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Júliusi végi parlagfű helyzetkép,
idei kilátások, teendők

A csapadékos nyári időjárás nagy mértékben befolyásolta a parlagfű megjelenésének az idejét és a
tömeges megjelenésének a helyét. Az idén a ruderális területek, tábla szélek, útszélek fertőzöttsége a
legjelentősebb, a szántóföldi kultúrák közül csak ritkább kalászosokban és a kiskultúrákban jelent meg a
parlagfű. A hónap végére az útszéleken, táblaszéleken, ruderális területeken a parlagfű virágzása
elkezdődött, a tarlókon a virágbimbós növények megjelentek. A csapadékos időjárás és a virágzás kezdeti
állapota miatt, a levegőben lévő pollenek mennyisége egyelőre még alacsony maradt.

Parlagfű helyzetkép a szántóföldeken:
Július végén az őszi kalászosok betakarítását követően a csapadékosabb alföldi, észak-alföldi
tarlókon tömegesen megjelent a parlagfű. A nagy mennyiségű csapadék megakadályozta illetve lassította az
aratást követő talajmunkák megkezdését, elvégzését illetve ahol mégis el tudták végezni a további
tarlóápolást. A tarlókon a parlagfű már bimbós állapotban van, amely amennyiben a talajmunkát nem
tudják rövidesen elvégezni, folytatni napokon belül virágozni fog. Jobb a helyzet a Dunántúlon, mivel a
betakarítást követően nem hullott nagy mennyiségű csapadék, ezért a tarlóhántást a területek jelentős
részén el tudták végezni. Az elkövetkezendő időszakra prognosztizált időjárás is kedvezni fog a parlagfű
gyors fejlődésének, virágzásának amit az átázott talajokon csak egy gyomirtószeres (glifozát) kezeléssel
lehet megállítani.
A jelentősebb kapás kultúrák (napraforgó, kukorica) esetében jobb a helyzet, mivel az állományok jól
fejlettek, magasak és zártak ezért a köztük lévő parlagfű nem tud fejlődni, virágozni. A kapás kultúrák
esetén viszont a táblaszegélyek fertőzöttsége jelentős. Továbbra is probléma a dűlőutak szélének
fertőzöttsége, a keleti országészben a sok csapadék miatt ezek egy része nehezen járható, ezért a
védekezés itt még problémásabb.
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Gabona tarló Zala Megye

Gabona tarló Hajdú-Bihar Megye

Parlagfű helyzetkép a nem művelt, nem mezőgazdasági területeken:
A mezőgazdaságilag nem művelt területeken tömegesen megtalálható a parlagfű, mely többnyire
már virágzik, illetve zöldbimbós állapotban van. A csak kaszált ruderáliákon érezhető a nyári szabadságolás
okozta munkaerőhiány, mivel a kaszálások csúsznak a növények akadálytalanul fejlődnek, bimbósak illetve
már virágoznak. A pollenhelyzet még nem árulkodik a valós helyzetről, mivel az elmúlt időszakban hullott
csapadék sok pollent kimosott a levegőből. A meteorológiai prognózist figyelembe véve vélelmezhető, hogy
néhány nap múlva jelentősen megnő a virágzó növények aránya illetve heteken belül tömegessé válik.
A nem művelt ruderális területek, közterületek, út szegélyek és egyéb vonalas létesítménye
esetében a jelenlegi szabadságolási csúcsidőszak miatt, az elérhető erőforrásokat a lakott területek
környékére kellene összpontosítani a pollenkoncentráció helyi, közvetlen csökkentése érdekében. Továbbra
is az a cél, hogy a virágbimbók kialakulása előtt elpusztítsuk a parlagfű növényeket, illetve meggátoljuk,
vagy legalábbis ne segítsük elő a talaj felesleges bolygatásával a további kelést illetve a helyes kaszálással
gátoljuk, késleltessük az újra sarjadást.

A legfontosabb teendő, hogy időben észleljük a már virágbimbós parlagfű növényeket és az irtásra a
leghatékonyabb védekezési módot válasszuk ki.
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