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I. Az allergia
Elsô óra anyaga

3

Bevezetés
Magyarországon közel 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. A legtöbb tünetet
kiváltó hazai allergének közül első helyen a parlagfű áll, melyet a poratka, a pázsitfűfélék és
a feketeüröm követ. A betegek alig ötödénél lehet egyetlen túlérzékenységet kimutatni, tehát
a problémát komplexen kell értékelnünk és kezelnünk. A parlagfű elleni védekezést rendkívül
megnehezíti, hogy magjainak egy része évtizedekig is megőrzi csírázóképességét a talajban. E tény
következtében egyedüli megoldást csak a folyamatos védekezés jelenthet.
E kiadvány célja, hogy átfogó képet adjon az allergiáról, annak kialakulásáról, az ellene való
védekezésről és az allergia egyes fajtáiról. Részletesen bemutatjuk a parlagfüvet, a leggyakoribb
allergiát okozó és a leghevesebb lefolyású tünetegyüttest kiváltó gyomnövényt.
Kitérünk a parlagfű jelentőségére, a parlagfű elleni védekezési lehetőségekre, az önkormányzatok
és a civil szervezetek kötelezettségeire és szerepére, valamint a kisdiákok feladataira. Érintjük
továbbá az élelmiszerallergiát is. A könyv végén feladatlapokat talál, amelyek a tananyag megértését
hivatottak ellenőrizni, esetleg számszerűen értékelni, hogy az átadott információk elérték-e céljukat.
Megfogalmaztunk néhány komplexebb csoportos feladatot is, amely az elhangzottak gyakorlati
megvalósítását és a fantázia használatát igénylik.
Véleményünk szerint fontos, hogy a parlagfű-problémával a diákok minél fiatalabb korban
találkozzanak. Az általános iskolák felső tagozatos tanulói már rendelkeznek bizonyos ismeretekkel
a témát illetően, éppen ezért valószínűsíthetően lesz igényük a hallottak megfelelő rendszerezésére.
A diákok és oktatóik számára készített füzetek az osztályfőnöki órákon, valamint a tematikus
órákon (például: biológia, földrajz) a tantárgy keretei közé, illetőleg az erdei iskolák, valamint
egyéb rendezvények, témanapok (például: környezetvédelmi vagy egészségnap) programjaiba
illeszthetőek be. A kiadvány a parlagfű bemutatása mellett betekintést ad a hozzá kapcsolódó,
a gyermekek érdeklődését reményeink szerint felkeltő további témákba is. Megkíséreltünk egy
összeszedett, minél szélesebb érdeklődési kört lefedő anyagot kidolgozni, ám kerülni az apróbb
részletekben való elmerülést. Az iskolák, a tanárok döntésére bízzuk a tananyag feldolgozásának
módját, az általunk összeállított tematika szerint bátran az egyéni igényekre formázható.
Célunk a parlagfűhöz közvetlenül és közvetetten kapcsolódó ismeretek rendszerezése volt,
valamint felhívni a tanárok figyelmét a probléma jelentőségére és motiválni őket arra, hogy ezt
a jövő generáció gondolataiban és cselekedetiben is tudatosítsák.
Sok sikert és örömöt kívánunk a kiadvány forgatásához és reméljük, hogy hasznosnak és
informatívnak tartja a tanóra megtervezése során.
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I/1.

Az allergia és terjedésének okai
Az allergia leggyakoribb tünetei:

bedugult orr

kiütés

hőemelkedés

nátha

könnyező szem

köhögés
5

Mi az allergia?
Az allergia fogalma
- görög eredetű szó: eltérő reakció
- szervezetünk túlzott és káros válaszreakciója ártalmatlan anyagokra
Háttéranyag:
Az allergia nem feltétlenül betegség, hanem egyfajta túlérzékenység valamely környezeti hatással szemben.
Valójában a szervezetünk túlzott és káros válaszreakciója ártalmatlan anyagokra. Az allergia görög eredetű szó,
jelentése: eltérő reakció. Ahogy megjelenésünk, külsőnk egyedi, emberenként eltérő, úgy belső felépítésünk, azaz
szervezetünk is más és más. A kutatók a mai napig sem tudják megmondani, hogy az egyik ember miért pont
erre, a másik miért pont arra a növényre, állatra, ételre, pollenre stb. lesz allergiás.
Az allergiás betegek száma nő, ez egyrészt magyarázható az ártalmasnak tartott anyagok előfordulásának
növekedésével, de ugyanakkor az emberi szervezet ellenálló képességének változásával is.
A jelenlegi adatok szerint a magyar lakosság körülbelül 30%-a szenved valamilyen allergiában. Az évtizedeken át
fennálló kórkép jelentős életminőség-romlást eredményez, amely kihat a tanulásra, a munkavégzésre, a kezelések
költsége pedig terhet ró a családra és az egészségügyre is.
Az allergia terjedésének okai
A légszennyezés növekedése
A gyárak és a közlekedés okozta ártalmak rombolják a minket körülvevő levegő minőségét, a belélegzett káros
levegő pedig roncsolja egészségünket, legyengíti szervezetünket.
Dohányzás
Kutatások kimutatták, hogy a terhes anya dohányzása esetén a baba nagyobb eséllyel lesz allergiás a későbbiekben.
A dohányzás is káros anyag belélegzését jelenti, ami nemcsak akkor érint bennünket, amikor dohányzunk, hanem
passzív módon is, azaz amikor mások cigarettáznak körülöttünk.
Lakáskörülmények
A lakáson belüli modern berendezések, mint a padlófűtés, légkondicionáló, szőnyegpadló, gázfűtés és a lakáson
belüli dohányzás is közrejátszanak abban, hogy ennyire gyorsan nő az allergiások száma. Bizonyos biológiai
szennyeződések, mint a használt ragasztóanyagok párolgása légúti megbetegedéseket idézhet elő, a rossz minőségű
nyílászárók miatt nem biztosított légcsere következtében kialakuló penészedés, a tollal töltött ágyneműkben,
plüss állatokban elszaporodó atkák, a csótányok terjedése és a lakásban tartott háziállatok, különösen a macska,
de más prémes állatok és a madarak is mind hozzájárulnak az allergiára való hajlam kialakulásához, illetve
erősödéséhez. Az igazi probléma valójában az, hogy a mai modern édesanya és gyermeke napja közel 90%-át
ebben a környezetben tölti.
Rendezetlen környezet
Nemcsak a lakáson belüli kosz és káosz, hanem a lakásunkon kívüli környezetünk elhanyagolása is segíti az allergia
terjedését. A későbbiekben részletesebben is szó lesz majd a parlagfű kapcsán a környezet ápolásának fontosságáról,
hiszen az ártalmas anyagok egy része kordában tartható, ha környezetünket megfelelően gondozzuk.
Egészségügyi változások
Az allergiás betegek számának növekedése egyrészt magyarázható az úgymond ártalmas anyagok növekedésével,
de ugyanakkor az emberi szervezet ellenálló képességének változásával is. Egyfelől a genetikai okok is valószínűleg
nagy szerepet játszanak abban, hogy nő az allergiás betegek száma, hiszen egyik szülőnél jelen lévő asztma esetén
a gyermek esélye arra, hogy ő is allergiás, vagy asztmás lesz 30-40%, mindkét szülő esetén pedig már 80-90%.
Az egyre több asztmás gyermek pedig idővel szülő lesz, az ő gyerekeik még nagyobb eséllyel lesznek asztmásak,
és az ő gyerekeik még inkább és így tovább…
Korábban sokkal több volt az úgynevezett népbetegség, amelynek következtében erősödött és kifejlesztette saját
védekezőképességét az emberi immunrendszer, persze sokan meg is haltak e betegségek következtében. Ma
már sokkal sterilebb környezetben nőnek fel a gyermekek, főleg a városi, egyke csemeték, akik gyakran nem
is kapják meg a tipikus gyermekbetegségeket (például: bárányhimlő, mumpsz), ha pedig megbetegszenek akár
szükségtelenül is antibakteriális kezelést kapnak, amely elpusztítja a bélben lévő baktériumokat és csökkenti
a betegségekkel szembeni ellenálló képességet.
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Kevés mozgás
A mozgás fontos szerepet játszik az egészség védelmében, gondoljuk csak az elhízásra. Aki túlsúlyos, általában
könnyebben kapja el a betegségeket és hajlamosabb is a komolyabb megbetegedésekre. A rendszeres sport a testen
túl a lelket is ápolja, hiszen elérendő célokat tűz ki, amelyek teljesítése magabiztosságot és örömöt ad, továbbá
közösség tagjává tesz, a sportolót más sportolók veszik körül, azaz erősödik a valahová tartozás érzése.
Lelki tényezők
A lelki tényezők, a lelki nyugtalanság hatással van a testre is, így forrása lehet az allergiás tünetek megjelenésének,
illetve fokozódásának. Az aggodalom, a szorongás asztmás rohamot vagy allergiás náthát okozhat (például
a művirágok látványa kiválthat tüneteket virágporra allergiás betegnél).
E felgyorsult világban sokkal kevesebb a lehetőség a nyugalomra és a csendre, inkább állandó rohanás, idegeskedés,
stresszes helyzetek jellemzik a mindennapokat, amik az allergiás betegségek kialakulását segítik.
Táplálkozási szokások és körülmények megváltozása
Az étkezés során a táplálék mellett beviszünk szervezetünkbe növényvédőszereket, műtrágya maradványokat,
élelmiszer-adalékokat, ízfokozókat, állományjavítókat, tartósítószereket, színezékeket, a húsevéssel takarmánykiegészítőket, az állatok gyógyításához és megfelelő fejlődéséhez használt antibiotikumokat és hormon
kiegészítőket.
Elvárjuk az élelmiszerektől, hogy minél jobb ízűek legyenek, minél tovább elálljanak és minél gyorsabban
az asztalra kerüljenek. Az étkezés gyakran rendszertelenül zajlik, gyorsan, hirtelen, csak az éhség csillapításának
céljával. Többek között ez a rendszertelenség és habzsolás vezet oda, hogy egyre magasabb a túlsúlyosak száma
a világon. Természetesen ezen túlmenően az is nagyon fontos, hogy miket eszünk. Lényeges elem a mértéktartás,
kerüljük az édességek és sós ropogtatnivalók túlzott fogyasztását, különösen a főétkezések helyett. Próbáljunk meg
minél kevesebb összetevőt tartalmazó termékeket választani és részesítsük előnyben a friss, hazai és szezonális
élelmiszereket!

