Parlagfű az allergiások rémálma
Célszerű megemlíteni, hogy nemcsak a parlagfű okoz allergiás tüneteket, hanem nagyon sok
más növény is (pl.: pázsitfélék). Sajnos az országban már több, mint 2 millió ember, az az
minden ötödik szenved allergiás megbetegedéstől.
Mit tehet az egészséget károsító hatások kiküszöböléséért?
A pollenszennyezés szempontjából legfontosabb feladat a gyepfelületek kaszálása. A kaszálás
nagyon hatékony, megelőző módszer. Amennyiben a földterület használója a mechanikai
védekezést választja, úgy az első kaszálást a virágbimbók megjelenése előtt 1-2 héttel
mindenképpen el kell végezni. A kaszálást úgy kell végrehajtani, hogy a növényeket 2 cm-nél
alacsonyabban kell elvágni. Természetesen vegyi védekezés is lehetséges, de ennek
végrehajtása bonyolult és növényvédelmi szakértelmet is igényel.
A parlagfű elleni védekezésből eredő kötelezettségszegés esetén a földterület használója ellen
külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, belterületen a település jegyzője jár el.
A növényvédelemről szóló 2007. évi XVI. Törvény 5.§. (3) bekezdése szerint „A
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfűvirágbimbó
kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartani.”
Még egyszer fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem csak a parlagfű okoz allergiás
tüneteket, hanem például a pázsitfűfélék is. Nagyon fontos, hogy a nem művelt földeket,
kerteket karban kell tartani, le kell kaszálni. A növényvédelemről szóló jogszabályok és a
bírói gyakorlat is az egészség védelmét helyezi előtérbe.
Milyen intézkedéseket hozhat a hatóság?
- Ügyfél értesítése
- Közérdekű védekezés elrendelése
- Közérdekű védekezés költségeinek ügyfélre történő áthárítása
- Növényvédelmi bírság kiszabása.
A felsorolt intézkedések nem választhatóak, hanem kötelezően végrehajtandó feladatok. A
közérdekű védekezést a törvény szerint az ügyfél akarata ellenére, lezárt területen is végre
kell hajtani. Ugyancsak kötelező minden költség ügyfélre terhelése, valamint bírság kiszabása
is 20e Ft és 5 millió Ft között, a terület nagyságának arányában.
Pl.: 250 m2 terület esetén 100.000,- Ft és 750.000,- Ft közötti bírság összege.
Jelenleg Őcsény Község területe közepesen fertőzött, a környező települések Szekszárd, Decs,
Várdomb, Bogyiszló gyengén fertőzött.
Tisztelt Őcsényiek több, mint 500 polgártársunk érdekében irtsuk az allergiát okozó
növényeket. A területek karbantartásával környezetünket is szebbé tudjuk tenni.
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