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Az allergiÃ¡s megbetegedÃ©sben szenvedÃµknek hazÃ¡nkban jelenleg a parlagfÃ» (ambrosia artemisiifolia) okozza a
legerÃµteljesebb tÃ¼neteket. ÉvrÃµl Ã©vre egyre tÃ¶bb ember lesz Ã©rzÃ©keny ennek a nÃ¶vÃ©nynek a pollenjÃ©re, mely sÃ
esetben nem csak allergiÃ¡t, hanem asztmÃ¡t is okozhat.
FÃ¶ldhivatali feladatok a parlagfÃ» elleni vÃ©dekezÃ©sbenFÃ¼lÃ¶pp Éva mezÃµgazdÃ¡sz, KovÃ¡cs LÃ¡szlÃ³ ZoltÃ¡n osztÃ¡lyv
(Pest Megyei FÃ¶ldhivatal) A parlagfÃ» Észak-AmerikÃ¡ban Ãµshonos nÃ¶vÃ©ny. HazÃ¡nkba az elsÃµ vilÃ¡ghÃ¡borÃº kÃ¶rnyÃ
OsztrÃ¡k-Magyar Monarchia kikÃ¶tÃµi felÃµl kerÃ¼lt be, gabonaszÃ¡llÃ-tmÃ¡nyokkal. ElsÃµ hiteles leÃ-rÃ¡sakor szerbfÃ»nek
neveztÃ©k - nem vÃ©letlenÃ¼l, hiszen dÃ©lrÃµl Ã©rkezett hozzÃ¡nk. RobbanÃ¡sszerÃ» elterjedÃ©se a mÃ¡sodik vilÃ¡ghÃ¡borÃ
kezdÃµdÃ¶tt. Az 1980-as Ã©vekre belakta a kontinens szÃ¡mÃ¡ra kedvezÃµ terÃ¼leteit, Ã-gy MagyarorszÃ¡got is. Az ambrÃ³zia
gÃ¶rÃ¶g mitolÃ³giÃ¡ban az istenek eledele, nektÃ¡rja az italuk - ez Ã©les ellentÃ©tben Ã¡ll a parlagfÃ»rÃµl alkotott jelenkori
vÃ©lemÃ©nyÃ¼nkkel. BalszerencsÃ©nk, hogy a KÃ¡rpÃ¡t-medence meleg nyarÃº, mÃ©rsÃ©kelten csapadÃ©kos, kontinentÃ¡li
Ã©ghajlata rendkÃ-vÃ¼l kedvezÃµ a szÃ¡mÃ¡ra. KÃ¼lÃ¶n szerencsÃ©tlensÃ©g szÃ¡munkra, hogy a megbolygatott
nÃ¶vÃ©nytakarÃ³jÃº, feltÃ¶rt, majd Ã©vekig parlagon hagyott terÃ¼leteken talÃ¡l magÃ¡nak Ã©letteret, ezÃ©rt a rendszer- Ã©s
tulajdonvÃ¡ltÃ¡ssal egyÃ¼tt jÃ¡rÃ³ mezÃµgazdasÃ¡gi Ã¡trendezÃµdÃ©s, az orszÃ¡g birtokszerkezetÃ©nek alapvetÃµ megvÃ¡ltoz
kivÃ¡ltÃ³ oka lehetett a hazai parlagfÃ»-robbanÃ¡snak. EgyÃ©ves magrÃ³l kelÃµ, kÃ©tszikÃ», szÃ©lporozta, terebÃ©lyes
gyomnÃ¶vÃ©ny. Magvai a talaj mÃ©lyebb rÃ©tegeiben hÃºsz-harminc Ã©vig is elfekszenek, megÃµrizve csÃ-rÃ¡zÃ³kÃ©pessÃ©
Egy Ã¡tlagos mÃ©retÃ» nÃ¶vÃ©ny 3-4000 magot termel, de egyes generatÃ-vvÃ¡ vÃ¡lt nÃ¶vÃ©nyek magprodukciÃ³ja
megkÃ¶zelÃ-theti az 50 ezer db-ot is.

