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FELHÍVÁS A PARLAGFŰ ÁRTALMAIRÓL
Az allergiás megbetegedés korunk NÉPBETEGSÉGE.
Az allergiás megbetegedések közül az allergiás nátha vagy szénanátha emelkedik ki,
melynek legfőbb kiváltója a PARLAGFŰ (Ambrosia elatior L.), népies nevén vadkender. E
növény pollenjeit a légáramlás a város egész területén szétszórja. Egyetlen parlagfű 8
milliárd virágporszemet is képes termelni.
A nyálkahártyatünetek a parlagfű virágzási időszakában – júliustól októberig, gyakran
november közepéig – jelentkeznek a betegeknél.
Két fő klinikai megjelenési formája van: az egyik a szénanátha, a másik az asztma
bronchiale.
Tünetek:
 erős orrfolyás,
 tüsszögés,
 orr-, szem-, garat-, fülviszketés,
 könnyezés,
 rohamokban jelentkező nehézlégzés, mely tünetek igen kellemetlenek és a
rendkívül rossz közérzeten kívül a munkavégzésben is zavarják a beteget.
A BETEG HOVÁ FORDULJON?
A tünetek jelentkezése esetén gyógykezelés céljából forduljon orvoshoz! Attól függően,
hogy melyik tünet-együttes van előtérben, az orr-, fül-, gégészeti vagy tüdőgyógyászati
kivizsgálás szükséges.
A legfontosabb feladat a betegség MEGELŐZÉSE.
A betegség megelőzhető az allergiát okozó tényező megszüntetésével!
HOL TALÁLHATÓ EZ A NÖVÉNY?
Elsősorban a legmostohább körülmények között lévő talajokon, a beépítetlen, de
elhanyagolt építési területeken, a gondozatlan parkokban és egyéb gyepes területeken, a
közművek és utak mentén, a zártkertek parlagon hagyott részein és az elhanyagolt, nem
művelt mezőgazdasági területeken.
IRTÁSA, VISSZASZORÍTÁSA HOGYAN TÖRTÉNJEN?
A parlagfüvet – virágzás előtt – az időjárástól függően a szükséges gyakorisággal végzett
kaszálással, kapálással, gyomlálással kell irtani.
A parkokban és egyéb területen a gyep jó kondícióban tartása (trágyázás, öntözés,
kaszálás) nehezíti e veszélyes gyomnövény elszaporodását.
A parlagfű vegyszeres gyomirtása (elsősorban mezőgazdasági területen) tekintetében a
növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
szakvéleménye az irányadó.
A parlagfű kötelező irtását a közigazgatási területén önkormányzati rendelet mondja ki.

Ezúton kérjük településünk lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme
érdekében, aktív közreműködésével állítsa meg a parlagfű terjedését.
PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE
Aki elmulasztja a parlagfű elleni közérdekű védekezést, akár több millió forint összegű
bírságot is kiszabhatnak arra a földhasználóra.
A parlagfű elleni védekezés fő szabályai az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvényben kerültek szabályozásra.
A törvény általános kötelezettségként írja elő, hogy a földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni,
és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Ha pedig ezt elmulasztja egyrészt közérdekű védekezést (kényszerkaszálást) lehet
elrendelni, másrészt a földhasználó növényvédelmi bírsággal sújtható. A növényvédelmi
bírság minimum 15 000 Ft összegű lehet.
Az eljárás legtöbbször hatósági ellenőrzés során indul, amelyet attól függően, hogy
külterületen vagy belterületen kerül rá sor, két külön hatóság végez.
Parlagfű külterületen
Az ellenőrzést az ingatlanügyi hatóság végzi, aki értesíti a növényvédelmi hatóságot, a
növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt (a
továbbiakban: kormányhivatal).
A kormányhivatal elrendelheti a kényszerkaszálást és kiszabhatja a növényvédelmi
bírságot is, és jogosult érvényesíteni az eljárással kapcsolatos költségeket is. Fontos, hogy
külterületi ingatlannál a földhasználót nem kell értesíteni sem a helyszíni szemléről, és
nem kell külön felszólítani parlagfű mentesítésére.
A földhasználó folyamatosan köteles gondoskodni ingatlana parlagfű mentesítéséről.

Parlagfű belterületen
Az ellenőrzést a jegyző végzi, ő jogosult a kényszerkaszálást is elrendelni, valamint a
költségeket behajtani a földhasználótól. A növényvédelmi bírságot pedig szintén a
kormányhivatal szabja ki.
Az ellenőrzésről nem kell értesíteni a földhasználót, de lezárt területre csak ügyészi
engedéllyel lehet behatolni.
Az eljárás lakossági bejelentésre is indulhat, ennek hiányában a hatósági ellenőrzés
tervszerűen zajlik.
A törvényi felhatalmazás alapján a parlagfűmentesítés végrehajtásának és az állami,
illetve a közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségek és ennek igénylése