Mi történik ilyenkor a szervezetünkben?
A szervezetbe jutott allergiát okozó anyag (allergén) a testünkön belül számtalan sejttel találkozik,
a sejtek pedig ellenanyagot kezdenek termelni. Ahogy a szervezet többször is találkozik az allergénnel,
fokozatosan válik érzékennyé!
Háttéranyag:
Az allergiára való érzékenység személyenként erősen eltérő. A szervezetbe jutott allergiát okozó anyag, más néven
allergén a testünkön belül számtalan sejttel találkozik, a sejtek pedig ellenanyagot kezdenek termelni, amelyet
Immunoglobulin-E-nek, IgE-nek nevez a tudomány. Ahogy a szervezet többször is találkozik az allergénnel,
fokozatosan válik érzékennyé, ráadásul észrevétlenül, hiszen ebben az időszakban még nem jelentkeznek allergiás
tünetek. Bizonyos egyéneknél már a második találkozásnál kialakulhatnak a kellemetlen reakciók, másoknál csak
a sokadik alkalommal lépnek fel.
Az allergiára való hajlamot atópiának nevezzük. A már atópiás, azaz érzékennyé vált szervezetbe újra bejutó
allergén találkozik az immunrendszer sejtjeivel, amelyek felszínükön az allergénnel szemben termelt ellenanyagot,
az Immunoglobulin-E-t hordozzák. Ezek az Y alakú Immunoglobulinok felismerik az allergéneket és
összekapcsolódnak velük, azon sejtekből pedig, amelyek őket hordozzák, felszabadulnak azok a mediátoranyagok,
amelyek a korai allergiás tünetekért felelősek.

A sejtek az allergén
hatására ellenanyagot
termelnek.
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Háttéranyag:
A felszabadult mediátorok egy része az eosinofil nevű fehérvérsejtek vándorlásához vezet. A megszaporodott
eosinofil sejtek szétesésekor felszabaduló anyagok járulnak hozzá a folyamat állandósulásához. A begyulladt
szövetek az átlagosnál érzékenyebbé válnak, és egyéb nem allergén környezeti ingerek (pl. dohányfüst, kipufogógáz,
illat, szél) is allergiás reakciókat válthatnak ki.
Az allergének fajtái:
- inhalatív allergének: belégzéssel kerülnek a szervezetbe (pollen, állati szőrök, penészgombák)
- kontakt allergének: érintkezés következtében alakul ki az allergia (króm, nikkel, kozmetikumok, növények)
- nutritív allergének: élelmiszer útján jutnak a szervezetbe
- rovarméreg allergének: méh-, darázs-, pókcsípés
- gyógyszerek
- munkahelyi allergének: mosószerek, gabonaporok, fapor

A tüsszögésen kívül a következő panaszokat okozhatja az allergia:
-

I/2.

hasmenés
viszkető érzés
vérnyomás-csökkenés
fulladásérzés
súlyos esetben asztma is kialakulhat

