Hivatali tudatlanság a parlagfűvel kapcsolatban
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Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Horváth Gábor!
Tisztelt Kemenczei Ágnes!
Meglepődve értesültem, hogy a NÉBIH a parlagfüvet
élelmiszerként akarja nyilvántartásba venni, csak azért, mert a
parlagfüvet már régebben is "Istenek eledele" névvel illeték
annak gyógyhatásai miatt. Ilyen elven minden imakönyvet,
minden imát is élelmiszernek kellene tartania a NÉBIH-nek
mivel az ima a "lélek tápláléka"!!!
Én tisztelem a NÉBIH-et, mint hatóságot, mert pl. 2014.
októberében és decemberében több mint 70 tonna "étkezési
só"-t vont ki a forgalomból, mivel azok nem feleltek meg a
Magyar Szabvány előírásainak (legalább 97 %-os NaCl
tartalom), meg túl magas volt a kálium tartalmuk. A nálam
megjelent páciensek vérképei azt mutatják, hogy 100 emberből
97 főnek hyperkalémiája van és ezért betegek!! Az USA-ban
már nem villamosszékkel végzik ki a halálra ítélteket, hanem
kálium injekciókkal altatják el őket, mint itthon a beteg
állatokat az állatorvosok.
Jómagam rendelkezem rendvédelmi és egészségügyi felsőfokú
végzettséggel,
de
vannak
pedagógusi,
közlekedés
pszichológusi, valláselméleti és mérnöki diplomáim is. 27 évet
szolgáltam rendőrként és alezredesként mentem nyugdíjba. 25.

éve foglalkozom hivatás szerűen alternatív-, népi- és
természetgyógyászattal.
Most 70 éves, nyugdíjas vagyok, de sem a rendőri esküm, sem
a hippokrátészi esküm nem mentek nyugdíjba, mert ezek
szerint élek és dolgozom, amíg élek, s ezért tiltakozom az ellen,
hogy a NÉBIH tápláléknak minősíti a parlagfüvet. 1973 óta, az
akkor Adonyban élő Lajos Atyától tudom, hogy a parlagfű
gyógynövény, s ezt támasztja alá egy egyetemi kutató is az
alábbiak szerint:
Parlagfű, mint gyógynövény
A parlagfű szó hallatán kevesen gondolnák, hogy ennek a
gyomként kezelt növénynek hasznos tulajdonságai is vannak.
Még inkább meglepődnének, ha ismernék a legújabb kutatási
eredményeket, melyek számtalan betegség esetén bizonyítják
összetevőinek terápiás hatását.

A parlagfű (Ambrosia artemisii-folia) Észak-Amerikából
származó
gyomnövény,
Európában
nem
őshonos.
Elszaporodása és megtelepedése az I. világháború környékén
indult meg, robbanásszerű terjedése azonban csak az 1950-es
évek utáni időszakra tehető. Ma Magyarországon a parlagfűvel
fertőzött terület nagyságát 5 millió hektárra becsülik, amely
relatíve, az Európai Unióban a legnagyobb.
A növény saját utánpótlását hosszú időre képes biztosítani. Egy
közepes méretű növény magszáma kb. 3000 db, azonban a
nagyobb egyedek magprodukciója akár a 62000-es számot is
elérheti. A talaj felsőbb rétegeiben 4 évig, míg a mélyebb (3545 cm) rétegeiben akár 40 évig is képesek megőrizni
csírázóképességüket.
A parlagfű nemcsak mezőgazdasági vonatkozásban károsít,
hanem a humán gyógyászatban is igen komoly gondot okoz.
Becslések szerint, a magyar lakosság több mint 30%-a mutat
túlérzékenységi tüneteket a parlagfű pollenjével szemben. Ha

nem születik megoldás a parlagfű problémára, úgy kb. 15 év
múlva minden második magyar allergiás betegségben fog
szenvedni. Magyarország évente kb. 60 milliárd forintos
nagyságrendű összeget költ a parlagfű probléma kezelésére.
Ebből hozzávetőleg 30 milliárd forint a parlagfű okozta
mezőgazdasági kártétel nagysága, az allergia gyógyításának
orvosi költsége és a gyógyszerek évente szintén mintegy 30
milliárd forintba kerülnek.
Kevesen gondolják azt a parlagfű szó hallatán, hogy ennek a
gyomként kezelt növénynek hasznos tulajdonságai is vannak,
hiszen azok az európai lakosság körében gyakorlatilag
ismeretlenek.
A Debreceni Egyetemen a növényből kinyerhető anyagok
mikrobiológiai aktivitását kutatjuk. Kísérleteinkben sikerült
kimutatnunk azok baktérium- és gombaellenes hatásait.
A növény eme jótékony hatása – az eddig használt kemikáliák
mellett – alternatívát jelenthet bio-fertőtlenítőszerek, illetve a
különböző baktérium- és gombabetegségek kezelésére
alkalmas bio-növényvédőszerek kifejlesztésére.
A parlagfüvet, mint gyógynövényt valójában csak őshazájában,
az
Észak-Amerikai
kontinensen
alkalmazták
már
évszázadokkal ezelőtt is. A virágzó növény teáját a népi
gyógyászatban helyi vérzések és gyomorbetegségek ellen
használták. Szétmorzsolt leveleit az indiánok rovarcsípésre,
gyulladt sebre rakták. A levelek főzetét fejbőr lemosására,
bőrbetegségek gyógyítására, borogatását elfertőzött sebek és
szemgyulladás kezelésére használták. Összehúzó hatású teája
bélgörcs, székrekedés, hányás, mellhártyagyulladás és láz ellen
jó. A növényi részek allergiát okozó hatásáról nem számolnak
be.
A parlagfű Európában eddig ismert káros egészségügyi hatása
a pollen által okozott allergiához kötődik. A növény virágzás
előtti begyűjtése semmilyen, eddig ismert egészségkárosító
hatással nem bír. Ezek alapján a parlagfüvet olyan behurcolt
(adventív) növénynek tekintjük, melynek káros hatásai időben
történő begyűjtéssel kezelhetők, sőt hasznot hajtó növénnyé
(gyógynövénnyé) válhat Európában is. A népi gyógyászatra és
az amerikai kutatási eredményekből szerzett ismeretekre
alapozva, privát kutatásokba kezdtünk, mivel ma