A jogi hÃ¡ttÃ©r2005-ben a Parlament elfogadta a nÃ¶vÃ©nyvÃ©delemrÃµl szÃ³lÃ³ 2000. Ã©vi XXXV. tÃ¶rvÃ©ny mÃ³dosÃ-tÃ¡sÃ
szÃ³lÃ³ 2005. Ã©vi XXXVIII tÃ¶rvÃ©nyt. Ennek mÃ¡sodik fejezete az allergiÃ¡ban szenvedÃµ emberek Ã©rdekÃ©ben kiemelten
foglalkozik a parlagfÃ» terjedÃ©sÃ©nek megakadÃ¡lyozÃ¡sÃ¡val -- oly mÃ³don. hogy lehetÃµsÃ©get biztosÃ-t a jÃºnius 30. utÃ¡
virÃ¡gzÃ³ parlagfÃ»vel fertÃµzÃ¶tt terÃ¼letek Ã¡llami pÃ©nzen tÃ¶rtÃ©nÃµ kaszÃ¡lÃ¡sos gyommentesÃ-tÃ©sÃ©re. A parlagfÃ»
mentesÃ-tÃ©si program vÃ©grehajtÃ¡sÃ¡ra kÃ¼lterÃ¼leten kÃ©t hatÃ³sÃ¡g - a fÃ¶ldhivatalok, Ã©s a nÃ¶vÃ©ny- Ã©s talajvÃ©d
szolgÃ¡latok -, belterÃ¼leten a jegyzÃµk kerÃ¼ltek kijelÃ¶lÃ©sre.E tÃ¶rvÃ©ny adatszolgÃ¡ltatÃ³kÃ©nt a fÃ¶ldhivatalok hatÃ¡skÃ
rendelte a parlagfÃ»vel fertÃµzÃ¶tt terÃ¼letek felkutatÃ¡sÃ¡t, bemÃ©rÃ©sÃ©t, digitÃ¡lis fÃ©nykÃ©pezÃ©sÃ©t, Ã©s a bemÃ©rt
jellemzÃµinek jegyzÃµkÃ¶nyvezÃ©sÃ©t, adatainak (helyrajzi szÃ¡m, ingatlan tulajdonosa, bejelentett fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³,
haszonÃ©lvezÃµ, Ã¶zvegyi joggal rendelkezÃµ adatai) tovÃ¡bbÃ-tÃ¡sÃ¡t a kÃ©nyszerkaszÃ¡lÃ¡s elrendelÃ©sÃ©re jogosult illetÃ
nÃ¶vÃ©ny- Ã©s talajvÃ©delmi szolgÃ¡latnak.

FelderÃ-tÃ©s A fertÃµzÃ¶tt terÃ¼let azonosÃ-tÃ¡sa, Ã©s a fÃµbb tÃ¶rÃ©sponti koordinÃ¡tÃ¡k rÃ¶gzÃ-tÃ©se a kÃ©zi PDA-GPS
konfigurÃ¡ciÃ³val, mÃ-g a digitÃ¡lis adatok tovÃ¡bbÃ-tÃ¡sa a parlagfÃ»-szerveren keresztÃ¼l tÃ¶rtÃ©nik -- ez tehÃ¡t XXI. szÃ¡za
technikÃ¡val alÃ¡tÃ¡masztott eljÃ¡rÃ¡s. Az adatszolgÃ¡ltatÃ¡sban a fÃ¶ldhivatalok hÃ¡rom fÃµ szakterÃ¼lete - a fÃ¶ldvÃ©delem,
ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s Ã©s a fÃ¶ldmÃ©rÃ©s, valamint a fÃ¶ldhasznÃ¡lati nyilvÃ¡ntartÃ¡s - szorosan Ã¶sszehangolt szerepet ka
Az ingatlan-nyilvÃ¡ntartÃ¡s szolgÃ¡ltatja a tulajdoni lapot, a fÃ¶ldmÃ©rÃ©s a digitÃ¡lis tÃ©rkÃ©pi Ã¡llomÃ¡nyt, a fÃ¶ldhasznÃ¡lati
nyilvÃ¡ntartÃ¡sbÃ³l pedig a fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³ adatai kÃ©rhetÃµk le. A fÃ¶ldvÃ©delmi osztÃ¡ly felsÃµfokÃº vÃ©gzettsÃ©gÃ» mezÃ
vÃ©gzik a terepi munkÃ¡kat Ã©s az adatok tovÃ¡bbÃ-tÃ¡sÃ¡t.A helyszÃ-ni ellenÃµrzÃ©sek sorÃ¡n a mezÃµgazdÃ¡szok nem kizÃ
parlagfÃ»vel fertÃµzÃ¶tt terÃ¼letek felkutatÃ¡sÃ¡ra koncentrÃ¡lnak. ÁltalÃ¡nos hatÃ¡rszemlÃ©t is vÃ©geznek, Ã-gy az engedÃ©
nÃ©lkÃ¼l mÃ¡s cÃ©lra igÃ©nybevett, Ã©s a parlagfÃ»vel ugyan nem fertÃµzÃ¶tt, de hasznosÃ-tatlan, gyomos termÃµfÃ¶ldterÃ
tulajdonosai, vagy fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³i ellen is alkalmuk nyÃ-lik megindÃ-tani az 1994. Ã©vi LV. tÃ¶rvÃ©ny, azaz a
TermÃµfÃ¶ldtÃ¶rvÃ©ny 51. §-Ã¡ban (eredeti Ã¡llapot helyreÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡ra), illetve 36. §-Ã¡ban (hasznosÃ-tÃ¡si kÃ¶telezettsÃ©g
betartÃ¡sÃ¡ra) rÃ¶gzÃ-tett hatÃ³sÃ¡gi eljÃ¡rÃ¡sokat.

