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A parlagfű (Ambrosia elatior) is egyszer elveszíti hatalmát 

CZÉKUS BORISZ 

John Naisbitt Egyetem, Bioélelmiszer-termelői Kar,  

Tito Marsall u 39., 24300 Topolya, Szerbia 

borisz_82@yahoo.com 

Összefoglalás 

A kétezres évek elején a média nagy felhajtást kavart az akkor még alig 
ismert allergén, a parlagfű (Ambrosia elatior) körül. Az évek múlásával mind 
kevesebb hír és riport jelent meg vele kapcsolatban. Manapság új gyilkos 
kórok körül forog a világ, e gyom pedig szinte feledésbe merült.  
2005-ben, amikor a parlagfű fénykorát élte a médiában, körbejártuk az Észak-
szerbiai Szabadka 50 legforgalmasabb pontját. Arra voltunk kíváncsiak, hogy 
valóban akkora mértékben van-e jelen környezetünkben, mint ahogy mondják. 
A megfigyelést 10 évvel később megismételtük, hogy lássuk az aktuális 
helyzetképet. 

Megfigyeléseink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy jelentős a 
parlagfű térvesztése az elmúlt tíz évben. Az első vizuális megfigyelés 
alkalmával az esetek 74%-ában találtunk parlagfüvet. 2015-ben ugyanazon 
helyek mindössze 28%-án volt jelen. Főleg a városba vezető utak mentén, az 
egészségügyi intézmények, és a bevásárló központok környéken volt 
megfigyelhető. Párhuzamot vontunk a növény jelenléte, pollenkibocsátása és a 
városra hulló csapadék ideje között.  

Az aeroallergén pollen jelenlétét a szabadkai levegőben február és 
november között mérik. 2015-ben az első parlagfű-pollent július 2-án 
jegyezték.  Maximális koncentrációja augusztus 31-én volt (1061 pollen/m3). A 
Községi Ellenőrző Felügyelethez folyó év június 1-e és szeptember 30-a 
közötti időszakban 11 feljelentés érkezett Szabadka község területéről 
parlagfűvel fertőzött területtel kapcsolatban. Júniusban négy ilyen esetük volt, 
júliusban egy, augusztusban hat, szeptemberben egy sem. A 11 lokációból 5 
volt a város területén, a többi a község egyéb településein. Kihangsúlyozták, 
hogy a Köztisztasági és Parkosítási Közvállalat kiemelt hangsúlyt fektet a 
városi közterületek és elhagyatott magánparcellák parlagfű-mentesítésére. 

Kulcsszavak 

parlagfű, évtized, előfordulás, térvesztés 

Bevezetés 

Másfél évtizeddel ezelőtt a média nagy felhajtást kerített az akkoriban 
megjelenő parlagfű körül. Idővel minden elcsitult a gyilkos allergén kapcsán. 
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Jött a kergemarhakór, a madár- majd a sertésinfluenza, aztán a kötelező 
védőoltások, az ebola, stb. Napjainkban a Zika-vírus a sláger.  

A szerző 2005-ben felmérést végzett, melyben arra kereste a választ, hogy 
a szabadkai egyetemi hallgatók mennyire ismerik a parlagfüvet, valóban akkora 
problémának tartják-e a jelenlétét, vagy csak a szenzációhajhász sajtó fújja fel a 
dolgot. A 2005-ben elvégzett felmérés 20 kérdéséből íme néhány fontosabb 
eredmény: a Szabadkán tanuló egyetemisták fele ismerte fel a növényt. 
Kétharmaduk a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül informálódott, 10%-
uk egyáltalán nem tájékozódott. Tízből hatan úgy vélték, hogy a média keveset 
foglalkozik a növénnyel, minden ötödik hallgató volt elégedett a 
tájékoztatással. 40% szerint az emberi figyelmetlenségnek tudható be a 
parlagfű térhódítása, negyedük szerint ez a pénzhiány következménye. 
Háromnegyedük vélte úgy, hogy a parlagon hagyott területeken a 
legelterjedtebb. 37% szerint a városokban több van belőle, mint a falvakban. 
Minden második szabadkai egyetemista pénzbírságot szabott volna ki a hanyag 
telektulajdonosokra, 45 % közmunka végzéssel (lényegében kaszálás) büntetett 
volna (Czékus, 2006.). 

