
KEIMUNG AB MÄRZ BIS AUGUST
Csírázás: márciustól augusztusig

Ragweed im Jahreszyklus A parlagfű éves fejlődési ciklusa

Junge Ragweed-Pflanze
Fiatal parlagfű növény

APRIL
április

MAI
május

JUNI
június

JULI
július

AUGUST
augusztus

SEPTEMBER
szeptember

OKTOBER
október

NOVEMBER
november

Typisches Ragweed-Blatt
Tipikus parlagfű levél

Pflanze (10 - 250 cm) mit Blütenstand
Virágzó növény (10 - 250 cm)

Ragweed-Samen, ca. 2-3 mm
Parlagfű mag, kb. 2-3 mm

POLLENFLUG AB JULI BIS OKTOBER, 
BIS ZU 8 MRD. POLLEN / PFLANZE
Pollenszórás júliustól októberig, 
akár 8 milliárd pollen növényenként

SAMENREIFUNG AB ENDE AUGUST 
BIS ZU 60000 SAMEN / PFLANZE
Magok beérése augusztus végétő l, 
akár 60000 mag növényenként



INTERREG Projekt
Joint Ambrosia Action

Zur Ragweed-Bekämpfung sind Maßnahmen auf
rein nationaler/regionaler Ebene nicht ausrei-
chend. Mit dem grenzüberschreitenden Projekt

Joint Ambrosia Actionwill das LandBurgenland bis Ende
2019 gemeinsammit demRegierungsamt desKomitates
Győr-Moson-Sopron ein Ragweed-Meldesystem auf-
bauen, eine Ablaufkette für Bekämpfungsmaßnahmen
entwickeln und vielfältige Informationsarbeit leisten.
FachlicheUnterstützunggewährleisten die Projektpart-
nerUniversität fürBodenkultur inWienunddieSzéchenyi
IstvánUniversität inMosonmagyaróvár, Ungarn.

Aparlagfűelleni védekezésheznemelegendőekanem-
zeti/regionális szinten végrehajtott intézkedések. A
Joint AmbrosiaAction címűhatáron átnyúló projekt-

tel Burgenland tartomány a Győr-Moson- Sopron Megyei
Kormányhivatallal közösen 2019 végéig kiépít egy parlagfű
jelző rendszert, kialakít egy védekezési intézkedésekkel
kapcsolatosmenetrendet, valamint sokoldalú tájékoztatási
feladatokat lát el. Aprojekthez szakértői támogatást nyújt a
két projektpartner egyetem, a bécsi Universität für Boden-
kultur és a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar.
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Egészségkárosító hatás

Ragweed-Blütenstaub (Pollen) gehören zudenstärksten
Allergieauslösern und verursachen Heuschnupfen,
Bindehautentzündungen,BronchitismitHusten,Atem-

not und allergisches Asthma.

Aufgrund des späten Blühbeginns (Mitte Juli bis Anfang
August) verlängert sich die Pollensaison bis in den September
hinein. Die Zahl der Allergiker steigt kontinuierlich.

In der Landwirtschaft stellt Ragweed wegen der schwierigen
Bekämpfung und der Ertragseinbußen in bestimmten Acker-
kulturen ein Problemunkraut dar.

Gefahr für dieGesundheit

Aparlagfű pollenje a legerősebb allergének közé
tartozik. Többek között szénanáthát, kötőhártya
gyulladást, hörghurutot, köhögést, légszomjat és

allergiás asztmát okozhat.

Avirágzáskései kezdete ( július közepétől augusztuselejéig)
meghosszabbítja a pollenszezont egészen szeptemberig.
Az allergiások száma folyamatosan növekszik.

A nehezen megvalósítható irtás és egyes kultúrákban a
terméshozamok csökkentése miatt is problémát jelent
a parlagfű.

Ragweed im Acker
Parlagfű szántón

Ragweed neben Feldwegen
Parlagfű földút mentén

Ragweed am Straßenrand
Parlagfű útszélen

Ragweed neben Eisenbahn-Schienen
Parlagfű vasúti sín mellett



Erkennungsmerkmale
• EinjährigePflanze

• FamiliederKorbblütler

• 10cm bis 250cm hoch

• FiederteiligeBlätter

• RötlicherStängel, behaart

• Reichverzweigt -buschartigerWuchs

• Dichteschmal-pyramidalemännlicheBlütenstände
andenTriebspitzenundunscheinbare,grüne
weiblicheBlütenunterhalbdavon

Ismertet őjegyek
• egyévesnövény,azőszirózsafélékcsaládjába tartozik
• 10-250cmmagas

• levelei szárnyasanszeldeltek

• enyhénvöröses, szőrözött szár
• sűrűnelágazó,bokorszerűnövekedésű
• sűrű, keskenygúlaalakúporzósvirágoka felső
hajtásokvégén,és jelentéktelen, zöld termősvirágok
aporzósvirágokalatt



Bekämpfungsstrategie
• Fundortmitmöglichst genauenAngaben
(incl. Anzahl der Pflanzen) bzw.mit Fotomelden an:
ragweed@boku.ac.at oderwww.ragweedfinder.at

• Einzelpflanzen vor der Blüte ausreißen
• GrößereBeständemöglichst niedrigmähenodermulchen;
die 1.Mahd sollte kurz vor der Blüte erfolgen; danach alle
3Wochenmähen

• Fahrzeuge,Maschinen undGeräte gründlich reinigen
• Erde vonbefallenenStellen nicht verbringen

Wo ist Ragweed zu finden?
AnVogelfutterplätzen,Straßen-und Wegrändern,
Bahndämmen,Schutthaufen,Brachen,Flussufern,
Äckern (Kürbis,Sonnenblumen,Soja,…)

Védekezési stratégia
• Akülönálló növényeketméga virágzás előtt húzzuk ki!
• Nagyobb állományokat lehetőség szerint alacsonyan
kaszáljuk vagymulcsozzuk; az első kaszálást röviddel
a virágzás előtt végezzük el, ezt követőenháromhetente
kaszáljunk.

• Járműveket, gépeket, szerszámokat alaposan
tisztítsukmeg!

• A fertőzött helyekről ne vigyük el a földet!

Hol találunk parlagfüvet?
Madáretetőkkörnyékén,utakmellett, vasúti töltése-
ken,építési területeken,parlagterületeken, folyópar-
tokon, szántóföldeken (tök,napraforgó, szója...)


