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A 12. héten Tatabányán az előző hetihez hasonló volt a 

Továbbra is a kevésbé jelentős allergénnek számító 
virágporát regisztrálták legnagyobb mennyiségben 

koncentrációja a héten végig legalább közepes volt, hétvégén 
magas szintet ért el.  

A juhar pollenkoncentrációja a hét nagy részében közepes, 
szombaton magas volt. 

Közepes koncentrációban regisztrálták mé
és tiszafafélék, illetve hétfőn az 

Alacsony koncentrációban jelen volt a csapdában a 
továbbá a kevésbé jelentős allergének közül a 

Néhány szemet regisztráltak még a 
A hét második felében alacsony koncentrációban megjelent a 

csapdában a nyír pollenje.
A kültéri allergén gombák

alacsony szintet ért el. 
 

 

aktuális országos adatok az alábbi linken érhetőek el:
http://oki.antsz.hu/files/jelen
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A 12. héten Tatabányán az előző hetihez hasonló volt a 

pollenterhelés. 

Továbbra is a kevésbé jelentős allergénnek számító 
virágporát regisztrálták legnagyobb mennyiségben 

koncentrációja a héten végig legalább közepes volt, hétvégén 
 

pollenkoncentrációja a hét nagy részében közepes, 
szombaton magas volt.  

Közepes koncentrációban regisztrálták még a fűz, a ciprus
, illetve hétfőn az éger virágporát.  

Alacsony koncentrációban jelen volt a csapdában a 
továbbá a kevésbé jelentős allergének közül a szil pollenje. 

Néhány szemet regisztráltak még a mogyoró virágporából is.
második felében alacsony koncentrációban megjelent a 

pollenje. 
kültéri allergén gombák mennyisége továbbra is legfeljebb 

alacsony szintet ért el.  

adatok az alábbi linken érhetőek el: 
http://oki.antsz.hu/files/jelentesek/aktualis.pdf 

A 12. héten Tatabányán az előző hetihez hasonló volt a 

Továbbra is a kevésbé jelentős allergénnek számító nyár 
virágporát regisztrálták legnagyobb mennyiségben - 

koncentrációja a héten végig legalább közepes volt, hétvégén 

pollenkoncentrációja a hét nagy részében közepes, 

fűz, a ciprus- 

Alacsony koncentrációban jelen volt a csapdában a kőris, 
pollenje.  

virágporából is. 
második felében alacsony koncentrációban megjelent a 

mennyisége továbbra is legfeljebb 

 