Az allergia fajtái és jellegzetességei
Az allergia fajtái:
1. Szénanátha
Leggyakoribb okok: Az orrba kerül a virágpor (pollen), gombaspóra, illetve egyes élelmiszerek
anyagai. Tünetei: orrdugulás, bő, vizes, színtelen orrfolyás, orrviszketés, tüsszögés. Ezek miatt
az allergiás beteg rosszul alszik, ennek következménye a levertség, fáradékonyság, a testi-szellemi
tevékenység csökkenése. Gyakori kísérőbetegsége a szem kötőhártya-gyulladása, ami viszketéssel,
vörösödéssel, és fokozott könnyezéssel jár. Sokszor arcüreg- és középfülgyulladás is kialakulhat.
Különböző növények virágzásakor, időszakosan (nem egész évben) jelentkeznek panaszok.
2. Allergiás nátha
Leggyakoribb okok: Az orrba kerül a házi poratka, toll, állati szőrök, egyes penészgombák,
környezeti mérgek, kozmetikumok, tisztító-, mosószerek és bizonyos ételek összetevői. Tünetei:
hasonló, mint a szénanátha, csak a tünetek egész évben, folyamatosan jelentkeznek.
3. Asztma
Leggyakoribb okok: A légutakba kerül a házi poratka, toll, állati szőrök, egyes penészgombák,
környezeti mérgek, kozmetikumok, tisztító-, mosószerek és bizonyos ételek összetevői. Tünetei:
fulladásérzés, sípoló, ziháló nehézlégzés, köhögés, köpetürítés.
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4. Allergiás kötőhártya-gyulladás
Leggyakoribb okok: A szembe kerül a pollen, vagy bizonyos vegyszerek gőze. Tünetei: a szem
kipirosodása, viszketés, fájdalom.
5. Allergiás bőrgyulladás
Leggyakoribb okok: A bőrre kerülnek vegyszerek, a környezetben előforduló mérgező anyagok,
élelmiszerek, kozmetikumok, fémek. Tünetei: a bőr kipirosodása, viszkető bőrhólyagok, csalánkiütés.
6. Ételallergia
Leggyakoribb okok: Az emésztőrendszerbe kerülő élelmiszerek. Leggyakoribb allergiát okozó
élelmiszerek: földimogyoró, tehéntej, tojás, szója, gyümölcsök, étel-adalékanyagok, gombák. Tünetei:
hasfájás, hasgörcs, hasmenés, rosszullét, hányinger, hányás. A bőrön csalánkiütés, a légutakban
allergiás nátha, a szemen kötőhártya-gyulladás.
7. Gyógyszer-, vegyszerallergia
Leggyakoribb okok: Gyógyszerek, vegyszerek kerülnek a szervezetbe. Tünetei: Az adott szertől
függően változatosak a tünetek, leggyakrabban különböző bőrkiütések, de lehet láz, ízületi fájdalmak,
nyirokcsomó-duzzanat is, súlyos esetben akár életveszélyes állapot is kialakulhat.
8. Méh- és darázsméreg-allergia
Leggyakoribb okok: Méh- vagy darázscsípés. Tünetei: Enyhe esetben csalánkiütések, súlyosabb
esetben az egész testen kiütések jelennek meg, vizenyős lesz a test, sőt, fulladás is felléphet,
a legsúlyosabb esetben allergiás, úgynevezett anafilaxiás sokk, vagyis életveszélyes állapot állhat
be. (A sokk jelei: a kiváltó hatás után néhány perccel kezdődő, viszkető érzés a nyelv alatt, az alsó
ajak, a tenyér és a talp területén. A viszketés gyorsan terjed, az egész testen bőrpír jelentkezik,
csalánkiütés, rekedtség, fulladás alakulhat ki.)

I/3.

A keresztallergia
A keresztallergia egy biokémiai jelenség, azt jelenti, hogy bizonyos anyagok, amelyek szerkezetükben
hasonlítanak az allergénekre, maguk is allergiás reakciókat váltanak ki, vagy felerősítik az allergiás
tüneteket. Például: ha valaki allergiás a parlagfűre, kerülnie kell elsősorban a görögdinnyét,
sárgadinnyét, cukkinit, uborkát, banánt és a mákot. Aki hajlamos az allergiára, valószínűleg több
allergénre is érzékeny a szervezete.
Egy példa:

parlagfû
görögdinnye
sárgadinnye
cukkini
uborka
banán
mák
9

Háttéranyag:
A pollen- és táplálékallergia mellett fontos megemlíteni a keresztallergiát. Ebben az esetben egyes zöldségek
vagy gyümölcsök elfogyasztása fokozhatja a pollenallergia tüneteit. Önmagukban a zöldségek és gyümölcsök
miatt ritkán alakul ki allergia. Hazánkban a nyírfa és a parlagfű pollenjére való érzékenységhez nagy százalékban
táplálékallergia is társul. A nyírfa okozza a legagresszívebb pollenallergiát, amely mellett sárgarépa-, zeller-, alma-,
valamint mogyoróallergia is jelen lehet.
A keresztallergia miatt a parlagfűre allergiás személynek nem javasolt fogyasztani görögdinnyét, sárgadinnyét,
uborkát, cukkinit, tököt, paradicsomot, zellert, ürömöt (italokban), kamillát, banánt, napraforgómagot, de más
irritáló anyagokat is mellőzni kell, mint például a cigarettafüstöt, festékpárákat, erős parfümöket, mert mindezek
ronthatják az állapotot. Aki hajlamos az allergiára, valószínűleg több allergénre is érzékeny a szervezete.
Az allergiásoknak nagyon fontos odafigyelni ezekre a körülményekre, mivel az említett élelmiszerek fogyasztása,
valamint az irritáló anyagokkal való bárminemű érintkezés tovább ronthatja az állapotukat.

I/4.

Az allergia terjedése

1. Az allergiások száma
évrôl-évre meredeken
emelkedik hazánkban
és a világon egyaránt

2. Hazánk lakosságának
25–30%-a szenved
az allergia valamilyen
formájától
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II. A pollen és a parlagfû
Második óra anyaga
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II/1.

A pollen
Latin eredetű szó, jelentése: liszt.
Mai jelentése: virágpor.
A pollen a virágos növények szaporodása során a megporzásban játszik szerepet.
Virágporuk csak a nyitva- és zárvatermő növényeknek van. Közülük csak a zárvatermők bizonyos
fajtáinak pollenszemei okozhatnak légúti megbetegedéseket.
A megporzásnak alapvetően két módját ismerjük:
- állatok általi (leggyakoribb a rovarmegporzás)
- szél általi (főként ezek okoznak pollenallergiát)

Pollenszemek makró
felvételen
(Összehasonlításként: egy
akril-, nejlon- vagy selyemszál,
ill. egy emberi hajszál átmérôje
10 mikrométer, a polleneké
10-120 mikrométer nagyságú)

Háttéranyag:
A zárvatermő virágporszem külső fala (exinéje) sokkal bonyolultabb szerkezetű, mint a nyitvatermő növényeké.
A tető (tektum) ritkán fedi be egyenletesen a pollent, gyakran lyukak, perforációk vannak rajta, sőt a tektumon
olyan elemek (szemcsék, gömbök, pálcikák, tüskék, hálózatok, csíkoltság) is találhatók, amelyek segítségével
sokszor az is megállapítható, hogy milyen növényfaj pollenjét látjuk a mikroszkóp látómezejében!
A megporzásnak három módját különböztetjük meg:
1. Állatok általi megporzás: leggyakoribb a rovarmegporzás.
Az ide tartozók pollenjének legfőbb jellemzője, a gyakran nagy, 60-120 mikrométer nagyságú szemcsék, vastag,
erősen díszített fallal, pollenkittel (ez a pollennek a rovar testére való tapadását segíti elő).
2. Szélmegporzás: többnyire igen apró, 10-30 mikrométer nagyságú pollen, sima, száraz felülettel. Igen sok termelődik
belőlük az egyes porzós virágzatokban. Főként ezek okoznak pollenallergiát (parlagfű, nyír, éger, pázsitfüvek).
3. Rovar- és szélmegporzás: a közepes, azaz 20-60 mikrométer nagyságú pollenszemek gazdagon díszítettek,
pollenkittjük van, viszont az átlagosnál több pollent termelnek, amely a szél útján is terjedhet (aranyvessző,
vadszőlő, szömörce, bodza, vadcseresznye, egyes meggyfajták).
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Mi a pollennaptár?
Minden évben készítenek pollennaptárakat, amelyek lényege, hogy leolvasható a legnagyobb
pollenkibocsátóknál a virágzás kezdete, csúcspontja és a virágzás vége.