részletszabályait a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az
állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének
részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg. Felhívjuk
az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy minden földhasználó köteles június 30. napjáig
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot
– gyomlálással, kaszálással vagy vegyszeres irtással – vegetációs időszak (szeptemberoktóber) végéig folyamatosan fenn kell tartani!
A parlagfű irtását az Önkormányzat a város belterületén, azon kívül a jegyző illetve a
kormányhivatal ellenőrzi. A hatósági eljárás során a helyszíni ellenőrzés alkalmával
jegyzőkönyv készül. Amennyiben indokolt, úgy hatósági határozattal közérdekű
védekezés kerül elrendelésre, mely azt jelenti, hogy a jegyző az Önkormányzat által
megbízott vállalkozóval a terület parlagfűmentesítését elvégezteti. Ha a földhasználó
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, költségére közérdekű védekezést rendel el
és növényvédelmi bírságot szab ki az eljáró hatóság, aminek meg nem fizetése esetén az
adók módjára behajthatók az azokat terhelő kamatokkal együtt.
Az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását
és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk.
IRTSUK KI A LEGVESZÉLYESEBBET, A PARLAGFÜVET!
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A kifejlett növény
A fészkesvirágzatúak
családjába tartozó, 20-200 cm
magas, orsógyökerű, felálló
szárú, rendszerint dúsan
elágazó, terebélyes
gyomnövény. Szára szőrös,
tompán négyélű. Levelei egykétszeresen szárnyaltan
szeldeltek, bemetszettek,
fonákuk és a levélnyél
pelyhesen szőrözött.
Ha a parlagfű szárát a
talajfelszín magasságában
elvágjuk, akkor elpusztul. A
talajhoz közeli néhány cm-es
szárrészen viszont 2-3
elágazása is van, ezért a
kaszálás után általában
újrahajt.
A virágzat

Porzós virágzat

A porzós és termős virágok külön
fészkekben nyílnak. Az allergiát okozó
nagymennyiségű pollen a hajtások csúcsán
kifejlődő porzós virágzatokban képződik. A
porzós virágok a termős virágok nyílását 710 nappal megelőzik. A parlagfű virágzása
hazánkban többnyire július 10. után
kezdődik. Tömeges virágzása augusztus és
szeptember hónapban van. Sűrű
állományban csaknem kizárólag porzós
virágok képződnek, míg ritkább térállásban,
Termős fészkek
tápanyagban gazdag talajon a termős
virágok száma a nagyobb. A termős fészkek
a felső lomblevelek hónaljában, a porzós
virágzatok alatt találhatók, rendszerint
egyvirágúak, ülők. A termős virágok
beporzását a szél végzi.

A termés
A termés felső részén a pikkelylevelek 46, mintegy 1 mm hosszú tövisben
végződnek. A termés érése október elején
kezdődik. A magvak az érést követően
nyugalmi állapotban vannak, évjárattól
függően december végéig, január elejéig.
Ezután kedvező körülmények között már
képesek a csírázásra és csak az alacsony
hőmérséklet korlátozza a csírázást.
A csíranövény
Az eredményes védekezéshez alapvető fontosságú, hogy a csíranövényeket felismerjük. A
parlagfüvet eredményesen irtó gyomirtó szerek többségének hatékonysága a parlagfű 6
leveles állapotától erősen csökken.
A csíranövény sziklevelei szélesek, elliptikusak, csúcsuk lekerekített, levélnyélre
keskenyedők, 3-4 mm szélesek. A sziklevelek szélén lilás foltok találhatók.

Szikleveles parlagfű növények

Kétleveles parlagfű

Négyleveles parlagfű

Hatleveles parlagfű

Az első lomblevelek keresztben átellenesek, lándzsásak vagy tojásdadok, hegyes csúcsúak,
szárnyasan tagoltak, a későbbi lomblevelek pedig szórt állásúak, rövid nyelűek, tojásdad
alakúak. A legfelső szárlevelek esetenként tagolatlanok. A levelek színe sötétzöld, vastagon,
tompán szőrözött, fonákuk sötétszürke, sűrűn szőrözött.
Intenzív növekedés, virágbimbó megjelenése

A parlagfű fő csírázási időszaka április és május hónapban van. Május végétől intenzív
növekedési szakasz kezdődik.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4)
bekezdése alapján „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végégig folyamatosan fenntartani.”. A törvényi előírás miatt fontos a
virágbimbós növény felismerése. Akadályozzuk meg, hogy eddig a fejlettségig eljusson a
parlagfű!

Intenzív vegetatív növekedésben
lévő növények

Virágbimbó megjelenése
fejlettségű parlagfű

Összetéveszthető növények
A parlagfüvet a gyomnövények közül leggyakrabban a fekete ürömmel tévesztik össze, amely
ugyancsak allergén hatású és fészkesvirágzatú növény. A parlagfű hivatalos elnevezése, az
ürömlevelű parlagfű név is mutatja, hogy hasonlóak a levelei a fekete ürömhöz. A fekete
üröm évelő növény, levelei alul fehér molyhosak, felül sötétzöldek, a parlagfű leveleinél
sötétebb színűek. A két növény elkülönítését segíti, ha megnézzük az alsó leveleket. A fekete
üröm legalsó levelei csak karéjosak vagy hasogatottak, míg a parlagfű levelei szeldeltek. A
felső levelek alapján már nehezebb az elkülönítés, mert azok a fekete ürömnél is többnyire
szeldeltek.

fekete üröm

parlagfű

A fiatal növények könnyen megkülönböztethetőek. A fekete üröm első levelei alig tagoltak,
szélük fűrészfogas.

fekete üröm

parlagfű

A parlagfűhöz hasonló levélformájú még a dísznövények közül az ugyancsak fészkes
virágzatú büdöske. A büdöske jóval alacsonyabbra növő növény, mint a parlagfű, levelei
páratlanul szárnyaltak.

büdöske

parlagfű
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A kényszerkaszálás díja:

50 -Ft/m2 + ÁFA

A kiszállás díja:

3.000-Ft/alkalom + ÁFA

