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A parlagfű bemutatása

A fészkesvirágzatúak 
családjába tartozó, 20-200 cm 
magas, orsógyökerű, felálló 
szárú, rendszerint dúsan 
elágazó, terebélyes e ága ó, te ebé yes
gyomnövény. 

Szára szőrös, tompán 
négyélű. 

Levelei egy-kétszeresen 
szárnyaltan szeldeltek, 
bemetszettek, fonákuk és a 
levélnyél pelyhesen szőrözött. 

A parlagfű fejlődése
érett termés 

A termés felső részén a 
pikkelylevelek 4-6, 
mintegy 1 mm hosszú 
tövisben végződnek. 

szikleveles parlagfű 

A csíranövény sziklevelei 
szélesek, elliptikusak, csúcsuk 
lekerekített, levélnyélre 
keskenyedők, 3-4 mm szélesek. 
A sziklevelek szélén lilás foltok 
találhatók. A sziklevél nyele 
rövidebb, mint a lemeze

A parlagfű fejlődése

2 leveles parlagfű

4 leveles parlagfű 

Az első lomblevelek keresztben 
átellenesek, szárnyasan 
hasogatottak, a későbbi 
lomblevelek pedig szórt állásúak, 
rövid nyelűek. A levelek színe 
sötétzöld, fonákuk sötétszürke.

A parlagfű fejlődése

10 leveles parlagfű6 leveles parlagfű p gp g

korai virágbimbós állapotintenzív hajtásnövekedés

A parlagfű leveleinek morfológiai 
változékonysága

A parlagfű változékonysága 
nagy, levelei igen változatos 

Fotó: Béres Imre

gy g
alakúak, olykor előfordulnak 
osztatlan felső levelek 
(Priszter cit. Soó (1970))
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A parlagfű fejlődése

A porzós és termős virágok külön 
fészkekben nyílnak. 

Az allergiát okozó nagymennyiségű 
pollen a hajtások csúcsán kifejlődő 
porzós virágzatokban képződik. 

Sűrű állományban csaknem 
kizárólag porzós virágok 
képződnek, míg ritkább térállásban, 
tápanyagban gazdag talajon a 
termős virágok száma a nagyobb.

A termős fészkek a felső 
lomblevelek hónaljában, a porzós 
virágzatok alatt találhatók, 
rendszerint egyvirágúak, ülők. 

Porzós virágzat Termős fészkek

Bíró Krisztina rajza

A parlagfű fejlődése

Egy virágzatban 10-17 
halványsárga virág van. 

Egyetlen 
fészekvirágzatból 119 
ezer pollen szóródhat ki

A parlagfű fejlődése

Erőteljesen 
virágzóvirágzó 

parlagfű, 
termések 
fejlődnek

Szaporítóképlete 
háromféle módon 
fordulhat elő: 

A parlagfű fejlődése

- egymagvú fészek (a.),

- kaszat (b.)

- csupasz mag (c.)
a.             b.          c.

Fotó: Béres Imre

Kaposvári Egyetem kísérlete:
Eltérő időpontban kelt parlagfű növények 
körül 1 m-es körben minden más növényt 
kapálással eltávolítottak.

Pollenprodukció/növény:

Tényleges biológiai potenciál

A parlagfű pollentermelése
Pollenprodukció/növény:

Eddigi adatok: 2-8 milliárd

Fotó: Kazinczi Gabriella

Pollenprodukció/növény:
- Áprilisban és májusban kelt: 

11-25 milliárd - átlagosan

- Áprilisban és májusban kelt:
46,51-48,94 milliárd – maximum

Legmagasabb maghozam/növény:
53-57 ezer 

(legmagasabb irodalmi adat: 62 ezer)

Forrás: Kazinczi G. – Novák R. (szerk) (2012): A parlagfű visszaszorításának integrált módszerei

A PARLAGFŰVEL ÖSSZETÉVESZTHETŐ NÖVÉNYEK

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

A fekete üröm hazánkban gyakori útszéleken, táblaszéleken, 
árokpartokon, rét-legelő, parlagokon.
A szántóterületeken többnyire nem okoz gondot.

fekete üröm (Artemisia vulgaris) parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
Forrás: Choma E.. – Novák R. (2013): A parlagfűvel összetéveszthető növények

(http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/parlagfu_mentesites/parlagfukalauz/parlagfu_osszetevesztheto_nov.html)
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A PARLAGFŰVEL ÖSSZETÉVESZTHETŐ NÖVÉNYEK

