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A 19. héten Tatabányán tovább csökkent a 

 

Legnagyobb mennyiségben

pollenszemeit regisztrálták

közepes volt. Közepes szintet mértek 

kevésbé jelentős allergének közül 

Alacsony koncentrációban 

valamint a kevésbé jelentős all

A pázsitfűfélék pollenszemeit hétfő kivételével végig regisztrálták a csapdában, 

koncentrációjuk még alacsony szintet ért el

Jelen volt még néhány szem a fűz, illetve már a vadgesztenye és az útifű 

virágporából is. 

A kültéri allergén gombák a héten leginkább alacsony koncentrációban voltak

jelen a levegőben, az Alternaria mennyisége érte el pénteken a közepes szintet.

 

 

 

 

aktuális országos adatok az alábbi linken érhetőek el:
 
http://oki.antsz.hu/files/jelentesek/aktualis.pdf
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A 19. héten Tatabányán tovább csökkent a 
pollenterhelés. 

Legnagyobb mennyiségben a kevésbé jelentős allergénnek számító 

pollenszemeit regisztrálták, virágporuk koncentrációja a hét nagy részében 

szintet mértek még hétfőn a tölgy, valamint a hét vége felé a 

kevésbé jelentős allergének közül az eperfafélék pollenjéből. 

Alacsony koncentrációban jelen volt még a levegőben a platán, a nyír, a kőris

valamint a kevésbé jelentős allergénnek számító dió virágpora is

pollenszemeit hétfő kivételével végig regisztrálták a csapdában, 

koncentrációjuk még alacsony szintet ért el. 

Jelen volt még néhány szem a fűz, illetve már a vadgesztenye és az útifű 

téri allergén gombák a héten leginkább alacsony koncentrációban voltak

jelen a levegőben, az Alternaria mennyisége érte el pénteken a közepes szintet.

aktuális országos adatok az alábbi linken érhetőek el: 

http://oki.antsz.hu/files/jelentesek/aktualis.pdf 

A 19. héten Tatabányán tovább csökkent a 

a kevésbé jelentős allergénnek számító fenyőfélék 

ja a hét nagy részében 

, valamint a hét vége felé a 

a platán, a nyír, a kőris, 

dió virágpora is. 

pollenszemeit hétfő kivételével végig regisztrálták a csapdában, 

Jelen volt még néhány szem a fűz, illetve már a vadgesztenye és az útifű 

téri allergén gombák a héten leginkább alacsony koncentrációban voltak 

jelen a levegőben, az Alternaria mennyisége érte el pénteken a közepes szintet. 

 