Napjainkban már alig esik szó a parlagfűről. A szerző 2015 nyarán 
megismételt egy tíz évvel korábbi felmérést, nevezetesen ismételten 
megvizsgálta Szabadka félszáz legforgalmasabb pontját. Összehasonlította 
hogyan változott a parlagfű előfordulása a város frekventált pontjain. Az új 
adatok ismeretében a közeljövőben a fent említett kérdőív újbóli kitöltése 
következik. Így átfogó kép fog kirajzolódni a város, a lakosság és a növény 
előfordulásának és pollenkibocsátásának összefüggésében. 

Szabadka 

A Pannon-medence szívében fekvő Szabadkának változatos úgy a 
történelmi, mint a geológiai múltja. A XX. század elejéről származó 
dokumentumok három völgyre és egy elszigetelt laposra osztották. Ez utóbbi 
a Rogina bara, ami a mai szűkebb városközpont környékén terült el. Az 1800-
as évek közepe óta fokozatosan töltik fel a területet. Néhány évtized alatt a 
mocsaras, posványos, náddal benőtt rész Szabadka központja lett (Frankl, 
1899). 

A környék mocsaras jellege keleti irányban egészen a Tiszáig nyúlik. Ezen 
a területen helyezkedik el a Ludasi tó, Európa egyik legfontosabb vonuló-
madár pihenőhelye. Északra szikesek és homokos területek váltják egymást. 
Szabadka és Magyarország déli határa között terül el a Szabadka-horgosi 
homokpuszta. A várostól délre és nyugatra első osztályú termőföldek vannak. 

Szabadka az északi szélesség 46° 5’ és a keleti hosszúság 19° 39’-én 
helyezkedik el, 113 méterrel a tenger szintje felett. Éghajlata kontinentális. A 
telek kemények, a nyarak melegek. Az évi átlagos középhőmérséklet 11,4 °C. 
Éves átlagos csapadékmennyisége 600 mm körül mozog. Az esős napok 
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száma 105, a hóval borítottaké 59. A várostól 7 km-re északra terül el a Palicsi 
tó 5,6 km2-en. A tó egyedüli vízutánpótlása a város megtisztított kommunális 
és ipari szennyvize (Cekuš, 2013). 
A Pannon síkságon fekvő városban ma közel 120.000 ember él.  

A parlagfű 

A parlagfű (Ambrosia elatior L.) napjaink egyik legszívósabb növényévé 
vált. Igénytelen, a Kárpát-medence talán legjellegzetesebb xerofita növénye. 
Nyári zivatarok után heteken belül virágzásba kezd. Potenciáljára alig van 
hatással az extrém magas hőmérséklet és a heteken át tartó csapadékmentes 
időszak. 
Ősszel a beérett magvak nyugalmi 
stádiumba kerülnek, de ez az időszak 
még a tavasz beköszönte előtt 
megszűnik, így a növény az elsők közt 
kezdhet csírázni (1. ábra). Egy átlagos 
növény 2500-3000 magot terem, de a 
generatívvá vált példányok esetében ez a 
szám elérheti a több tízezret. A magok 
döntő hányada a talaj legfelső, 2-3 cm 
mély rétegében csírázik ki. A leszántott 
magok a talajtakaró védelmében akár 40 
évig is csíraképesek (Czékus, 2004). 
Európában 1863-ban írták le először. 
1908-ban Jávorka bukkant rá elsőként a 
Kárpát-medencében. 