Fekete üröm: Ugyancsak erősen allergén hatású. 
Fészkesvirágzatú növény. 
Virágzásának időpontja egybeesik a parlagfű virágzásával, 
de jóval kevesebb allergiás megbetegedést okoz, mint a parlagfű. 
Évelő életformájú gyomnövény, többfejű gyöktörzzsel rendelkezik 
(parlagfű egynyári életformájú). 

fekete üröm (Artemisia vulgaris) parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
Forrás: Choma E.. – Novák R. (2013): A parlagfűvel összetéveszthető növények

(http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/parlagfu_mentesites/parlagfukalauz/parlagfu_osszetevesztheto_nov.html)

A PARLAGFŰVEL ÖSSZETÉVESZTHETŐ NÖVÉNYEK
Fekete üröm: Szára, levélzete alapján jól megkülönböztethető. 
Szára vörösesbarna, hengeres, pelyhesen szőrözött, 
leveleinek fonáki oldala fehér molyhos, felső oldala sötétzöld, 
a parlagfű leveleinél sötétebb színű. 
A fekete üröm legalsó levelei csak karéjosak vagy hasogatottak, 
míg a parlagfű levelei szeldeltek. 
A felső levelek a fekete ürömnél is többnyire szeldeltek. 

fekete üröm (Artemisia vulgaris) parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
Forrás: Choma E.. – Novák R. (2013): A parlagfűvel összetéveszthető növények

(http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/parlagfu_mentesites/parlagfukalauz/parlagfu_osszetevesztheto_nov.html)

A PARLAGFŰVEL ÖSSZETÉVESZTHETŐ NÖVÉNYEK

Fehér üröm: fészkesvirágzatúak családjába tartozó növény.
Hazánkban útszéleken, parlagokon, száraz gyepekben gyakori 
növény. Szántóföldeken is előfordul, de ott nem tud megélni, nincs 
jelentősége. 

fehér üröm (Artemisia absinthium) parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
Forrás: Choma E.. – Novák R. (2013): A parlagfűvel összetéveszthető növények

(http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/parlagfu_mentesites/parlagfukalauz/parlagfu_osszetevesztheto_nov.html)

A PARLAGFŰVEL ÖSSZETÉVESZTHETŐ NÖVÉNYEK

Fehér üröm: Évelő, félcserjés, vastag, fásodó, erős gyöktörzses. 
Az egész növény fénylő selymes szőrzettől ezüstösen szürke színű. 
Levelei szárnyasan szeldeltek.

fehér üröm (Artemisia absinthium) parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
Forrás: Choma E.. – Novák R. (2013): A parlagfűvel összetéveszthető növények

(http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/parlagfu_mentesites/parlagfukalauz/parlagfu_osszetevesztheto_nov.html)

A PARLAGFŰVEL ÖSSZETÉVESZTHETŐ NÖVÉNYEK
bársonyvirág, büdöske:
Ugyancsak fészkes virágzatú növény.
Kertekben, lakott terülteken fellelhető. 
Virágzás előtt könnyen összetéveszthető. 
Büdöske jóval alacsonyabbra növő, egyéves, 
erőteljes, felálló ágas, zöld szárú, kopasz, szagos dísznövény. 

bársonyvirág, büdöske (Tagetes spp.) parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)

Forrás: Choma E.. – Novák R. (2013): A parlagfűvel összetéveszthető növények
(http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/parlagfu_mentesites/parlagfukalauz/parlagfu_osszetevesztheto_nov.html)

A PARLAGFŰVEL ÖSSZETÉVESZTHETŐ NÖVÉNYEK

Bársonyvirág, büdöske: A hasonlóság már palánta korában 
észrevehető különösen a levélzeten. A levelek átellenes vagy szórt 
állásúak, páratlanul szárnyasan szeldeltek, lándzsás fűrészes 
élűek. 

bársonyvirág, büdöske (Tagetes spp.) parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)

Forrás: Choma E.. – Novák R. (2013): A parlagfűvel összetéveszthető növények
(http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/parlagfu_mentesites/parlagfukalauz/parlagfu_osszetevesztheto_nov.html)
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ÖSSZETÉVESZTHETŐ NÖVÉNYEK
Sokan helytelenül a parlagfüvet nevezik 
vadkendernek. 
A vadkender gyengén allergén gyom. 
A vadkender a termesztett rostkender elvadult változata, 
a kenderfélék családjába tartozó kétlaki növény.
Levélzete átellenes vagy szórt állású, levelei tenyeresen 
osztottak vagy szeldeltek, erezetük tenyeres. 

