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Egész évben kötelező a parlagfű elleni védekezés

A parlagfű (Ambrosia Artemisiifolia) közel 100 éve található meg Magyarország területén. Az I.
világháború idején emberi közvetítéssel Észak-Amerikából jutott el a többi földrészre. A francia
kikötőbe az 1920-as évek elején az Amerikából vásárolt lovakkal és azok takarmányával
érkezett. Hazánkba a parlagfű az Osztrák-Magyar Monarchia kikötői felől fertőzött
gabonaszállítmányokkal került be.

Először Dél-Somogyban találtak rá 1922-ben, ahonnan a kereskedelmi útvonalak mentén
terjedt délre, majd észak felé. Robbanásszerű térnyerése 1945 után, a második világháborút
követően indult meg.

A parlagfű egynyári gyomnövény, mely magvainak csírázása 10-20 °C-os hőmérsékleten indul
meg. A talajművelés során mélyebb rétegekbe került magok akár 30-40 évig is csírázó
képesek maradnak, és ha egy újabb talajmozgatás a felszín közelébe hozza őket, akkor
növekedésnek indul a növény.
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A virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik
meg, ezután kisebb mennyiségben egészen a fagyok beálltáig tart. A virágpor tömegesen
termelődik, a szél útján terjed, akár 100 km-es távolságra is képes eljutni. A termés érése
október közepe táján kezdődik.

A parlagfű utak és vasúti sínek mentén, parlagon hagyott területeken, nem megfelelően
gyomirtott és frissen bolygatott földeken fordul elő. A jól beállt gyepekbe azonban nem hatol
be!

A parlagfű nagymértékű felszaporodásának közegészségügyi és gazdaság-károsító hatása
számottevő. Hazánkban az összlakosság több mint 20 %-át érinti a parlagfű allergia.

Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét a parlagfűvel fertőzött területek mentesítésére az
allergiás megbetegedések elkerülése érdekében.

A gyomnövény elleni védekezés fő célja a parlagfű virágzásának és magképzésének
megakadályozása, ugyanis a növény pollenje allergiás megbetegedést okozhat, a nyár
közeledtével egyre több panaszt és kellemetlenséget okoz a pollen koncentrációjának
növekedése az allergiában szenvedőknek.

A gyom irtása, a földterületek parlagfű-mentesítése ezért is törvényileg előírt
kötelezettség. Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra, hogy
a vonatkozó jogszabályból törölték a június 30. napjára vonatkozó határidőt, ami azt
jelenti, hogy az idei évtől a kötelezettség egész évre vonatkozik.

A parlagfű mentesítési kötelezettség mindenkire vonatkozik külterületi és belterületi ingatlanok
vonatkozásában, illetve mezőgazdasági növényekkel hasznosított termőföldekre, utak menti
területekre, belterületi kiskertekre, közterületekre és építési területekre is.

A védekezési kötelezettség betartását a vegetációs időszak befejezéséig külterületen a
kormányhivatal illetékes szakemberei, belterületen az önkormányzatok és a kormányhivatalok
munkatársai ellenőrzik. Amennyiben a földhasználó nem tesz eleget parlagfű-mentesítési
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és védekezési kötelezettségének, akkor a kormányhivatal közérdekű védekezést rendel
el, melynek költségeit az ingatlan tulajdonosának vagy földhasználójának kell
megfizetnie. Emellett minden esetben növényvédelmi bírság kerül kiszabásra, melynek
mértéke függ a fertőzött terület nagyságától és a parlagfű felületi borítottságától. A
bírság összege 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.

A parlagfű pollenhelyzetről való tájékozódáshoz a legmegbízhatóbb forrás a http://oki.antsz.hu/
oldalon található hivatalos pollenjelentés, amelyet az Országos Közegészségügyi Intézet a
parlagfű szezonban naponta frissít.

Amennyiben bárki parlagfűvel fertőzött területet észlel, a https://pbr.nebih.gov.hu honlapon a
Parlagfű Bejelentő Rendszeren (PBR) keresztül jelezheti.

3/3

