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Levegıtisztaság védelem 

Parlagfő elleni védekezés fontossága 

 

 

Sajnos az utóbbi években egyre növekszik az allergiás megbetegedések száma. 

Az egyik legelterjedtebb kiváltó oka ennek az úgynevezett allergén pollenek 

terjedése, melyek bekerülve a levegıbe rengeteg ember mindennapjait keserítik 

meg a szó szoros értelmében.  

Az egyik ilyen allergiás reakciót kiváltó növény köztudottan a parlagfő. A 

növény magról kell ki, egynyári növény, mely 20-140cm magas. İsszel a 

növény a magok beérése után elpusztul. A magok Magyarországon március 

végén kezdenek kelni és áprilisban tömegesen csíráznak A parlagfő 

pollenszórási idıszaka fıként július, augusztus és szeptember hónapokra tehetı. 

A porzást a szél végzi, aminek következtében a pollen akár 100km távolságra is 

el tud jutni. Ezért fontos ebben az idıszakban felhívni a lakosság figyelmét, 

hogy allergiás társaikra való tekintettel gondoskodjanak a parlagfő megfelelı 

irtásáról, eltávolításáról. (Mindezt persze bölcs dolog volna már a pollenszórási 

idıszakot megelızıen elvégezni, hogy így is hozzájáruljunk a levegı 

tisztaságához.) Ha még nem tettük meg egyszerően gyökerestıl húzzuk ki a 

földbıl a gyomnövényt, így gátolva annak kárt okozó hatását.  

Az ingatlan tulajdonosoknak a parlagfő elleni védekezést június 30-ig végre 

kell hajtani. Azt követıen pedig a parlagfő virágzását, az allergén pollen 

levegıbe kerülését folyamatosan megakadályozni. A védekezés legegyszerőbb 

módja a június végétıl két-három alkalommal végzett kaszálás, esetleg a 

vegyszeres gyomirtás. A mővelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az 



egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfő szaporodását. Az alábbi 

térképen jól látszik, hogy mennyire elterjedt a parlagfő Enyingen: 

 

 
Enying parlagfő veszélyeztetettségét és az elrendelt parlagfő elleni közérdekő 

védekezéseket bemutató áttekintı térképek (2009 március-októberi idıszakra) 
(Vidékfejlesztési Minisztérium) 

 
 

 
 
 

Ami talán problémát jelent a városban a lakatlan és elhanyagolt ingatlanokon 

meg nem történı parlagfő irtás, ahol csak jogi eszközök gyakorlásával lehet 

 
Jelmagyarázat  

  Alig(0-1 ezrelék)  

  Enyhén(1-3 ezrelék)  

  Közepesen(3-10 ezrelék)  

  Erısen(10 ezrelék felett)  

  Feldolgozáson kívüli  



elérni a területek karbantartását. A 194/2008 (VII.31.) számú Kormány rendelet 

60§-a bıvebben tárgyalja a bírságolásra vonatkozó szabályokat. 

Mindezek mellett talán fontos megjegyeznünk azt is, hogy Enying Város 

hatalmas zöld közterületekkel rendelkezik, melyek folyamatos karbantartásáról 

Enying Város Szolgáltató Intézménye gondoskodik.  

Összegezve a parlagfő megfelelı irtása, s ezzel az allergén pollenek 

visszaszorítása, mind lakossági mind önkormányzati feladat együttesen. Fontos, 

hogy mindenki megtegye a maga részét a siker érdekében. 

 

Enying Város Szolgáltató Intézménye Viplak Tibor 

 