BeszÃ©des szÃ¡mokIdÃ©n a Pest Megyei FÃ¶ldhivatal illetÃ©kessÃ©gi terÃ¼letÃ©hez tartozÃ³ 12 kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivatal - a tava
Ã©vhez hasonlÃ³an - kiemelten kezeli a parlagfÃ»-mentesÃ-tÃ©ssel kapcsolatos feladatokat. Ezt az itt lÃ¡thatÃ³ diagram is
szemlÃ©lteti.

A diagram szÃ¡mai - a helyszÃ-ni ellenÃµrzÃ©sre fordÃ-tott napok szÃ¡mÃ¡nak tÃ¼krÃ©ben is - arra engednek kÃ¶vetkeztetni,
hogy tavalyhoz kÃ©pest nÃ©mileg csÃ¶kkent a parlagfÃ»vel fertÃµzÃ¶tt terÃ¼letek nagysÃ¡ga. Ez vÃ©lhetÃµleg a nÃ¶vÃ©ny s
kedvezÃµtlen tavaszi Ã©s nyÃ¡r elei idÃµjÃ¡rÃ¡sra, valamint - a tavalyi Ã©v szankciÃ³inak kÃ¶szÃ¶nhetÃµen - az ingatlantulajdo
(illetve fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³k) jogkÃ¶vetÃµbb magatartÃ¡sÃ¡ra vezethetÃµ vissza.

A fentiek ellenÃ©re az idÃ©n is jelentkezett az osztatlan kÃ¶zÃ¶s tulajdonban lÃ©vÃµ, a kÃ¡rpÃ³tlÃ¡si Ã©s rÃ©szarÃ¡ny kiadÃ¡s
Ã©rintett, valamint a mÃ©g ki nem adott maradvÃ¡ny terÃ¼letek problematikÃ¡ja, a kapÃ¡s-, egyes esetekben a kalÃ¡szos
kultÃºrÃ¡k, Ã©s a tarlÃ³k erÃµteljes parlagfÃ» fertÃµzÃ¶ttsÃ©ge.
KÃ¶zelharc

Az osztatlan kÃ¶zÃ¶s tulajdonban lÃ©vÃµ ingatlanoknÃ¡l - elsÃµsorban ott, ahol a terÃ¼letnek nincs fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³ja, ezÃ©rt
parlagon hevernek Ã©s termÃ©szetes gyepesedÃ©sÃ¼k mÃ©g nem szorÃ-totta ki a parlagfÃ¼vet - a terÃ¼let kaszÃ¡lÃ¡sÃ¡t ke
tulajdonos Ã©rzi kÃ¶telessÃ©gÃ©nek, hiszen sok esetben az akÃ¡r tÃ¶bb tÃ-z hektÃ¡rbÃ³l mindÃ¶ssze nÃ©hÃ¡ny szÃ¡z - vagy
kevesebb - nÃ©gyzetmÃ©ter nagysÃ¡gÃº tulajdonnal rendelkeznek. E problÃ©ma megoldÃ¡sÃ¡ra az osztatlan kÃ¶zÃ¶s tulajdon
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mÃ¡r folyamatban lÃ©vÃµ megszÃ¼ntetÃ©se Ã©s a birtokrendezÃ©s, vagy birtok-Ã¶sszevonÃ¡si cÃ©lÃº Ã¶nkÃ©ntes fÃ¶ldcse
megoldÃ¡s, hiszen abban az esetben egyÃ©nenkÃ©nt lehetne megoldani a szankcionÃ¡lÃ¡st, Ã©s a fÃ¶ldtulajdonosok is
tisztÃ¡ban lennÃ©nek azzal, hogy melyik terÃ¼letrÃ©szÃ©rt tartoznak felelÃµssÃ©ggel.