Pollennaptár

Háttéranyag:
Az allergiának sok fajtája ismert, és a rá való érzékenység is változó. Vannak olyan emberek, akik mindössze egy faj
pollenjére (például csak a parlagfűre) érzékenyek, de vannak egyének, akik két-három, de akár szinte minden egyes
faj pollenjére reagálnak. Utóbbiak februártól októberig folyamatosan légúti allergiában szenvednek. Az európai és
magyar polleninformációs szolgálatok naponta, hetente mérik egy adott térségben a levegő pollentartalmát, jelzik
1-1 faj pollenjének megjelenését. Minden évben készítenek pollennaptárakat, amelyek lényege, hogy leolvasható
a legnagyobb pollenkibocsátóknál a virágzás kezdete, csúcspontja és a virágzás vége. A heti pollenjelentések,
az éves pollennaptárok sok információt nyújthatnak az orvosok és a szénanáthás betegek számára egyaránt!
Hazánkban 19 mérőhelyen február végétől októberig folyamatosan monitorozzák a levegő pollen (és gombaspóra)
tartalmát. Ha egy köbméter levegőben 10-50 parlagfű pollent találnak, az már allergiás reakciót válthat ki
az érzékeny személyeknél. Sajnos a parlagfű virágzásának idején ennek többszöröse van egy m3-ben (akár 15 ezer
pollen is lehet m3-enként!).
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Mi a pollentérkép?
Szintén hasznos információkkal szolgál a pollentérkép, amely a pollennel szennyezett területeket
mutatja be.

gyengén szennyezett
erôsen szennyezett
Pollentérkép

nagyon erôsen szennyezett

Miért fontos a pollennaptár és a pollentérkép?
Az orvosok és betegek is fel tudnak készülni a kritikus időszakra.
(Ezt a témát a harmadik fejezet tárgyalja.)
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II/2.

A parlagfû leírása
Latin (tudományos) név: Ambrosia artemisiifolia (synonim neve: Ambrosia elatior).
Az Ambrosia a nemzetségnév, magyar név: ürömlevelű parlagfű.
Meglepően igénytelen növény, szinte minden területen megél. Felálló szárú, dúsan elágazó,
terebélyes gyomnövény.
Az Ambrosia nemzetségnek 40 faja van, ezek közül hazánkban csak egy faj, az ürömlevelű parlagfű
(Ambrosia artemisiifolia) fordul elő. Eddig más fajt nálunk szerencsére nem találtak! A talaj felső
2-3 cm-es rétegéből kel ki tömegesen, de mivel a magok nagyok, még mélyebb talajrétegekből is
van kelés. A 35-45 cm talajmélységben lévő magok nem kelnek ki, de életképességüket sokáig, akár
30-40 évig is megőrizhetik.

1.

2.

3.

4.

Az ürömlevelû parlagfû fejlôdése
5.
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Háttéranyag:
Az ürömlevelű parlagfű tulajdonságaival, az emberi egészségre és a mezőgazdasági termelésre gyakorolt hatásaival
és az ellene való védekezés lehetőségeivel több mint 30 éve foglalkoznak hazánkban. Az erőfeszítések ellenére
sem mennyisége, sem pedig jelentősége nem csökken, sőt, magabiztosan növekszik. A gyomfelvételezés során
1950-ben a 21. helyen szerepelt, 1970-ben a 8. helyen, 1988-ra már a 4. helyet foglalta el. Mára a legfontosabb
gyomnövényünkké fejlődött, borítása 5,33%-ra nőtt.
A parlagfű a fészekvirágzatúak családjába tartozik, 20-200 cm magas, egyéves, nyár végére megnövő, felálló
szárú, dúsan elágazó, terebélyes gyomnövény. Leveleinek alakja igen változatos, ami a korral is változik, valamint
a környezeti tényezők is befolyásolják. A porzós virágzatok a hajtások csúcsain füzérben állnak. Egy füzérben
átlagosan 70-80 virágzat, egy virágzatban pedig 10-15, halványsárga színű virág van.
Könnyen össze lehet téveszteni a büdöskével, a paradicsommal, vagy egy másik gyomnövénnyel, a fekete
ürömmel.
A mintegy 40 faj otthona Észak-Amerika, az arizonai Sonora-sivatag. A parlagfű a száraz és sivatagi éghajlatot
kedveli. A növények által okozott kár mértéke fajonként eltérő, a vizsgálatokat nehezíti, hogy könnyen
kereszteződnek egymással. A legerősebben fertőzött vidékek a Kárpát-medence, Észak-Olaszország és
a Rhône völgye Franciaországban. Európa legfertőzöttebb részei Magyarország, Horvátország, Olaszország
és Franciaország bizonyos részei. Az adatok szerint jelen van még Ausztriában, Németországban, Svájcban,
Bulgáriában, a balti államokban, Svédországban, Norvégiában, Szerbiában és Romániában is.
A parlagfű fejlődése
Hazai körülmények között a csírázás szabadföldön már március végén elkezdődik és csúcsát áprilisban éri el.
A parlagfű magról kel, kétszikű növény. 10-20 °C fokon kezdődik meg magvainak csírázása, amely fény hatására
gyorsabban kel, de a csírázás képes akár a teljes sötétségben történő megindulásra is. A talaj felső rétegéből
kelnek ki általában a növények, azonban a mélyebb rétegekben lévő magok mintegy tartalékolnak, 30-40 évig
is életképesek maradnak, és amint a talajmozgatás megfelelő helyzetbe hozza őket, kinő a növény. A nővirágok
beporzását a szél segíti, amely főként július végén, augusztusban zajlik. Egy parlagfű növény átlagos körülmények
között 2 és 8 milliárd közötti pollenszemet képes a teljes vegetációs időszakban termelni. A parlagfű virágporai
akár 100 km-es távolságra is eljutnak.
A termés érése szeptember végén kezdődik, egy növényen átlagosan 3000-4000 db csíraképes mag fejlődik,
de a kedvezőbb feltételek tovább növelik a termésszámot, számoltak már 60 ezer darabot egyetlen tövön, ha
a parlagfű háborítatlan körülmények között nőtt és nem volt más növény a környezetében.

A parlagfû részei
• T
 ermése: A termés érése szeptember végén kezdődik,
és a fagyokig tart. Egy növényen átlagosan 3000–4000
csíraképes mag fejlődik (de számoltak már 60 000
darabot is egyetlen tövön).
• V
 irága: A termős (nőivarú) virágzatok füzér alakban
jelennek meg a hajtások csúcsain, amelyekben 10–15
halványsárga virág ül. A virágok beporzását a szél
segíti július végén, augusztus folyamán. Virágpora
akár 100 km-es távolságra is eljut.
• Levele: Levelei szabdaltak, sokfélék, korral változnak.
• G
 yökérzete: Gyökere orsógyökér, többed rendű
gyökerei igen mélyre hatolhatnak a talajban.
Parlagfû
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A parlagfû virágpora 100 km-es távolságra eljut.
Így akár az is elképzelhetô, hogy 8 db parlagfû
egész Magyarországot lefedi, és az ország
bármelyik pontján betegséget okozhat.

Mivel lehet a parlagfüvet könnyen összetéveszteni?

Parlagû

Paradicsom

Büdöske

Fekete üröm

Parlagfû és a vele összetéveszthetô növények

Háttéranyag:
A paradicsomon, büdöskén és a fekete ürömön kívül a parlagi rézgyom is erősen allergén tulajdonságú gyomnövény.
A parlagfűnél valamivel kisebb mértékű allergiát váltanak ki a libatopfélék és a disznóparéjfélék. Kisebb gondot
jelentenek a csalánfélék, utifüvek, lórom fajok. Kora nyári időszakban a legfőbb megbetegedést előidéző növények
a pázsitfűfélék, mint a tarackbúza és a csillagpázsit. Léteznek még kapáskultúrákban rohamosan terjedő mérgező
fajok, mint a csattanó maszlag és a fekete ebszőlő.
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II/3.