Vadkender (Cannabis 
sativa ssp. spontanea)

parlagfű
(Ambrosia artemisiifolia)

Forrás: Choma E.. – Novák R. (2013): A parlagfűvel összetéveszthető növények
(http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/parlagfu_mentesites/parlagfukalauz/parlagfu_osszetevesztheto_nov.html)

A PARLAGFŰVEL ÖSSZETÉVESZTHETŐ NÖVÉNYEK

Gilisztaűző varádics: évelő, a fészkesek családjába tartozó, 
rendszerint vastag, ágas,ferde gyöktörzsű növény, mereven 
felálló, többnyire csoportosan növő, 40-160 cm magas szárakkal. 

gilisztaűző varádics
(Chrysanthemum vulgare) parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)

Forrás: Choma E.. – Novák R. (2013): A parlagfűvel összetéveszthető növények
(http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/parlagfu_mentesites/parlagfukalauz/parlagfu_osszetevesztheto_nov.html)

A PARLAGFŰVEL ÖSSZETÉVESZTHETŐ NÖVÉNYEK

Gilisztaűző varádics: Levelei egyszerűen vagy majdnem 
kétszeresen szárnyasan szeldeltek, a szárnyak hosszúkásak vagy 
keskeny-lándzsásak, bevagdalt fűrészesek, gyengén szőrösek 
vagy kopaszak. 

gilisztaűző varádics
(Chrysanthemum vulgare)

parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)

Forrás: Choma E.. – Novák R. (2013): A parlagfűvel összetéveszthető növények
(http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/parlagfu_mentesites/parlagfukalauz/parlagfu_osszetevesztheto_nov.html)

Pollennaptár
(február–október)

elő- és utóvirágzási időszak
fő virágzási időszak

EGYÉB ALLERGÉN GYOMNÖVÉNYEK

* gyengén allergén
** közepesen allergén
*** erősen allergén
**** igen erősen allergén

Forrás: Országos Környezetegészségügyi Intézet heti pollenjelentései

Fehér libatop (Chenopodium album)
Szára dúsan ágas, 
levelei hosszú nyelűek, fonákukon erősen „lisztesek”.
Virágzata tömött, gomolyos fürt, zöld virág.
Igen gyakori szántóföldeken, parlagokon, 
utak mentén, házak körüli szemetes helyeken, 
kertekben, szőlőkben – humuszos bolygatott talaj
Őszi kalászosokban gond csak ha ritkák, 
tavaszi kalászosokban, ha gyengén fejlődnek.
Jól fejlődik borsó lóhere- lucernavetésekben

EGYÉB ALLERGÉN GYOMNÖVÉNYEK

Abonyi Zsuzsanna rajza

Jól fejlődik borsó, lóhere-, lucernavetésekben.
Főleg a kapásokban uralkodó.
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EGYÉB ALLERGÉN GYOMNÖVÉNYEK
Szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus)

Pirosas színű karógyökér, szár sűrűn pelyhes szőrös.
Levélen erezettség jól látható. 
Zöld virág, a virágok igen vastag, tömött, rövid, 
sűrűn álló füzéreket alkotnak. 
Lencse alakú, fényes fekete mag, nagy magtermés. 
Szántóföldeken, kertekben, házak körül, parlagos, 
trágyás, szemetes helyeken, utak mentén.
Kalászosokban nem gond (üres foltokban).
Kapásokban tarlókon kertekben

Abonyi Zsuzsanna rajza

Kapásokban, tarlókon, kertekben, 
szőlőkben, gyümölcsösökben.

EGYÉB ALLERGÉN GYOMNÖVÉNYEK

Karcsú disznóparéj  (Amaranthus chlorostachys)

A szár nagy része és a levél többnyire kopasz, fénylő.
Virágzatában az álfüzérek megnyúltak, 
aljukon szaggatottak, 1 cm-nél vastagabbak.
Előfordulás: szőrös disznóparéjjal együtt.

Abonyi Zsuzsanna rajza

EGYÉB ALLERGÉN GYOMNÖVÉNYEK
nagy csalán (Urtica dioica)

Évelő, függőleges gyöktörzs, oldalra tarackok
Felálló, négyszögletű szárai csoportosan nőnek.
Fullánkszőrös.
Kétlaki – hímvirágok felálló, rövid oldalágas füzérekben,
nővirágok hosszabb oldalágú, később lecsüngő füzérben.
Igen apró zöld virágok.

Abonyi Zsuzsanna rajza

EGYÉB ALLERGÉN GYOMNÖVÉNYEK
réti lórom (Rumex obtusifolius)

Évelő, vastag gyöktörzs, vastag, mélyre hatoló gyökér.
Alsó levelek nagyok, szíves vállból hosszúkásak, 
hosszú nyelűek, lekerekítettek, vagy tompa csúcsúak.
Virágörvök dús virágú fürtöt képeznek.
Az egész országban előfordul, főleg nedves helyeken, 
a hegyvidékeken, Nyugat-Dunántúlon, 
elsősorban pillangós takarmánynövényekben.