Magyarországon senki nem veszi komolyan és nem is
finanszírozza a parlagfűvel kapcsolatos humán kutatásokat.
Célunk volt olyan emberi fogyasztásra alkalmas termékek
előállítása, melyek a parlagfű, mint gyógynövény jótékony
hatásait közvetítik. Jelenleg két olyan termék fejlesztése van
folyamatban, amely alkalmas lehet az allergia megszüntetésére.
Emellett kutatások folynak a parlagfűből kinyert egyes
hatóanyagok prosztata-, mell-, petefészek- és vastagbélrákra
gyakorolt megelőző, illetve terápiás hatását illetően.
Kutatásaink előrehaladtával, egyre inkább megbizonyosodunk
arról, hogy a parlagfüvet – megfelelő hozzáállás esetén –
kellemetlen gyomnövény helyett, érdemes egy értékes
gyógynövénynek tekintenünk.
Dr. Csubák Mária
egyetemi docens, Debreceni Egyetem
eljtermeszetesen@gmail.com

Jómagam rendszeresen fogyasztom a levelét és a zsenge szárát, de ez
egész évben nem érhető el ilyen formában, s ezért örültem meg, amikor
elkezdték a még polleneket nem tartalmazó növényt szárított formában
úgy forgalmazni, hogy tablettának préselték össze magas nyomáson és így
nem tartalmaz semmilyen más hordozó anyagot, csak 100%-os parlagfű
szárított zsenge leveleket.

A székesfehérvári Alba Regia Atlétikai Klub örökös tagja vagyok annak
alakulásától kezdve, a napjainkban is. 1963 óta dobálom a kalapácsot,
diszkoszt és egyéb nehéz súlyokat. 54. éve versenyszerűen sportolok, de
40 éves korom óta a szeniorok, azaz a veteránok között. Az idén 11
országos bajnoki aranyérmet szereztem és ezzel már 80 OB aranyam van,
de ezek mellett hasonló számú OB-s ezüst és bronzérmeim is vannak.
Kalapácsvetésben veterán olimpiai bajnoki arany és ezüstérmeim is
vannak. Az ARAK atlétájaként 2005-ben világbajnok lettem történelmi
nehézsúly vetésben (25,4 kg, s ez egykoron olimpiai dobószám volt), s
ezért Fejér Megyei Príma Díj Különdíját és Közönségdíját is megkaptam.
Sokszoros Európa bajnok is vagyok, de a szomszédos országok
bajnokaként is több aranyérmet szereztem. Az idei év volt az egyik
legsikeresebb szereplésem (most a 70-74 évesek korosztályában
versenyzek), mivel a 11 OB címem mellett 3 dobószámban világbajnok

kettőben VB ezüstérmes, egyben pedig VB bronzérmes lettem az ARAK
atlétájaként.

Sportsikereimben nagy szerepe van a parlagfűnek!! Sportbarátaim látták,
hogy verseny közben parlagfüvet rágcsálok, ezért "fűevő"-nek neveztek
el, amihez hozzájárult az is, hogy immár 30 éve vegetáriánus is vagyok.
Nagyon megörültem, amikor a parlagfű tablettázva is forgalomba került,
s ezért írtam egy ajánlást az "Istenek Eledele" dobozára, mivel a parlagfű
nem minősül doppingszernek és több sportoló is fogyasztja ezt a
gyógynövényt és sokkal sikeresebbek, mint korábban voltak.
Miniszterelnök Úr is ismer, mert közel laktunk egymáshoz
Székesfehérváron, s az én lányom is a Teleki Blanka Gimnáziumba járt,
ahol mint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság tisztje sokszor tartottam
előadásokat több témában is, főleg a közlekedés és a pályára irányítás
témaköreiben, de voltam megyei Ifjú Gárda parancsnok is.

Ha a NÉBIH a hibás értelmezés, a hibás fogalom meghatározás miatt
visszavonja a forgalomból ezt a sportolókat is támogató gyógynövényt,
akkor többen is gyengébb eredményeket érnénk el. Mint gyógyító
hivatalosan tudom igazolni, hogy a rendszeres parlagfű fogyasztók végleg
meggyógyultak a cukorbetegségeikből, de daganatos betegek is ennek a
gyógynövénynek köszönhetik teljes gyógyulásaikat.
Annak meg külön örülök, hogy a gyógyszeripar is foglalkozik a
parlagfűből való gyógyszer készítéssel. Egy természetes növény, amelyet
korában gyomnövénynek tartottak, az ősi tapasztalatok alapján végre
gyógynövényként van elismerve, s ezt akarja a NÉBIH a hibás
értelmezése miatt megváltoztatni. Én ezt bioterrorizmusnak tartom, mert
ha nem juthatnak hozzá sokan ehhez a csodálatos gyógynövényhez, akkor
sajnos sokan meg fognak halni. A bioterrorizmus ellen pedig harcolni
fogok, amíg élek, mivel ez esetben idegen érdekek kiszolgálását látom egy
hatóságnál, mely ellen pedig fel kell lépni. Ha megtudom, hogy ki indította
el ezt az "akciót" a parlagfű ellen, akkor az ellen büntető feljelentést fogok
kezdeményezni.
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