A parlagfû története
A parlagfű közel 100 éve található meg Magyarország területén. Észak-Amerikából jutott el
a többi földrészre emberi közvetítéssel az I. világháború idején. Első példányát Dél-Somogyban
találták 1922-ben.

A parlagfû elterjedése
Észak-Amerikából egész
Európában, majd az egész
világon.

Háttéranyag:
A parlagfű közel 100 éve található meg Magyarország területén. Észak-Amerikából jutott el a többi
földészre (Európába, Ázsiába, Ausztráliába, Észak-Afrikába, Közép- és Dél-Amerikába) emberi közvetítéssel
az I. világháború idején. Hazánkba az Osztrák-Magyar Monarchia kikötői felől érkezett fertőzött gabona
szállítmányokkal. 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.
18

II/4.

A parlagfû terjedésének okai
Mobilitás: személyek és áruk szabad áramlása.
A parlagfű nálunk elsősorban szántóföldi területen fordul elő, ahol rendszeres a talajbolygatás
a talajművelés miatt, sűrű vetésű kultúrákból kiszorul, de a gabonatarlón, aratás után domináns
gyom. Szintén előfordul vonalas létesítmények mentén (útszél, árokpart, vasúti pályák). Terjedésének
oka kedvező biológiai tulajdonságainak is betudható (elhúzódó, folyamatos csírázása szabadföldön
nehezíti a védekezést, erős versenyképesség más gyomfajokhoz képest, jó tápanyag-hasznosító
képesség, intenzív növekedés, allelopátia, jó szárazságtűrő képesség, természetes ellenségeinek
hiánya hazánkban stb.).
A termőföldeket az 1980-as években sokkal egységesebben művelték (mára elaprózódtak
a földbirtokok magánosításai miatt, valamint nincs egységes művelés és növényvédelem).
Elszaporodtak a kiskertekben is, amiket sokszor nem tartanak kellően karban, pedig a parlagfű
a megfelelő gyomirtás mellett is képes terjedni.
Mára már olyan mértékben elterjedt, hogy gyakorlatilag lehetetlen a teljes kiirtása, de ha
összehangolva védekezünk, kordában tudjuk tartani.

A parlagfû terjedésének hatásai
Azokon a mezőgazdasági területeken, ahol a parlagfű megjelenik, erőszakossága és jó „verseny
képessége” következtében ellehetetleníti a kultúrnövények fejlődését.
• H
 atása a haszonnövényekre: Mintegy szőnyeget képez a talajon és elszívja a többi növény elől a talaj
tápanyag- és vízkészletét, így ahol megjelenik, kisebb lesz a termés, jelentős terméskiesést okoz.
• H
 atása az emberekre: Azon kívül, hogy csökkenti a termésmennyiséget, a legfontosabb probléma
az emberi egészségre gyakorolt káros hatása. Évről-évre többen és többen szenvednek a parlagfű és
a gyomnövények okozta allergiától és asztmától. A parlagfű-mennyiség növekedésének eredménye,
hogy virágpora több allergiás megbetegedés kiváltója, mint a többi allergén együttvéve.
Háttéranyag:
Hogyan jutottunk el odáig, hogy mára ilyen óriási méretű lett a parlagfű-probléma?
Egyfelől a mai korra jellemző óriási mértékű mobilizáció, azaz személyek és áruk szabad áramlása az oka
a parlagfű nagymértékű térnyerésének. A francia kikötőbe az Amerikából vásárolt lovakkal és azok takarmányával
érkezett az 1920-as évek elején. Svájcban csak 2000-ben mutatták ki letelepedését. A 90-es évektől kezdve
a francia határmenti területek levegőjében évről évre növekvő mennyiségben találtak polleneket, majd idővel
egyértelművé vált, hogy itt is megjelent a parlagfű. Érdekes, hogy az a Svájc, aki kimaradt a világháborúból,
a nemzetközi kereskedelemből, a parlagfű problémát is majdnem megúszta, de legalábbis akkor kapta meg,
amikor már rengeteg tapasztalat és kutatási eredmény segíti az ügyhöz való hozzáállást. Koreába is Amerikából
került a növény, az amerikai katonai létesítmények közelében találtak rá először az 1960-as években. Izgalmas
tény, hogy a legtöbb koreai és valószínűleg a többi ázsiai nép sem érzékeny a parlagfűre. A koreai mezők mintegy
felén rizst termesztenek, amely mellett nem is fér meg a parlagfű.
Nagy szerepet kap az emberi tényező is, az emberi értékrend, a gondolkodásmód változása. A 80-as években
sokkal egységesebben művelték a termőföldeket, minden üzemben dolgozott növényvédelmi szakember is.
A rendszerváltással, a területek magánosításával létrejött a máshol ismeretlen, magyar sajátosságnak számító
osztatlan közös tulajdon. Az osztatlan közös tulajdon lényege, hogy a területnek többen is tulajdonosai, és
a tulajdonosok közül senki nem sértheti meg a többiek jogait és érdekeit, azaz nem hozhat döntéseket a többiek
jóváhagyása nélkül. Ilyen közös tulajdonoknak számítanak a házastársak házasság alatt szerzett javai is. E közös
tulajdonok pedig gyakran csak „parlagon hevernek”.
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1.

2.

3.

4.

A parlagfû szívóssága miatt
fokozatosan átveszi a területet
a haszonnövényektôl.
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III. A parlagfû elleni védekezés
Harmadik óra anyaga
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III/1.

A parlagfû elleni védekezés lehetôségei
Miért kell védekezni?
Bármilyen típusú védekezési eljárásról van szó, a fő cél mindig ugyanaz: a parlagfű virágzásának és
magképzésének megakadályozása! Ha ennek évről évre sikerülne következetesen eleget tenni, már
jóval kevesebb lenne a parlagfű!
Kettős negatív hatása:
- haszonnövényekre
- emberekre
Háttéranyag:
(Előző fejezet ismétlés): Azokon a mezőgazdasági területeken, ahol a parlagfű megjelenik, erőszakossága és jó
„versenyképessége” következtében ellehetetleníti a kultúrnövények fejlődését.
Hatása:
A haszonnövényekre: Mintegy szőnyeget képez a talajon és elszívja a többi élőlény elől a talaj tápanyag- és
vízkészletét, így ahol megjelenik kisebb lesz a termés és jelentős termeléskiesést okoz.
Egyes kutatások szerint a kukoricában 9db/m2 parlagfű mintegy 50%-os terméscsökkentést eredményezett,
mások szerint, míg 1db/m2 25%-os kiesést, 2-10 db/m2 30-33% csökkenést jelentett. A napraforgó valamivel
ellenállóbb, itt egyenes arányos összefüggés van a parlagfű jelenléte és a termés alakulása között. 1db/m2 4%,
azonban 10 db/m2 már a kukoricához hasonlóan magas, 33%-os veszteséget mutat.
Az emberekre: Azon kívül, hogy csökkenti a termésmennyiséget, a legfontosabb probléma az emberi egészségre
gyakorolt káros hatása. Évről-évre többen és többen szenvednek a parlagfű és a gyomnövények okozta allergiától
és asztmától. A parlagfű-mennyiség növekedésének eredménye, hogy virágpora több allergiás megbetegedés
kiváltója, mint az összes többi allergén együttvéve.