EGYÉB ALLERGÉN GYOMNÖVÉNYEK

Nagy útifű (Plantago major)

Évelő, rövid gyöktörzsű.
Összes levelei levélrózsában,
széles-tojásdadok, többnyire 7 erűek.
Füzérvirágzat alján szaggatott,
olyan hosszú, vagy kevéssel rövidebb, mint a szára.
Réteken, legelőkön, parlagokon, utak mentén,
csapadékosabb helyeken szántóföldeken is, 
főleg évelő pillangósokban, kalászosok tarlóin.

Abonyi Zsuzsanna rajza

EGYÉB ALLERGÉN GYOMNÖVÉNYEK

Magas aranyvessző (Solidago gigantea)
Évelő, tarackos, dúsan leveles.
Levelei lándzsásak vagy hosszúkás-lándzsásak.
Fészkek egyoldalú, ívesen hajló, sűrű fürtökben.
Árterek, liget- és láperdők, vágásterületek, 
nedves rétek.

Abonyi Zsuzsanna rajza
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EGYÉB ALLERGÉN GYOMNÖVÉNYEK
iva, parlagi rézgyom (Iva xanthiifolia) ‐ A jövő „parlagfüve”?

Pollenje a parlagfűéhez nagyon hasonló, erősen allergén. 
Egyéves, nagytermetű (120-200 cm), felálló, vastag, erős, ágas szárú, 
fészkesvirágzatú, bugás füzérekben álló zöldessárga, apró, fészkek. 
Először inkább a libaparéj,
később már kifejezetten a parlagfű virágzatára emlékeztet. 
Parlagokon, száraz gyomtársulásokban, nagy N-bőségű helyeken, 
napraforgóban, kukoricában, ruderálián.
É-Amerikában honos.
Jelenleg: Csongrád Békés Hajdú Szabolcs

(Fotó: Hódi László)

Jelenleg: Csongrád, Békés, Hajdú, Szabolcs,
Szolnok, Bács-Kiskun, Pest megyékben.

A PARLAGFŰ   ÉLETCIKLUSA

A csírázás megindulásához 
a környezeti feltételek március végén, április elején 
biztosítottak (talaj átlaghőmérséklete a felső 5 cm‐
ben tartósan 6 oC fölé emelkedik).
Az első csíranövények megjelenése március 
15-április 12 között (Keszthely 1976-1996). 
Az éves csírázás szezonális jelleget mutat

Forrás: Béres I., Bíró K. (1993): A parlagfű (Ambrosia elatior L.) életciklusa és fenofázisainak időtartama. 

Az éves csírázás szezonális jelleget mutat.
Az egész évben kikelt magvak közel 60 %‐a április 
10. és május 20. között csírázik ki.
A magvak egy részén május közepétől a 20 oC 
feletti hőmérséklet esetén másodlagos 
magnyugalom lép fel, így a csírázás kisebb 
csökkenése tapasztalható.
A csírázás júliusban ismét emelkedik, majd 
augusztustól erősen csökken, de a fagyok 
beálltáig teljesen nem szűnik meg. 

A PARLAGFŰ   
ÉLETCIKLUSA A csírázás ideje döntően 

meghatározza a vegetatív 
növekedést és a magprodukciót: az áprilisban csírázó 
növények 150‐180 cm magasra nőnek és átlag 3‐4‐
ezer magot hoznak, míg az augusztusi kelésű 
növények csupán 8‐12 cm‐re nőnek (neoténia), 
virágoznak, de magvaik már nem érnek be.
A csírázást követően május végétől intenzív 
növekedési szakasz kezdődik, amely maximumát 
közvetlenül a virágzás előtt éri elközvetlenül a virágzás előtt éri el.
A parlagfű virágzás kezdete a nyári napforduló után 
várható – a nappalok hossza rövidül (Allard, 1945).
A legelső porzós virágzatok megjelenése július 
közepén‐végén várható (július 12‐augusztus 3 
között – Keszthelyi vizsgálatban 1976‐1996), 
de a tömeges virágzás augusztus közepén‐végén 
jelentkezik. A vegetatív részek növekedése a 
generatívvá fordulás után is zavartalanul folytatódik
Az első érett magvak szeptember második 
dekádjától várhatóak.

Forrás: Béres I., Bíró K. (1993): A parlagfű (Ambrosia elatior L.) életciklusa és fenofázisainak időtartama.