 
1. ábra. A parlagfű életciklusa 

Szerbiába az 1950-es évekbe került be, feltehetően Magyarország felől. 
Ekkor a szántóföldi-gyomok 0,1485%-át tette ki. 1960-ban a feltérképezett 
350 gyomfaj közül a 21. legelterjedtebb volt (Priszten, 1960). Az 1980-as évek 
elején már a 268 gyomfaj 2%-át tette ki. Tizenöt évvel később a gyomok 10%-
a parlagfű volt. Ez az érték az ezredfordulóra 20%-ra emelkedett. A Millenium 
évében a libatoppal és a disznóparéjjal versengve a három legelterjedtebb 
gyom egyike volt (Tošev, 2002).  

Szabadka időjárási paraméterei 2015 nyarán 

A városra hulló csapadékmennyiség megegyezik a környező 
mérőállomások értékeivel. A csapadék eloszlása a flóra szempontjából – mint 
sok más helyen, itt is –kedvezőtlen, azaz nem egyenletes (2. ábra).  

A Köztársasági Hidrometeorológia Intézet a várostól 7 km-re északra 
fekvő Palicson követi a főbb légköri paraméterek alakulását 
(www.hidmet.gov.rs). 2009. óta Szabadka központjában működik egy Nexus 
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típusú automata online meteorológiai mérőállomás. Az alábbi adatokat ez a 
hitelesített műszer mérte 2015 folyamán (www.sumeteo.info). 

 
2. ábra. Csapadékeloszlás Szabadkán 2015 nyarán. 

(Forrás: sumeteo.info) 

A 2015. május 1. – 
szeptember 30-a közötti 
időszakban a csapadékos 
napok száma 55 volt. 
Ezidő alatt 245 mm eső 
hullott Szabadkára. 
Májustól októberig, 
augusztust kivéve, 
kevesebb csapadék esett, 
mint a többéves átlag. A 
2. ábrából kitűnik, hogy 
az esetek döntő 
hányadában a zivatarok 
kevesebb, mint 5 l/m2 
csapadékot hoztak. A 
május 23-i (23 mm),

majd 25-ei (17 mm) esőzések megadták a kezdő csapadékmennyiséget minden 
magnak, beleértve a parlagfüvet is. 

A hőmérsékleti adatok szempontjából is egyértelmű a helyzet. A 3. ábrán 
jól kivehető az öt hőhullám, amikor a napi középhőmérsékletek napokon át 
25 °C felett voltak. Júniusban 3, júliusban 14, augusztusban 18, 
szeptemberben pedig 3 ilyen nap volt. A kánikulai napokat kisebb záporok, 
zivatarok törték meg.  
A májustól októberig 
tartó időszakban 
minden hónapban 
magasabb volt a havi 
középhőmérséklet a 
sokéves átlagtól.  
A 2015. szeptember 
17-ei  36,4 °C minden-
idők legmelegebb 
szeptemberi napja volt 
Szabadkán 

 
3. ábra. Napi középhőmérsékletek Szabadkán 2015 nyarán. 

(Forrás: sumeteo.info). 

Anyag és módszer 

2005-ben meghatároztuk a város 50 legforgalmasabb pontját. Tíz 
oktatási-, két egészségügyi intézmény, sétányok, szórakozóhelyek, közlekedési 
csomópontok, a városba vezető utak, bevásárlóközpontok, piacok, 
templomok és temetők, valamint a még működő gyárak környékén vizsgáltuk 
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a parlagfű megjelenését.  A nyár folyamán háromszor jártuk körbe a kijelölt 
pontokat és nyilvántartásba vettük, hogy hol van belőle legalább 3 példány 
vagy egy, amely virágzik.  

