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Itt a parlagfűevő bogár
A PARLAGFŰ SOKAK ÉLETÉT MEGKESERÍTI. HOSSZÚ ÉS ÁDÁZ KÜZDELEM ZAJLIK ELLENE KÜLÖN-
FÉLE MÓDSZEREKKEL, ÁM BIOLÓGIAI VÉDEKEZÉSRŐL EDDIG MÉG NEMIGEN LEHETETT HALLANI. 
AZ EDDIGI ISMERETEK ALAPJÁN A LEGÍGÉRETESEBBNEK A PARLAGFŰ-OLAJOSBOGÁR TŰNIK, 
AMELY BÁR ÉSZAK-AMERIKÁBÓL SZÁRMAZIK, DE CSEKÉLY SZÁMBAN MAGYARORSZÁGON IS 
MEGJELENT.

Hazánk legjelentősebb allergén növénye a parlag-
fű, ezért fontos, hogy az ellene való védekezés 

során biológiai, környezetbarát módszereket alkal-
mazzunk. A pollentermelés csökkentésére nagyon jó 
módszert kínál a parlagfű-olajosbogár, ami már Olasz-
országban, Horvátországban és Szerbiában is meg-
jelent, ezért várható volt a hazai észlelése is. Először 
Budapesten, Soroksár környékén akadtak rá. 

A parlagfű-olajosbogár lárvája rágja a parlagfüvet, 
jól felismerhető kártételt okozva. Ahol már stabil az ál-
lománya, például Olaszországban, a parlagfű pollen-
termelése majdnem harmadával csökkent. 

Hazánkban egyelőre még nem ilyen üdvözítő a 
helyzet. A kutatók nem tudják meghatározni, hogy a 
soroksári eset egyszeri behurcolásnak az eredménye, 
vagy esetleg már szélesebb körben is elterjedt a bo-
gár az országban. A tisztánlátás érdekében az Eötvös 
Lóránd Kutatási Hálózat ATK Növényvédelmi Intézet 
a lakosság, az amatőr rovarászok, a gazdálkodók és a 
kirándulók segítségét kéri, hogy amennyiben találkoz-
nak parlagfű-olajosbogárral, jelezzék megtalálásuk 

helyét a parlagfubogar@atk.hu e-mail címre küldött 
fotóval.

A bogár meghatározásához először a környezet ad 
támpontot. Ha a parlagfű kicsit megviseltebb, és nem 
tűnnek egészségesnek a levelei, valószínűleg parlag-
fű-olajosbogárral van dolgunk. Az állat lárvája barna 
színű, míg a kifejlett egyed körülbelül fél centiméter 
hosszú, sárgásbarna színezetű, a szárnyfedőin fekete 
sávok láthatók. 

További kérdéseket vet fel a kutatókban, hogy az 
állat a parlagfüvön kívül milyen más tápnövényeken 
fordulhat még elő. Ugyancsak érdekes kérdés, hogy 
ha megél Magyarországon, vajon ugyanolyan hatéko-

nyan tudja-e visszafogni a parlagfű pollentermelését. 
A szakértők azt feltételezik, hogy ha a bogár maradan-
dóan megtelepszik hazánkban, bizonyosan csökkenti 
a pollen mennyiségét, de az egész problémára nem 
nyújt megoldást, így a parlagfű kaszálásáról szóló fel-
hívásokat továbbra is maradéktalanul be kell tartani!

Varga Tibor
Fotó: Bodor János

Ophraella communa lárvája

Parlagfű-olajosbogár (Ophraella communa)
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A megválasztott elnökségi tagok személye ga-
rancia a továbblépéshez és az új célok teljesítéséhez. 
Alulról jövő, a jól működő kertbarát körök munkájára 
kell alapozni és az építkezést elkezdeni.

Véleményem szerint a működő kertbarát körök 
többsége aktív, igen jó helyi munkát végeznek. Az a 
probléma, hogy ezt a többi kertbarát kör nem ismeri. 
Meg kell változtatni, hogy sikerélménye legyen min-
denkinek, és az elismerésüket meg kell teremteni 
helyi, megyei és országos szinten.

A jelenlegi tagságot meg kell erősíteni, majd 
bővíteni. A szövetséget eddig elhagyóknak meg kell 
mutatni, hogy érdemes közénk visszaállni. A meg-
szerzett hagyományainkat meg kell tartani, de ezt a 
jövőnk építésére kell felhasználni.

Az Országos Szövetségnek nagyobb elis-
merést, megbecsülést kell elérnie, ezzel együtt 
szakmai elismerést is kell szerezni. Ez eddig hi-
ányzott.

A KKOSZ legyen szaktanácsadói fórum (hon-
lapunkon keresztül), ebben a kertbarátok nagy 

szakmai gyakorlatát kell használni és kihasznál-
ni. Érjük el, hogy a kis, civil közösségek szakmai 
kérdésekkel forduljanak szervezetünkhöz.

Feladatunk legyen a tagok, kistermelők (sző-
lő, bor, zöldség, gyümölcs, dísznövény) és veze-
tők, oktatók közötti szorosabb együttműködés 
előmozdítása lakossági szinten. Nem kertészeket 
akarunk képezni, nevelni, hanem a kertész éle-
tet, tapasztalatokat kívánjuk átadni.

Lényeges, hogy figyeljük és kihasználjuk a 
hazai pályázati lehetőségeket. Ehhez kérjük a 
tagság, vezetők és külső személyek szakmai se-
gítségét.

A kertbarát körök által megvalósított kert-
barátságot széles körben, országos szinten kell 
gyakorolnunk.

Bízunk benne, hogy az átadás-átvétel határ-
időn belül lebonyolódik.

Kérünk minden kertbarátot és kertet szerető 
embert, hogy munkánkat támogassa és segítse.

András Károly
KKOSZ elnöke

András Károly, a budapesti kertbarátok vezetőjéből lett a 
KKOSZ elnöke