Intenzív felszaporodását segítették:

1. Biológiai sajátosságok 

2. Termesztéstechnológiai hibák (gyomos táblaszegélyek, 
megkésett kezelések, gabonatarlók ápolási munkáinak elhagyása)

3. Humán tényezők (privatizáció – földterületek felaprózódása, 
szakértelem hiánya

4. Talajtani tényezők (talajok elsavanyodása, 
nem megfelelő tápanyagellátás) 

5. Klímaváltozás

Forrás: Kazinczi G. – Novák R. (szerk) (2012): A parlagfű visszaszorításának integrált módszerei

A parlagfű elterjedését segítő 
biológiai sajátosságai

• Jól alkalmazkodik a változó környezeti tényezőkhöz

• Jó versenyképesség, gyors kezdeti növekedés

• Jó szárazságtűrő képesség

• Az ember zavaró tevékenységéhez jól alkalmazkodik (zavart, nyílt élőhelyek növénye)

• természetes ellenségek hiánya

• Intenzív regenerálódás a szár alapi részéhez közel eső rügyekből (kaszálás!)

• Hatékony szaporodási stratégia• Hatékony szaporodási stratégia

• Folyamatos kelés szabadföldön március végétől a fagyokig

• Mélyebb talajrétegekben a magvak 39 évig megőrzik életképességüket

• Morfológiai-genetikai változékonyság

• Neoténia

• Herbicidellenáló biotípusok megjelenése 
(atrazin, glifozát, ALS-gátlók, PROTOX-gátlók,)

• Allelopátia

Fotó: Takács AndrásForrás: Kazinczi G. – Novák R. (szerk) (2012): 
A parlagfű visszaszorításának integrált módszerei

Életképesség megőrzése
• Parlagfű esetében a talajmélység és az életképesség 

megőrzése között a következő összefüggéseket találták:
Talajmélység (cm) Életképesség megőrzése (év) Irodalmi forrás
• 90 40 évig Telewski – Zeevaart (2002)
• 105, 55 legalább 39 évig Toole – Brown (1946)
• 20 legalább 30 évig Toole – Brown (1946)
• Talajfelszín 4 évig Kazinczi és mtsai (2011)
A talaj felszínén természetes körülmények között a parlagfű magok 4 év alatt elveszítik az 

életképességüket. A szobahőmérsékleten, papírzacskóban tárolt parlagfű magvak életképessége 5 év 
után 18%‐ra csökken (Kazinczi és mtsai 2011).

A parlagfű életképességének alakulása Duvel (1902‐1941) 
39 éves tartamkísérletében

Talajmélység

Csírázási %

1903
(1. 
év)

1905
(3. 
év)

1908
(6. 
év)

1912
(10. 
év)

1918 
(16. 
év)

1923 
(21. 
év)

1932 
(30. 
év

1941 
(39. 
év)

20 cm 16 13 12 66 69 2 21 ‐

55 cm 19 12 6 69 69 84 57 6

105 cm 21 16 4 62 81 79 10 22

Forrás: Kazinczi és mtsai (2011); Toole – Brown (1946); Telewski – Zeevaart (2002)
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SZÁRMAZÁSA ÉS ELTERJEDÉSE

Az Ambrosia nemzetségnek mintegy 40 faja ismert. A fajok 
többsége nagyon változékony, és egymással is 
kereszteződnek, ezért a fajok száma folyamatosan 
növekszik.

• Az ürömlevelű parlagfű É-Amerikában őshonos
• USA: első feljegyzés: 1838 (Michigan)
• Kanada: 1822-ben gyűjtötték először Montreálban (út 

mentén) 
• Igazán gyakorivá válás: utóbbi 200 évben

összefüggésben az ember letelepedésével, 
a nagyarányú erdőirtással 
és talajbolygatással.

A PARLAGFŰ ELTERJEDÉSE

A mérsékelt övben ott fejlődik legjobban, ahol nyár közepén hosszúak a 
napok, meleg a hőmérséklet és bőséges a nyári csapadék. 
A parlagfű az északi szélesség 50 körül ér az északi elterjedésének 
határához - Északabbra nem képes alkalmazkodni a hűvös éghajlathoz
Érzékenyen reagál az alacsony hőmérsékletre - lassítja a növekedést -Érzékenyen reagál az alacsony hőmérsékletre lassítja a növekedést 
sokkal kisebbre nő  
Trópusi területekről teljesen hiányzik vagy ritka faj. 
Mediterrán éghajlat: kifejezetten kedvezőtlen - hosszú, forró nyár, 
túlságosan kiszárad a levegő és a talaj - Spanyolország, Olaszország, 
Észak-Afrika - mediterrán területek - nagyon korlátozott az előfordulása 