Tíz évvel később, 2015. július 20-a, augusztus 15-e valamint szeptember 
elején ismét körbe jártuk az 50 helyet. A Bratstvo vagongyár megszűnt, 
helyette a több száz munkást foglalkoztató Ipari Park Kft-t vizsgáltuk (a 
távolság köztük légvonalban kb 3 km). A szintén megszűnt Sinalco üdítőgyár 
helyett a Masterplast vállalat környékén vizsgálódtunk (a távolság köztük 
légvonalban kb. 5 km). A valamikori Zipper bevásárlóközpont helyett a 
közelben lévő Idea üzletközpontnál kerestük a parlagfüvet (a távolság köztük 
légvonalban kb. 500 m). Tíz éve a Feltámadás templomba rengeteg hívő járt, 
ma már jóval kevesebben, ezért a Mária az egyház anyja plébániatemplomnál 
végeztünk megfigyelést (a távolság köztük légvonalban kb. 3 km). 

Mindkét évben három-három alkalommal jártuk körbe a kijelölt helyeket. 
Amennyiben mindhárom alkalommal találtunk legalább három növényt, 
egyértelmű volt, hogy a növény jelen van az adott ponton. Ha két ízben volt 
jelen, akkor is úgy vettük, hogy van belőle, míg ha a három alkalomból csak 
egyszer jegyeztük fel és kétszer nem, akkor úgy könyveltük el, hogy ott nincs.  
A megvizsgált oktatási intézmények közül három általános iskola volt a város 
különböző pontjain. Körbejártuk a négy középiskolát, ahová a legtöbb diák 
jár, valamint a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (MTTK), a Közgazdasági 
Kar és a Diákotthon környékét. Az egészségügyi intézmények közül a 
Közkórháznál és a Közegészségügyi Intézetnél vizsgálódtunk.  Szétnéztünk a 
szűk központban, a Sugárúton, a Kiserdőben és a Boss kávézónál. A 
közlekedési csomópontok közül körbejártuk az autóbusz- és a vasútállomás 
környékét, a Pátria szállónál lévő csomópontot, néhány szakaszon a 
kerékpárutat és a Zágráb utcát. Megvizsgáltuk mi a helyzet a négy városba 
vezető legforgalmasabb út környékén és a Szabadka-Belgrád vasútvonal 
töltésének városi szakaszán, két bevásárlóközpontnál, három piacnál, két 
töltőállomásnál, három-három temetőnél és templomnál, négy működő 
gyárnál és hat egyéb helyen (1. táblázat). 

Eredmények 

Tíz évvel ezelőtt a megvizsgált helyek 74%-án találtunk három vagy 
háromtól több parlagfű példányt (4. ábra). Az esetek 62%-ában közvetlenül a 
megfigyelt helyen volt a keresett növényből, míg további 12%-ban a célhelytől 
néhány tíz méterre. 12 helyen, azaz az esetek csak negyedében nem volt 
parlagfű. 
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1. táblázat. A parlagfű-vizsgálat helyei 

Oktatási intézmények 12. 
Közegészségügyi 
Intézet 

Városba vezető utak Benzinkutak 42. Tejgyár 

1. Djuro Salaj Á. I. 
Kiránduló- és 

szórakozóhelyek 
23. E-75 33. MOL 43. Ipari park 

2. Október 10 Á. I. 13. Központ 24. Zentai út 34. Europetrol 44. Masterplast 

3. Majsai úti  Á. I. 14. Sugárút 25. Karađorđe út  Templomok Egyéb 

4. 
Svetozar Markovic 
Gimnázium 

15. Kiserdő 26. Zombori út 35. Székesegyház 45. Belügy épülete 

5. 
Egészségügyi 
középiskola 

16. Boss kávézó 27. Vasút 36. Ferencesek 46. 
Harcosok sorakozója 
lakótelep 

6. 
Ivan Saric műszaki 
középiskola 

Közlekedési csomópontok Bevásárló központok 37. Mária az egyház anyja 47. Gerontológiai központ 

