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Felhívás parlagfű- és egyéb allergén növények gyommentesítésre

A parlagf[i, mint hazánk elsó számú gyomnövénye, kiemelt helyet foglal el a gyomnövények között. Az
időjárástól fuggően, március végére tehető a parlagflí kelése, de áprilisban már tömegesen jelenik meg. A
növény júliusban nő a legintenzivebben. A virágpor szóródása július végén és augusztus hónapban történik,

enltán kisebb mennyiségben egészen az őszi fagyokig tart. A parlagfr virágpora szél útján akar 100 km-es

távolságra is képes tömegesen eljutni. A parlagfri elleni védekezés szempontjából nagyon fontos, hogy a

vkágzás, pollenképzódés előtt kerüljön sor a növény kiirtására,

A gyomnövények és a parlagfii elleni védekezéskötelezettségét az élelmiszerláLrrcról és hatósági felügyeletéről

szóló 2008. évi XLVI. törvény írja eló a föld tulajdonosánalq illetve használójának. Parlagfii tekintetében a

hivatkozott törvény előírja, hogy a fold tulajdonosának, használójának június 30-ig végre kell hajtania a

védekezést, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fo|yamatosan fenn kell tartania. Aholjúnius 30-

át követően nem akadá|yozzák meg belterületi ingatlanon a parlagfll virágbimbó kialakulását, oít a jegyző

azonnali hatállyal - fiiggetlenül attól, hogy ismert-e a ftldhasználó kiléte - külön értesítés nélkül elvégezteti az

elmaradt védekezést. Az e|járás szabáIyai szerint a parlagfll elleni hatósági védekezés zárt ingatlanon,

telephelyen is elvégezhető. A közérdekű védekezés kö|tségét a növényvédelmi bírságon felül, a

tulajdonosnak, illetve a földhasználónak meg kell fizetnie. A kiszabható növényvédelmi bírság belterületi

ingatlan esetén, a terület nagyságától fiiggően 20.000,- és 5.000.000,- Ft közötti összeg. A költségek meg nem

fizetésük esetén adók módjára behajthatók. A hatósági védekezés elvégzésével szemben halasrtőbatályamég

a benyújtott fellebbezésnek sincs.

Ezúton felhívom minden ingatlantulajdonos figyelmét, hogy az előző évekhez hasonlóan, az idén is kiemelt

figyelmet fordítunk a gyomnövénnyel és parlagfiivel fertőzöít teriiletek feldedtésére. A hivatal dolgozói

folyamatosan ellenőrzik az ingatlanok gyomfertőzöttségét. Ha gyomos ingatlant találunk, a fent ismertetett

módon eljárást indítunk, parlagfíivel fertőzött terület esetén június 30-a után azotlnal közérdekű védekezést

rendelünk el, és növényvédelmi bírság kiszabását kezdeményezziik.

A gyommentesítés mindannyiunk közös érdeke, ezért kérjiik, mindenki maradéktalanul tegyen eleget a parlagfli-

és gyommentesítési kötelezettségének.

Monostorapáti, 2014. június 30
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