Forrás: Allard (1945): Flowering behavior and natural distribution of the eastern ragweeds
(Ambrosia) as affected by length of day)

A parlagfű első megjelenési időpontja Európa országaiban

Őshazájából többször behurcolták 
Európába heremag-, gabona- és 

burgonya-szállítmányokkal.
Németországban először Branden-
burg tartományban, Pfaffendorfnál 
1863-ban, majd ugyanitt 1865-ben 

figyeltek fel jelenlétére

Forrás: Gerhard Karrer: Invasion history, distribution and dispersal processes of A. artemisiifolia in Europe, 
Delemont, 2009.12.07. 

figyeltek fel jelenlétére.
Meghonosodni azonban nem 

tudott, mert termése klimatikus 
okokból rendszerint nem érett be.

Franciaországban a parlagfű 
természetes élőhelyen először 

Allier megyében 1863-ban jelent 
meg. Sikerült megtelepednie 

Franciaország középső és keleti 
részén a Loire és a Rhone 

völgyében. 

A parlagfű pollenkoncentrációjának alakulása Európában

Elterjedt: Kárpát-medencében, 
Franciaország középső és 
földközi-tengeri részén, 
Oroszország déli területein, 
Ukrajnában, 
a Balkán-félszigeten, 
Észak- és Dél-Amerikában, 
Ázsiában, Ausztráliában

Forrás: Jäger, S. (2008). "European Aeroallergen Network." (www.polleninfo.org)

A parlagfű pollenkoncentrációjának alakulása Európában

Erősen terjed:
Olaszország (Pó völgye), 
Németország Csehországgal határos része, 
Ausztria, Szlovákia, 
Lengyelország (Varsó, Poznan), 
Bulgária, Románia, 
Franciaország középső és földközi-tengeri része, 
szórványosan Svájcban, 
Kínában, Koreai-félszigeten 

Forrás: Jäger, S. (2008). "European Aeroallergen Network." (www.polleninfo.org)

• Végleges behurcolása:az 1922‐ben egyszerre 
több ponton 
Balaton Dráva Mura közelében ezután az

A parlagfű első megjelenése és kezdeti terjedése Magyarországon

• A parlagfű első megjelenéséről Magyarországon Jávorka számolt be 
(1910‐ben a növénytani szakosztály ülésén) 

• Orsova mellett találta meg a növényt és megállapította, 
hogy valószínűleg itt magot is érlel (Jávorka 1910). 

• Csontos és mtsai (2010) herbáriumi adatok alapján igazolták, hogy először Orsován 
és Herkulesfürdőn 1907‐ben és 1908‐ban gyűjtötték a gyomnövényt. A térségben 
tartósan megtelepedett a parlagfű, Orsován 1908‐ban, 1910‐ben és 1912‐ben is 
gyűjtötték ugyanitt. 

‐ Balaton, Dráva, Mura közelében ezután az 
ország több helyén 
is megtalálták Somogy, Zala, Veszprém 
megyékben. 

• Lengyel (1923) Somogy megyében, Boros 
(1924) Zala, Somogy, Veszprém megyékben, 
Moesz (1926) Szigetszentmiklóson és 
Somogyváron, Boros (1938) Örkénytábor 
környékén gyűjtötte. A Duna‐Tisza közén 
Szegedtől kiindulva 
terjedt északra (Tímár 1955). Csurgó környéki 
előfordulását Héjjas – Borhidi (1960) 
publikálta. 

Forrás: Csontos Péter - Vitalos Melinda - Barina Zoltán - Kiss Levente (2010): Early distribution 
and spread of Ambrosia artemisiifolia in Central and Eastern Europe
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A parlagfű terjedésének fázisai 
Magyarországon

• A II. világháború 
után feljött Pest 
megyéig, és „átlépett” a  Duna‐
Tisza közébe (Szegedtől 
kiindulva terjedt észak felé), 
majd a Tiszántúlra is. 

• 1945 után rohamos terjedés: a 
mezőgazdasági termékek

3-6 
%1-3 %

0-1 %

mezőgazdasági termékek 
szállítási útvonalai mentén, 
elsősorban útszéleken és vasúti 
töltéseken. 

• Előretörés: második világháború 
nagy terményszállításai, 
földosztás. 

• 1950‐es évek vége: 
kollektivizálás, majd 
nagyüzemek kialakítása

Forrás: Priszter (1957, 1960), Béres – Hunyadi (1991)

A parlagfű fertőzöttsége a borítás alapján 1989-ben

Parlagfűvel fertőzött területek 
Magyarországon 2004-ben 

(Dancza 2006, Dancza – Szentey, 2005) 

Forrás: Tóth Á., Török T. (1990): Tizenkét jelentős kárral fenyegető gyomnövény országos felmérése.