7. Közgazdasági Kar 17. Buszállomás 28. Rodic  Temetők 48. Városi stadion 

8. MTTK 18. Vasútállomás 29. Idea 38. Bajai úti 49. Autóút 

9. Diákotthon 19. Pátria környéke Piacok 39. Zentai úti 50. Palicsi tó sétánya 

10. Játszótér 20. Zágráb utca 30. Ócskapiac 40. Rókusi   

Egészségügyi intézmények 21. Központba vezető utak 31. Tejpiac  Gyárak   

11. Közkórház 22. Kerékpár utak 32. Nagybani piac 41. Pionir   
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4. ábra. A parlagfű előfordulása Szabadkán 2005-ben (jelmagyarázat: ○ volt  □ nem volt) 

Tíz év után megismételtük a megfigyelést, és ismét körbejártuk azokat a 
pontokat, amelyeket 2005-ben. A 2015-ös szabadkai parlagfű-előfordulást a 
2. táblázat szemlélteti.  
Az augusztus 15-25-e közötti időszakban lehulló csapadék (33 mm) 
szeptember elejére fejtette ki hatását. Míg a 2015-ös első megfigyelés 
alkalmával 16 helyen regisztráltuk a növényt, a második esetben 14 ponton, 
addig szeptember 4-e és 6-a között már 23 helyen volt jelen (5. ábra).   

 
5. ábra. Az allergén növény előfordulása Szabadkán 2015-ben 

 (jelmagyarázat: ○ volt    □ nem volt) 
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2. táblázat. A parlagfű előfordulása 2005-ben és 2015-ben  

 Lokáció 2005. 
2015. 

07. 20-22. 
2015. 

08. 15-17. 
2015. 

09. 04-06. 

Oktatási intézmények 

1. Djuro Salaj Á. I. + - - + 

2. Október 10. Á. I. + - - - 

3. Majsai úti Á. I. + + - - 

4. Svetozar Markovic Gimnázium + - - - 

5. Egészségügyi Középiskola - - - - 

6. Ivan Sarić Műszaki Középiskola + + + + 

7. Közgazdasági Kar + - - - 

8. MTTK + - - - 

9. Diákotthon - - + + 

10. Játszóterek - - - - 

Egészségügyi intézmények 

11. Közkórház + - + + 

12. Közegészségügyi Intézet + - - - 

Kiránduló- és szórakozóhelyek 

13. Központ + - - - 

14. Sugárút - + - - 

15. Kiserdő - - - + 

16. Boss kávézó - - - - 

Közlekedési csomópontok 

17. Buszállomás + + + + 

18. Vasútállomás + + - - 

19. Pátria szálló - - + + 

20. Zágráb utca - - - - 

21. Központba vezető utak + + - - 

22. Kerékpárutak - - - + 

A városba vezető utak 

23. E-75 + + + + 

24. Zentai út + - - + 

25. Karađorđe út + - - - 

26. Zombori út + - - - 

27. Vasút töltése + + + + 
*Nincs adat 

 Lokáció 2005. 
2015. 

07. 20-22. 
2015. 

08. 15-17. 
2015. 

09. 04-06. 