III/2.

A haszonnövények megóvása
a parlagfûvel szemben
A védekezést az alapján osztályozhatjuk, hogy a parlagfű már jelen van-e a környezetünkben.
Létezik ugyanis megelőző és utólagos védekezés.
Megelőző védekezés
A talaj és környezet megfelelő ápolását jelenti
Már jelen lévő növény elleni küzdelem
Kézi gyomlálás (javasolt kesztyűben végezni)
Kapálás
Kaszálás (a kaszálás gépi módszere költséges megoldás)
Gyeptelepítés (ez a leghatékonyabb módszer)
Vegyszerek alkalmazása (emberre, állatra veszélyes lehet)
22

kézi gyomlálás kesztyûben

kapálás

kaszálás

gyeptégla

Háttéranyag:
A védekezést az alapján osztályozhatjuk, hogy a parlagfű már jelen van-e a környezetünkben. Azaz létezik
megelőző és utólagos védekezés, csakúgy, mint az emberekre ható negatív hatásánál, az allergiánál.
A megelőző védekezés lényege, hogy a parlagfű ne is jelenjen meg. Erre kiváló módszer a talaj és a környezet
megfelelő ápolása. Ha a terület gondozott és karban tartott, akkor a parlagfű nem is üti fel a fejét.
A már jelenlévő növény elleni védekezés lehetősége a gyomirtás. Kétféle gyomirtási módszer van, a mechanikus
és a kémiai, más néven vegyszeres védekezés. A kézi gyomlálás bár hatásos, hiszen teljes mértékben eltávolítja
a növényt, rendkívül idő- és munkaigényes megoldás, továbbá a munkát végző személy egészségére is károsan
hathat. Kézi gyomlálást csak kesztyűben szabad végezni! A kapálás következményei is hasonlóak, azonban előnye,
hogy nem kell közvetlenül érintkezni a növénnyel. A kaszálás a növény levágását jelenti. Ez akkor hatásos, ha
megfelelő időben és megfelelő időközönként megismételve, valamint megfelelő magasságban végzik. A vegyszerek
amellett, hogy természetesen kockázattal járnak, szakszerű alkalmazásuk esetén nem feltétlenül jelentenek
veszélyt a környezetre (lsd. Növényvédelem 45. számában Benécsné Bárdi Gabriella). Az egyik leghatékonyabb
védekezés a gyeptelepítés. Ilyenkor a zárt rendszerek kialakulása ellehetetleníti a parlagfű életterét.
A parlagfüvet nem elég kihúzni vagy kiirtani. Hasznosítani vagy folyamatosan gondozni kell a jövőben
a megtisztított területet, hiszen föld mélyebb rétegeiben lévő magok 30–40 évig is csíraképesek.
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III/3.

Az emberi egészség megóvása
a parlagfûvel szemben
Elmúlhat-e az allergia?
Bizonyos esetekben magától is elmúlhat. Azonban gyakoribb, hogy az allergiás gyermekeknél egy
idő után az allergia tovább alakul asztmává.
Egyes embereknél, akik eleinte csak enyhe, ritkán jelentkező allergiában szenvednek, a betegség
akár egész éven át tartó és súlyosabb formájúvá alakulhat. Sajátos gyógyászati kezelés és odafigyelés
nélkül az allergia nemcsak kellemetlenebb lefolyású, hanem szétterjedhet a testben és fertőzéseknek
nyithat utat.
A gyerekek kezeletlen allergiája vagy asztmája más testi rendellenességhez, illetve érzelmi
problémákhoz vezethet, amelyek már visszafordíthatatlanok is lehetnek. Amennyiben azonban
az allergiát időben felfedezik, helyesen kezelik és megfelelő kontroll alatt tartják, jelentősen
csökkenthetőek a jövőbeli problémák lehetőségei.
Következtetés:
Az emberi szervezetet éppúgy védeni kell, mint a haszonnövényeket és a termőterületet.
Az allergiás betegségek megelőzése és kezelése:
a. Az érzékenység kialakulásának megakadályozása
b. Az érzékenység már kialakult, de az allergia még nem
c. A már allergiás beteg kezelése
a. Az érzékenység kialakulásának megakadályozása:
Elsősorban a terhesség alatt, illetve csecsemőkorban kell a szülőknek odafigyelni. Segíthetnek
az érzékenység kialakulásának megakadályozásában: a csecsemőt 4 hónapos korig lehetőleg
anyatejjel kell táplálni, a kismama ne dohányozzon és a baba kerülje a dohányfüstös környezetet,
hiszen a tudományos kutatások eredményei egyértelmű összefüggést mutattak ki a terhesség alatti
dohányzás és a született gyermek allergiára való hajlama között. A terhesség alatt kerülni kell
az allergéneket az étkezésben és a környezetben egyaránt.
b. Az érzékenység már kialakult, de az allergia még nem:
Az allergének teljes kiirtása környezetünkből nem egyszerű feladat és csak néhány esetben
lehetséges, mint például állati szőrök, munkahelyi allergének és néhány étel okozta allergia esetén.
Általában az allergén koncentrációjának csökkentése a megvalósítható cél.
Egyéni védekezés lehetőségei:
- Pollendús környezet kerülése
- Pollenjelentés figyelése
- Szabadtéri sportolás, kirándulás előtt tájékozódás a környezet fertőzöttségéről
- Csukott ablak mellett való utazás
- Zárt ablaknál történő alvás (szellőztetés 22 és 4 óra között)
- Rendszeres hajmosás
- Ruhaszárítás zárt térben
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Autózás csukott ablakkal

Alvás zárt ablaknál

Ruhaszárítás zárt térben

Rendszeres hajmosás

Társadalom feladata:
- Dohányzás elleni küzdelem
Háttéranyag:
Dohányzás következtben világszerte évente egy Finnországnyi (kb. 5 millió) ember hal meg napjainkban, vagyis 6
másodpercenként egy ember. Magyarország a világ cigarettafogyasztóinak élvonalába tartozik az évi egy főre jutó
2200 szál fogyasztással és a dohányosok magas arányával. A dohányosok hazánkban napi átlag csak egy doboz
elszívásáról számolnak be. A világ élvonalába tartozunk a daganatos betegségek okozta halálozás területén is.
Mind a férfiak, mind a nők tizenévesen szoknak rá a dohányzásra - a fiatalok körében végzett adatfelvételek
szerint a lányok korábban. (oefi.hu)

- Ipari és közlekedésből fakadó légszennyezés csökkentése
- Lakásépítés során jó minőségű anyagok használata
- Felesleges antibiotikummal való kezelés mellőzése
Háttéranyag:
A fő baj az úgynevezett antibiotikus rezisztencia kialakulása és egyre inkább a rezisztencia kiszélesedése. A feles
legesen és nem megfelelő mennyiségben szedett antibiotikum a rezisztens baktériumok elszaporodását segíti elő,
és így a betegség nem hogy nem gyógyul, de még súlyosbodhat is. A nem kellő ideig tartó gyógyszerszedés oka
lehet a betegség kiújulásának, mert a teljes gyógyulás a tünetek javulásától független dolog. Az antibiotikumok
alkalmazásának másik, a rezisztencia kifejlődésén kívüli veszélye, hogy néhányan túlérzékenyek ezekkel a gyógy
szerekkel szemben, ami súlyos allergiás tünetekben nyilvánulhat meg. (sulinet.hu)
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- Egészséges életmód népszerűsítése
- Lelki egészség
Háttéranyag:
A lelki tényezőknek is szerepe van az allergiás tünetek jelentkezésében, illetve fokozódásában.
Az aggodalom, a szorongás asztmás rohamot vagy allergiás náthát provokálhat, például a művirágok látványa
kiválthat tüneteket virágporra allergiás betegnél. A relaxáció, az autogén tréning bizonyos formái hatékonyak
lehetnek a kezelésben. (nepegeszseg.net)