A parlagfű borításának alakulása az Ötödik országos 
szántóföldi gyomfelvételezés eredményei alapján

Forrás: Novák R. – Dancza I. – Szentey L. – Karamán J. (2009): Magyarország szántóföldjeinek 
gyomnövényzete – Ötödik Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés (2007-2008).

Világszerte a parlagfű egymaga több 
túlérzékenységen alapuló, allergiás 

megbetegedésért felelős, mint az összes többi 
allergén növény együttvéve !

• A parlagfű 1 g pollenjében 30‐35 millió pollenszem van.
• Egy átlagos növény 8 milliárd virágporszem 
termelésére képes 2‐3 hónap alatt.

• A pollenek a széllel igen nagy távolságokra (akár 100• A pollenek a széllel igen nagy távolságokra (akár 100‐
150 km) is eljuthatnak.

• Pollenjének erős allergén tulajdonságát az okozza, hogy 
nagyon aktív, gyors diffúzióra képes, igen hatékony 
antigéneket (allergiát kiváltó anyagokat) tartalmaz.

Parlagfű őszi búzában

A parlagfű mire tavasszal kikel
már nem képes nagy gondot okozni, 
csak a kiritkult, illetve gyengén fejlődő búzát 
tudja jelentősen károsítani. 

Parlagfű tavaszi kalászosokban

Az utóbbi években, a tavaszi gabonákban egyre növekszik 
a parlagfű jelentősége. A gyomirtási időszakban többnyire 
jelentős mennyiségben van jelen, ezért a gyomirtó szer 
Megválasztásakor fontos szempont az ellene való védekezés. 

Parlagfűvel fertőzött zabParlagfűvel fertőzött tavaszi árpa
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Parlagfű őszi búza tarlókon
Az őszibúza-tarló a parlagfű számára kedvező életteret jelent, 
a tarlókon tömegesen virágzik, ezért közegészségügyi szempontból 
Is fontossá vált a tarlóhántás korai elvégzése.
A betakarítás során elvágjuk a parlagfű szárát, viszont erős oldalágakat hoz és –
ha hagyjuk – nagyobb menynyiségű pollent szór, mintha nem vágtuk volna el. 

Őszi káposztarepce

• A repcevetésekben 
még kevésbé 

• talál életteret a 
parlagfű, 

• mint az őszi 
kalászosokban.

• védekezés általában 
nem szükséges

4

6

8

10

ítá
si

 %

1947-53 (64)
1969-71
1987-88

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) borításának 
változásai az országos szántóföldi gyomfelvételezések 

eredményei alapján 

0

2

4

őszi búza búza tarló  kukorica
nyáreleji

kukorica
nyárutói 

búza-
kukorica
nyárutói

bo
rí

1996-97
2007-08

(Megjegyzés: A kukorica nyáreleji felmérése 1947-53-ban elmaradt. A kukorica nyáreleji első 
oszlopa Ujvárosi Miklós 1964-ben végzett felvételezéseinek eredményeit tartalmazza).

Forrás: Novák R. – Dancza I. – Szentey L. – Karamán J. (2009): Magyarország szántóföldjeinek 
gyomnövényzete – Ötödik Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés (2007-2008).

Jelentősége és kártétele
Kukoricában:
- 1db/m2: - 25% 
terméscsökkenést okoz 
2-10 db/m2: 30-33% 
terméscsökkenést okoz
(Kazinczi és mtsai (2007) 
kompetíciós vizsgálatai)kompetíciós vizsgálatai)

Jelentősége és kártétele

Napraforgóban:
1 db/m2: 4% 
terméscsökkenést
2 db/m2: 6% 
terméscsökkenéstterméscsökkenést
5 db/m2: 21% 
terméscsökkenést 
10 db/m2: 33% 
terméscsökkenést okoz
(Kazinczi és mtsai (2007) 
kompetíciós vizsgálatai)

Parlagfű szójában Parlagfű burgonyában
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5

4

3
2

Értékszám Borítási %
6 100,00

5-6-6 87,50
5-6 75,00

5-5-6 62,50
5 50,00

4-5-5 43,75
4-5 37,50

4-4-5 31,25
4 25,00

3-4-4 21,87
3-4 18,75

3-3-4 15,62
3 12,50

2 3 3 10 93

Balázs-Ujvárosi-féle skála értékszámai

• Közvetlen százalékos 
értékek megállapítása 

Borítási értékek 
meghatározása

• Balázs‐Ujvárosi‐féle 
gyomfelvételezési módszer
– Az értékek közvetlenül borítási %‐ra számolhatók 