Bevásárlóközpontok 

28. Rodić + + + + 

29. Zipper/Idea  + + - - 

Piacok 

30. Ócskapiac + - - + 

31. Tejpiac + - - - 

32. Nagybani piac + - - - 

Benzinkutak 

33. MOL – Szegedi út + - - - 

34. Europetrol  - Ker városrész + - - + 

Templomok 

35. Székesegyház - - - + 

36. Ferencesek - - - - 

37. 
Feltámadás/Mária az egyház 
anyja  

+ - - - 

Temetők 

38. Bajai úti + - + + 

39. Zentai úti + - + + 

40. Rókusi + + - - 

Gyárak 

41. Pionir + + + + 

42. Tejgyár + - - + 

43. Bratstvo vagongyár/Ipari park + + + + 

44. Sinalco üdítőgyár/Маsterplast + + - - 

Egyéb 

45. Belügy épülete + + + + 

46. Harcosok sorakozója lakótelep + - - + 

47. Gerontológia  központ - - - - 

48. Városi stadion N.A.* - - - 

49. 
Autóút városhoz legközelebb eső 
szakasza 

N.A. - + + 

50. Palicsi tó sétánya N.A. + - - 
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A szabadkaiak és a parlagfű 

Az aeroallergén pollen jelenlétét a levegőben február és november között 
mérik. Ez az időszak felöleli a legtöbb allergén növény vegetációs idejét. 
Szabadkán a Közegészségügyi Intézet pollencsapdája egy helyen méri a 
pollenkoncentrációt, 20 m 
magasságban. A műszer 
30 km átmérőjű területre 
szolgáltat reprezentatív 
adatokat, azaz lefedi a 
város egész területét. Idén 
az első parlagfű-pollent 
július 2-án jegyezték. 
Maximális koncentrációja 
augusztus 31-én volt 
(1061 pollen/m3). 
A városi levegőben lévő 
pollen-eloszlást a 6. ábra 
szemlélteti (Škorić, 2015). 

 

 
6. ábra. Pollen-gyakoriság Szabadka légterében (pollen/m3)

A szerbiai és európai törvények értelmében a parlagfű pollenje is egy fajta 
légszennyező anyag, mivel káros az emberek egészségére (7. ábra). 

  
7. ábra. Különböző allergének (b) és a parlagfű (j) virágpora 

Szabadkán néhány éve működik a kommunális rendőrség. Az ő feladatuk 
többek között a parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések 
jegyzőkönyvezése, majd továbbítása a megfelelő községi-, tartományi- vagy 
köztársasági felügyelőségekhez.  
A Községi Ellenőrző Felügyelet IV-10/I-355-890/2015 számú dokumentuma 
alapján ehhez a szervhez a 2015. június 1-e és szeptember 30-a közötti 
időszakban 11 feljelentés érkezett Szabadka község területéről parlagfűvel 
fertőzött területtel kapcsolatban. Júniusban négy ilyen esetük volt, júliusban 
egy, augusztusban hat, szeptemberben egy sem. A 11 lokációból 5 volt a város 
területén (a többi a község egyéb településein), abból egy a tágabb 
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központban. Kihangsúlyozták, hogy a Köztisztasági és Parkosítási Közvállalat 
kiemelt hangsúlyt fektet a városi közterületek és elhagyatott magánparcellák 
parlagfű-mentesítésére. 

Következtetések 

Összevetve a 6. ábra három extrém értékét (VIII. 16. és IX. 10. illetve 
VIII. 31.) az időjárási paraméterekkel, a következő következtetések vonhatók 
le: 

1. augusztus 3-án 16 mm csapadék hullott a városban. A következő 13 
napban a napi középhőmérséklet 25 °C felett volt. Augusztus 15-én 
tetőzött a pollenkoncentráció 126 pollen/m3 értékkel. 

2. a következő 10 napból 7 volt esős, és 28 mm csapadék hullott. Ennek 
következtében a napi középhőmérséklet 20 °C alá süllyedt (19,4 °C), a 
levegő pollenkoncentrációja pedig 30 és 75 pollen/m3 közt változott.  

3. a hónap utolsó hetében ragyogóan sütött a nap. A napi 
középhőmérséklet minden nap 25 °C felett volt és a nedves talajnak 
köszönhetően a pollenkoncentráció lineárisan nőtt (VIII. 26. – 
152 pollen/m3, VIII. 30. – 516 pollen/m3). 

4. augusztus utolsó napján volt az év legmelegebb napja 30,5 °C-os napi 
középhőmérséklettel. Ezen a napon jegyezték fel a pollenkoncentráció 
apszolut maximumát, 1061 pollen/m3-t. 

5. a szeptember 10-ei számottevő csapadékig (13mm) fokozatosan 
csökkentek a napi középhőmérsékletek: a hónap elejei 26 °C-ról 12 °C-
ra. Ezzel párhuzamosan a pollenkibocsátás is csökkent (761-ről 21-re). 

6. e hónap közepén ismét 25 °C körül ingadozott a napi közép-
hőmérséklet, ami a pollenkibocsátást is megemelte 300 pollen/m3-re. 

