indulnak csírázásnak.
A mélyebben fekvő magok évtizedekig
nyugalomban maradnak. Ha a talajt
megbolygatják, a felszín alá került magok
csírázásnak indulnak.
Magyarországon áprilisban tömegesen csírázik.
Nyáron intenzív növekedésnek indul. Porzós
virágai július elején-közepén megjelennek, a
termős virágok egy-másfél héttel később. A
virágok beporzását a szél végzi, a virágpor akár
100 km távolságra is el tud jutni.
Egy közepes növény több ezer, vagy akár több
tízezer magot érlel. A mag rendkívül ellenálló,
akár harminc évig is csíraképes marad.

Miért kell kiemelt figyelmet fordítani a parlagfűre?
•

A legerősebb pollenallergén, fehérjebontó
enzimjei reakcióba lépnek a nyálkahártyával
(irritáció)

•

A magyar lakosság 20-25%-a mutat
érzékenységet (magas szenzibilitás)

•

Hosszú, elhúzódó szezon (júliustól a turisztikai
szezonon át a fagyokig)

•

Nem őshonos faj, természetes ellensége
nincsen, a legelő állatok kerülik

•

Az emberi táj- és talajrombolás indikátora

•

Magyarország legfontosabb szántóföldi
gyomnövénye (terméskiesés)

Területadatok
•
•
•
•

Magyarország területe: 9,3 millió hektár (93 000 km2)
A parlagfű előfordul: kb. 5,4 millió hektáron
Erős fertőzöttség: kb. 0,7 millió hektáron
Közérdekű védekezés (hatósági parlagfűírtás): mindössze kb. 0,006
millió hektáron

A PME 2009-ben felmérést készített néhány település
parlagfű-fertőzöttségéről
•

•

Fotó egy parlagfűfoltról (idő- és térbeli azonosíthatósággal

A felmérésbe bevont
települések: Iváncsa,
Péteri,
Szigetszentmárton,
Üröm (a települések
kiválasztása úgy
történt, hogy azok jól
reprezentálják a
magyarországi
viszonyokat, azaz
tipikus eseteknek
tekinthetők)
A felmérést végezte:
Exner Tamás

A PME felmérésének eredményei (1)
• A parlagfű eloszlása bel- és külterület szerint
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A PME felmérésének eredményei (2)
• A parlagfű földhasználat szerinti eloszlása
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99%

A PME felmérésének eredményei (3)
•

Fertőzött mezőgazdasági területek eloszlása
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•
•

Magas a parlagföldek és a gabonatarlók aránya
A fertőzött termény 82 %-a napraforgó (országos vetésterülete: 500 000
ha)

A parlagfű Európában
Parlagfű-pollentérkép,
2010. aug.

•

Magyarország, sajnos,
Európa parlagfűvel
leginkább fertőzött országa.

•

Magyarországon kívül
elsősorban Európa délkeleti
részén jelentős a fertőzöttség.

•

Az európai lakosság kb. 1520%-a pollenallergiás.

•

Kb. minden 3. családban van
szénanáthás (elsősorban
gyerekek).

Forrás: www.polleninfo.org

Küzdelem a parlagfű ellen
•
•
•
•
•

•
•
•

A terjedés hatékony megakadályozásához fontos a parlagfű
felismerése.
A parlagfű az egyetlen olyan allergiát okozó növény Magyarországon,
melynek irtásának elmulasztását komoly pénzbüntetéssel
szankcionálja a magyar állam.
A parlagfű a jól beállt gyepekbe és erdőkbe nem hatol be. Ha a
parlagüves területet magára hagyják, az őshonos növények ismét
elfoglalják a helyüket, és kb. 3-4 év alatt kiszorítják,
A parlagfű irtását folyamatosan kell végezni. A növényt a virágzása
előtt kell elpusztítani, hogy ne szórhasson virágport, és ne érlelhessen
termést.
Gyomlálás: A parlagfű irtását virágzáskor nem szabad gyerekekre
bízni, mert az erős pollenkoncentráció a levegőben kiválthatja a
lappangó allergiát. Kerülni kell a növény közvetlen érintését, mert az is
allergiás reakciót válthat ki. A kézi irtást kesztyűben kell végezni.
Kaszálás: Az egyszeri kaszálás a virágzást közvetlenül megelőző
időszakban a leghatékonyabb.
Vegyszeres gyomirtás: a korai növekedési fázisban, a hatleveles
állapotáig hatásos.
Életlehetőségeinek csökkentése: Mivel a parlagfű zárt növénytakaró
mellett nem fejlődik, kiszorítható jól fejlődő növényzet telepítésével, és
fűmagvetéssel, gyep telepítésével.