- Gyomirtási kötelezettség
- Sikeres tájékoztatás és oktatás
c. A már allergiás beteg kezelése:
Mivel az allergiás reakció csak akkor fejlődik ki, ha a test kapcsolatba kerül az illető allergénnel,
ezért megoldás az allergénnel való találkozás kerülése. Ez igazából lehetetlen feladat, egyes anyagok,
mint pl. a lakáspor nem kerülhetőek el. Olyan esetben, amikor az allergén valakinél enyhe, illetve
közepes erősségű tüneteket okoz, a baj kezelhető gyulladáscsökkentő gyógyszerekkel, vagy alternatív
gyógymódokkal (természetgyógyászat, akupunktúra, homeopátia). Az allergia bizonyos formáira
a doktor immunterápiát írhat elő. A kezelés injekciók sorozatából áll, egy hónapon át az allergén
kivonatát kell felszedni növekvő dózisokban. A kezelés célja, hogy a test ellenálló képességét annyira
megnöveljék, hogy csak a legenyhébb allergiás reakció jöjjön létre az allergénnel való találkozáskor.
Hogy tudhatom meg, hogy mire vagyok allergiás?
Háziorvos: Az orvosnak ismernie kell a család életvitelét és az allergiára való hajlamot.
Bőrpróba: A gyanús allergén kis mennyiségét a bőrre juttatják, ami azon keresztül felszívódik.
Ha valaki érzékeny a gyanított anyagra, a bőrön szúnyogcsípésre emlékeztető piros dudor
képződik perceken belül.
RAST teszt: Az egyénből vérmintát vesznek, majd azt vizsgálják, hogy az adott gyanús allergén
hatására mekkora lesz az ellenenyag mennyisége.

III/4.

A kiirtott parlagfû felhasználása
Legfontosabb felhasználási területe: - állati eledel
		
- komposztálás
		
- biogáz
Háttéranyag:
Az a parlagfű, amely egyébként káros az emberi egészségre, kiválóan hasznosítható az emberiség javára egyéb
módszerek segítségével. Felhasználható állati takarmányként, alapanyag biogáz előállításához és komposztáláshoz.
Ez utóbbi lényege, hogy a természetben maguktól lebomló hulladékok kiváló tápanyagai a termőföldnek, aminek
köszönhetően jobb minőségű gyümölcs, zöldség és gabona terem. A biogázként való hasznosításakor energia nyerhető
a gyomnövényekből. Ma, amikor mindennapos téma a fosszilis tüzelőanyagok káros mellékhatása, az alternatív
módon előállított energiák kiemelt jelentőséggel bírnak.
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állati eledel

komposztálás

biogáztermelés

Háttéranyag:
A gyomfelvételezés
Az allergiát okozó és egyéb károkozó növények elleni sikeres stratégia kidolgozásának fontos lépése
a gyomfelvételezés. A gyomfelvételezés lényege, hogy bizonyos időközönként feltérképezik az egész országra
kiterjedően, hogy mely gyomok vannak jelen, hol és mekkora mennyiségben, azaz melyikkel szemben kell kidolgozni
védekezési taktikát. A gyomfelvételezés alapján ugyancsak értékelhetők az eddigi törekvések eredményei. Az első
országos szántóföldi gyomfelvételezés 1947 és 1953 között volt. A legutóbbi, ötödik 2007-2008-ban.
A gyomfelvételezés módszerei:
Mivel a felvételezni, vizsgálni kívánt terület igen nagy, a pontos számítást (egzakt módszer) és a becslésre épülő
eljárásokat együtt alkalmazzák a szakemberek. Egzakt módszer alatt az adott területen előforduló gyomnövények
pontos méréssel vagy számítással történő meghatározását értjük, például növényszámlálás, talajban lévő
gyommagvak számbavétele. A becslési módszer például a szemrevételezés.
A gyomfelvételezést Magyarországon az elmúlt évtizedek gyomfelvételezései során 4 x 4 méteres területek
kijelölésével valósult meg. Az ország különböző területein elterülő kukorica- és búzatáblákon belül mintegy
kétszáz felvételi helyeken kijelölt mintaterületeken nem végeznek semmiféle gyomirtást, azaz sem vegyszeres,
sem gépi, sem kézi védekezést, így teret engednek a kis, lehatárolt területeken a gyomok természetes fejlődésének.
A vizsgálat jellemzően tavasztól következő év nyár közepéig, végéig tart, azaz valamivel hosszabb, mint 1 évig.
A kijelölt pontokban, két időpontban vesznek adatokat, majd ezek összesítése adja meg az egész országra
érvényes adatokat.
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III/5.

Kinek a feladata a védekezés
megszervezése?
Hármas egység:
- az állam törvényekkel
- az önkormányzatok a közterületeken
- a civil szervezetek és egyének, alulról szerveződően
Háttéranyag:
A parlagfű elleni védekezés megszervezése az állam, illetve az önkormányzatok feladata. Törvény szabályozza
a gyomirtási kötelezettséget, amelynek betartását ellenőrök vizsgálják, azaz bizonyos embereknek az a foglalkozása,
hogy a területeket járja annak érdekében, hogy felfedezze azokat, amelyeket parlagfű borít. A gyomos területek
tulajdonosait pénzbírság megfizetésére kötelezi az állam. Állami szinten is léteznek programok a lakosság
tájékoztatására, a kutatásokra, valamint az irtás megszervezésére. Az önkormányzatok helyi szinten próbálnak
megoldásokat találni. Ilyen lehet például egy hétvége kijelölése az adott településen, amikor arra ösztönzik a helyi
lakosságot, hogy gyűjtse be a parlagfüveket. A begyűjtött parlagfű után ajándékot vagy más ellenszolgáltatást
kaphatnak a segítők. Ezeknek a rendezvényeknek hasznos közösség-összetartó hatása is van, könnyebb
az ismerkedés, valamint a közös munka vidámabb hangulatú és gyorsabban telik közben az idő is.
Az állam szerepe a parlagfű elleni védekezésben
2004-ben alakult meg a „Parlagfűmentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottság (TB1) , amely a parlagfűvel
kapcsolatos tevékenységek koordinálásával foglalkozik. A Bizottság munkájára a költségvetés külön keretösszeget
biztosított.
		
		 1. Táblázat: 2008. évben a parlagfű elleni programokra rendelkezésre álló forrás (millió Ft)
Megnevezés
Előirányzat
Megtérített védekezések
Felhasználható összeg
Közérdekű védekezés
400,0
89,1
489,1
Tárcaközi Bizotts. prg-ja 460,80
Bevont források*:
9 300,5
			
8 839,7
összesen:
860,8
8 928,8
9 789,6
*A bevont források az alábbi szervezetektől kapott eltérő összegű anyagi juttatatásokat jelentik: MÁV Zrt., GYSEV Zrt., Magyar Közút Kht.,
Autópálya mérnökségek, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., SZMM.