7. a hónap végi vénasszonyok nyarán a parlagfű példányok már a 
magképző és -érlelő fázisba léptek, ami a pollenkibocsátás csökkenését 
vonta maga után.  

Összegzés 

A 2015-ös év kedvezett a termofil gyomnövényeknek. A hat hőhullámot 
kisebb-nagyobb záporok törték meg. Párhuzamot vonva az időjárási adatok és 
a levegő pollenkoncentrációja között, megállapíthatjuk, hogy a nagyobb nyári 
záporok utáni melegebb napokon számottevően emelkedett a parlagfű 
pollenkoncentrációja. A meleg augusztus végi napokon volt a legnagyobb a 
pollenkoncentráció. Ezekben a napokban érkezett a legtöbb bejelentés a 
kommunális rendőrséghez is.  

A kedvező időjárási körülmények ellenére jelentős a parlagfű térvesztése a 
tíz évvel ezelőtti helyzethez viszonyítva. Az első vizuális megfigyelés 
alkalmával (2005-ben) az esetek 74%-ában találtunk parlagfüvet. 2015-ben 
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ugyanazon helyek mindössze 28%-án volt parlagfű. Főleg a városba vezető 
utak mentén, az egészségügyi intézmények, és a bevásárló központok  
környéken volt megfigyelhető. 
Pontosan körülhatárolható egy több 
száz hektáros terület a város keleti 
részén, amely a legfertőzöttebb. 
Napjainkban Szabadka tereit, utcáit és 
közterületeit 24 munkás tisztítja. 42 
szakmunkás feladata a városi parkok, 
sétányok és egyéb zöld felületek 
ápolása, karbantartása. Részben az ő 
munkájuknak is köszönhető, hogy ma 
Szabadka központjában és 
forgalmasabb helyein kevés parlagfű 
van (Jovičić, 2015). A fő gondot a 
magukra hagyott épületek és telkek (8. 
ábra), valamint a város határában 
elterülő szántóföldek – első sorban 
napraforgó-parcellák és ugarok – 
jelentik (Czékus, 2004.). 

 
8. ábra. Parlagfűvel benőtt valamikori fürdő 

helye a város központjában 

 

The Best Days of Ragweed (Ambrosia elatior) will Once be Over 

Abstract 

At the beginning of the last decade there was a great stir in the media 
concerning the then little-known allergen, ragweed (Ambrosia elatior). Over the 
years, fewer and fewer news and reports were published on this topic. Today 
the world revolves around new killer diseases and this weed is almost 
forgotten. 

In 2005, when ragweed was widely discussed in the media, we 
investigated the presence of this plant on the 50 busiest spots in Subotica in 
northern Serbia. We wanted to find out if it is really as wide-spread in our 
environment as it is claimed. The observation was repeated 10 years later to 
see the current situation. 

According to our observations, the decline in ragweed populations has 
been significant over the past ten years. During our first visual observation, we 
found ragweed in 74 % of the cases. In 2015, however, in the same areas, we 
found ragweed in only 28 % of the cases. It could be found mainly along 
roads leading to the city, and in areas around health institutions and shopping 
centres. We drew a parallel between the presence of the plant, its pollen 
emission and the time of precipitation in the city. 
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The presence of aeroallergen pollen in the air in Subotica is measured 
from February to November. In 2015 the first ragweed pollen was registered 
on 2 July. Its maximum concentration was on 31 August (1061 pollen/m3). In 
the period between 1 June and 30 September this year, the County 
Supervisory Authority received 11 notifications regarding territories in 
Subotica municipality infected by ragweed. In June, there were four such 
instances, one in July, six in August and none in September. Out of the 11 
locations 5 were in the city area, the rest were in other settlements of the 
municipality. It was stressed that the Sanitation and Landscaping Public 
Company places particular emphasis on ragweed control in urban areas and 
deserted private plots. 

Keywords 

 ragweed, decade, presence, field loss 
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