át

+

3
1

A Balázs-féle 
felvételezési 

négyzet

2-3-3 10,93
2-3 9,37

2-2-3 7,81
2 6,25

1-2-2 5,46
1-2 4,68

1-1-2 3,90
1 3,12

+-1-1 2,49
+-1 1,87

+-+-1 1,24
+ 0,62

0-+ 0,36
0 0,10

papírkeret, fémkeret vagy 
lécekből összeállított

keret talajra helyezésével

A kis borítású fajok borításának 
becslését megkönnyíthetjük

keret talajra helyezésével

Agronómiailag 
indokolt tőszám

Forrás: Dr. Vajda Imre ‐ Dr. Buzsáki Gábor (2002): Mezőgazdasági zsebkönyv

INTEGRÁLT VÉDEKEZÉS
a parlagfű ellen

• Agrotechnikai védelem
• Mechanikai, fizikai védelem
• Biológiai védekezés (kísérleti stádiumban)
• Kémiai ‐ gyomirtó szerek alkalmazása

• Törvényi szabályozás, hatósági intézkedések, 
támogatási lehetőségek, földrendezés

Cél: ‐ A virágzás és a magérés megakadályozása
- A talajok parlagfű magkészletének csökkentése

Forrás: Kazinczi G. – Novák R. (szerk) (2012): A parlagfű visszaszorításának integrált módszerei

Mezőgazdasági művelés alatt álló területek

Kémiai:

•Kalászos, repce: nem probléma; de ha mégis, van megfelelő 
herbicidválaszték ellene

•Kukorica: herbicidek széles körben állnak rendelkezésre, jól irtható

•Szója, cukorrépa, burgonya: van megfelelő herbicidválaszték ellene

•Napraforgó: legnehezebb közeli rokon gyomnövény elleni védekezés
herbicidtoleráns hibridekkel hatékonyabb posztemergens védekezés

•Kiskultúrák: Kicsi szerválaszték, hatóanyag visszavonások, kevés új 
fejlesztés

•Tarlókezelés: nem szelektív gyomirtó szerekkel parlagfű hatékonyan irtható

Forrás: Kazinczi G. – Novák R. (szerk) (2012): A parlagfű visszaszorításának integrált módszerei

Parlagterületek, ruderáliák, 
vonalas létesítmények mentén

• Füvesítés
• Kaszálás 
• Talajtakarás, takarónövények alkalmazása
• LegeltetésLegeltetés
• Totális herbicidek 

Forrás: Kazinczi G. – Novák R. (szerk) (2012): A parlagfű visszaszorításának integrált módszerei
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A kaszálás hatása a porzós virágok 
növényenkénti számára

Forrás: Béres I. - Novák R. – Hoffmanné P. Zs. - Kazinczi G. (2005): Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) 
elterjedése, morfológiája, biológiája, jelentősége és a védekezés lehetőségeii

Lakóhelyek környékén

• kaszálás
• füvesítés
• talajtakarás

• gyomlálás
• kapálás
• termikus gyomirtás

Kézi gyomlálás: csak virágzás előtt és  védőkesztyűben
á áKapálás: talajszinten, a gyökérnyaki részt elvágva elpusztul 

a parlagfű
Kaszálás: megmarad a talajhoz közeli min. 2-4 cm-es 
szárrész, ahol 2-3 levélelágazás, tőből is képes újrahajtani, új 
elágazásokat hozni. Az 1. kaszálás optimális ideje a 
virágbimbók megjelenése előtti 1-2 héttel van

A parlagfű elleni hatékony védekezés közérdek.

Az idei csapadékos időjárás kedvezett a parlagfű kelésének, jelentős
tömegben jelent meg a bolygatott, nyílt talajfelületeken.

A száraz nyári időjárás viszont nem kedvezett a parlagfű további
kelésének, és a pollenszórás mértékét is korlátozta., p

A szántóföldjeinken az elmúlt évek védekezési eredményei is jól
láthatóak.

Megfigyeléseink és tapasztalataink alapján a parlagfű terjedésének
gátat szabó legfontosabb tényezők a szakmai odafigyelés, pénz és
igényesség a környezetünk felé. Ha ez a három szempont teljesül
tisztább, egészségesebb, szebb környezetben élhetünk. El kell
érnünk oda, hogy mindenki, aki földdel bánik, érezze
kötelességének annak rendben tartását.

Köszönjük a megtisztelő 
figyelmüket!