A gyomnövény irtását törvény szabályozza, a bírság 20 ezer és kétmillió forint között mozog súlyosságtól függően.
2008-ban 280 millió forint bírságot szabtak ki, 2009-ben a parlagfűirtás elmaradásából kifolyólag kiszabott
bírság összege 63 millió forint, a beszedett bírság összege 46 millió forint.
Civilek, önkormányzatok és az állam szerepe
Az állam feladata a parlagfű-stratégia kidolgozása, annak finanszírozása, valamint e stratégia megvalósulásának
ellenőrzése. A parlagfű irtását törvény mondja ki (Termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény). Az önkormányzatok
a közterületek, például a parkok, a játszóterek tulajdonosai, azaz e területeken meg kell szervezniük a gyomnövény
irtását. Gyakran erre nincsen elég anyagi vagy emberi forrása egyéb feladatai ellátása mellett egy önkormányzatnak,
a civilek ilyenkor bekapcsolódnak és elkötelezetten segítenek a területek felmérésében és gyommentesítésében.
A védekezésért nemcsak az állam, az önkormányzatok és a civilek a felelősek, hanem – és elsősorban –
a mezőgazdasági termelők, a földtulajdonosok és a földhasználók.
Munkájában a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési, a Szociális és Munkaügyi, az Oktatási és Kulturális, az Egészségügyi, a Környezetvédelmi
és Vízügyi, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi, az Önkormányzati, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági, valamint a Pénzügyminisztérium
vesz részt feladat- és hatáskörének megfelelően
1
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Háttéranyag:
Az elmúlt időszakokban több bejelentés érkezett fertőzött területekről a civil szervezetektől, mint a helyi lakosoktól.
Az önkormányzatok fontos szerepet töltenek be a lakosság parlagfű elleni védekezésre való motiválásában, és
ebbe a munkába ugyancsak bekapcsolódnak a civilek is. Ilyen események például a közös irtások szervezése, vagy
a lakosok által összegyűjtött és leadott parlagfű-mennyiség utáni ajándékok osztása.
A civil szervezetek legfontosabb feladata a lakosság érdekeinek politikától és hatalomtól független képviselete
az állami döntéshozók előtt. Nevezhetjük őket a két csoport közti közvetítő csatornának. Nagyon fontos
szerepük van az állampolgárok érdekeinek védelmében és az emberek tájékoztatásában. Feladatuk a szakmai
nyelv közérthető nyelvre való lefordítása, azzal a céllal, hogy az átlagember is megérthessen bizonyos problémákat
és beleszólhasson az azokkal kapcsolatos intézkedésekbe. A civileknek óriási szerepük van a parlagfűvel és
az allergiával kapcsolatban is. Egyfelől az ismeretterjesztés és felvilágosítás, hiszen fontos annak tudatosítása
az emberekben, hogy mi a parlagfű és mi az allergia, milyen káros hatásai vannak az emberi szervezetre és
a környezetre, valamint hogyan lehet ellene védekezni.
Néhány, a parlagfűvel kapcsolatos munkában szerves szerepet vállaló civil szervezet:
“Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány, Bicsérd Községért Közalapítvány, Barcsi Környezetvédelmi Egyesület,
Vadvirág Egyesület,KELE Természetvédő Egyesület,Szülőföldünkért Egyesület,Falubarát Győrújbatát Egyesület,
Sigray Margit Faluvédő-Faluszépítő Kulturális Egyesület, Rozmaring Kézműves és Hagyományőrző Egyesület,
“Boncföldért” Közalapítvány, Egészséges Városokért Közalapítvány, Gyermekünk a Holnapunk Kiemelten
Közhasznú Alapítvány, Szigetmonostori Faluszépészeti Egylet, Csepeli Zöld Kör Egyesület, „Faluvédő, Szépítő
és Fejlesztő Egyesület, Mátra Nagycsaládos Egyesület, Tard Turizmusáért Egyesület, Naggyimóti Sportegyesület,
Önkéntes Polgárőr,Tűzoltó és Környezetvédelmi Egyesület, Dunántúli Romák Foglalkoztatásáért Egyesület
Sikeres példák: Csehimindszent Vas megyében található, 500 fő alatti település. Elég magas a munkanélküliek
száma, de az utcák tiszták és rendezettek. Sok a nem helyben lakó, ami hozzájárult ahhoz, hogy a parlagfű
könnyen elterjedjen a faluban. Az önkormányzat, a civil szervezet és a lakosság példamutatóan összefogott
ezen a kis településen. A Csehimindszent Jövőjéért Alapítvány ügyesen és hatékonyan szervezte meg a munkát.
Elsőként parlagfűvel borított területek felderítését kezdték meg és jelölték meg a kifejezetten fertőzötteket, mint
például az iskola környéke. Pályázatokon szereztek pénzt a különböző akciók finanszírozására, valamint az irtás
megkönnyítésére gépek vásárlására. Figyelmet szenteltek a tájékoztatásra is, az orvosi rendelőkben, valamint
az iskolákban bemutatták a gyomnövényeket és felhívták a figyelmet a pollenek egészségkárosító hatásaira. Közös
irtást szerveztek a tanulók bevonásával az iskola körüli területek megtisztítása érdekében.
Békés városban az önkormányzat minden nyáron egyhetes irtási programot szervez, amelynek során napközben
lehet egy adott területen leadni a gyökerestől kihúzott, 50 darabos parlagfű kötegeket. A résztvevők apró ajándékokat
kapnak, valamint különböző kategóriák szerint kihirdetik a győzteseket, akik a legnagyobb mennyiségű köteget
szolgáltatták be. A tavalyi évben tízezer parlagfű tövet gyűjtöttek a lelkes városlakók. A lakosok lehetőséget
kapnak arra is, hogy megvizsgáltassák magukat, hogyan is állnak az allergia kérdését illetően. Ezek a városban
rendezett különböző fesztiválok, programokra való kitelepülés során történik meg. Civil szervezetekkel közösen
egészségnapot szerveznek, melynek során az allergiaszűrésen kívül tanácsadással is foglalkoznak.

Források: Dr. Kun Zsuzsa: Az orvos szemével. Parlagfû kézikönyv. Agrofórum Extra 21. (2007. május 15.): A parlagfû – az allergológia elsô számú közellensége? (Dr. Berta Gyula ny. fôorvos, Allergon Kkt. Orvosi Tanácsadó Iroda, Szekszárd). A parlagfû Növényvédelem 45. évfolyam 8. szám, 2009. augusztus. Pálmai Ottó (Fejér Megyei MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság): A parlagfû elleni védekezés hazai ellentmondásai. Kazinczi Gabriella, Béres Imre, Novák Róbert, Karamán József: Újra fókuszban az ürömlevelû parlagfû (Ambrosia artemisiifolia L.). Kiss Levente: Kereszttûzben a parlagfû
(Az Elsô Nemzetközi Parlagfû Konferencia hét elôadójával való beszélgetés). Novák Róbert-Dancza István-Szentey László-Karamán József: Magyarország szántóföldjeinek gyomnövényezete, Ötödik Országos
Gyomfelvételezés (2007-2008), FVM, Budapest 2009. http://www.sci.u-szeged.hu/pollinfo/index.php?melyik=3&nyelv=hun&oldal=doksik 2010-01-26. http://www.sci.u-szeged.hu/pollinfo/index.php?melyik=2&nyelv=
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