A kapÃ¡s Ã©s kalÃ¡szos nÃ¶vÃ©nykultÃºrÃ¡kban a parlagfÃ» elterjedÃ©se egyÃ©rtelmÃ»en a rossz agrotechnikÃ¡ra, a vetÃ©st
megelÃµzÃµ, valamint az azt kÃ¶vetÃµ gyomirtÃ¡s elmaradÃ¡sÃ¡ra vezethetÃµ vissza, mÃ-g a tarlÃ³knÃ¡l az Ãµszi vetÃ©s-elÃµ
talajmunkÃ¡k idÃµbeni eltolÃ³dÃ¡sa az oka a nagymÃ©rtÃ©kÃ» fertÃµzÃ¶ttsÃ©gnek, mely jelentÃµs pollenterhelÃ©st okoz a fer
terÃ¼letek akÃ¡r 100 kilomÃ©teres kÃ¶rzetÃ©ben.A fertÃµzÃ¶tt terÃ¼letek csÃ¶kkenÃ©sÃ©vel szemben a tavalyi Ã©vhez visz
megnÃ¶vekedtek a lakossÃ¡g, valamint a civil szervezetek (elsÃµsorban a ParlagfÃ»mentes MagyarorszÃ¡gÃ©rt EgyesÃ¼let)
Ã¡ltal tett bejelentÃ©sek szÃ¡ma. A bejelentÃ©ssel Ã©rintett terÃ¼leteken vÃ©gzett helyszÃ-ni ellenÃµrzÃ©sek tapasztalatai ala
megÃ¡llapÃ-thatÃ³, hogy a lakossÃ¡gi bejelentÃ©sek elsÃµsorban a kis terÃ¼leti mÃ©retÃ» zÃ¡rtkerti ingatlanokra vonatkoznak,
melyek tÃ¶bbsÃ©ge parlagfÃ»vel egyÃ¡ltalÃ¡n nem, csak egyÃ©b gyomnÃ¶vÃ©nyekkel fertÃµzÃ¶ttek. Ez arra enged kÃ¶vetkez
hogy a lakossÃ¡g tovÃ¡bbra sem ismeri fel a parlagfÃ» nÃ¶vÃ©nyt. E problÃ©ma megoldÃ¡sÃ¡ban jelentÃµs szerepe lehetne a
mÃ©diÃ¡nak, azonban sajnÃ¡latos mÃ³don az eddig kÃ©szÃ-tett riportok egyike sem a nÃ¶vÃ©ny, a tÃ¶rvÃ©ny, a hatÃ³sÃ¡gi
eljÃ¡rÃ¡s, illetve a lehetsÃ©ges megoldÃ¡sok bemutatÃ¡sÃ¡ra helyezte a hangsÃºlyt, hanem az allergiÃ¡val kapcsolatos
ismeretek kÃ¶zzÃ©tÃ©telÃ©re, valamint a parlagfÃ» elleni vÃ©dekezÃ©s tÃ¡rsadalmi hatÃ©konysÃ¡gÃ¡t nem befolyÃ¡solÃ³
informÃ¡ciÃ³kra, tÃ¶bbnyire negatÃ-v kicsengÃ©ssel. A mÃ©dia tÃ¡jÃ©koztatÃ¡sa nagyon fontos, de az orszÃ¡gban kialakult erÃ
parlagfÃ»-fertÃµzÃ¶ttsÃ©g csÃ¶kkentÃ©sÃ©ben, valamint az ingatlantulajdonosok gyommentesÃ-tÃ©ssel kapcsolatos felfogÃ¡s
megvÃ¡ltoztatÃ¡sÃ¡ban alig segÃ-tett.

A bejelentÃ©seken tÃºl a terÃ¼letek felkutatÃ¡sÃ¡nÃ¡l alapul veszik a kÃ¶rzeti mezÃµgazdÃ¡szok a tavaly bemÃ©rt terÃ¼letek
ellenÃµrzÃ©sÃ©n kÃ-vÃ¼l a FÖMI Ã¡ltal elektronikusan rendelkezÃ©sÃ¼kre bocsÃ¡tott parlagfÃ» veszÃ©lyeztetettsÃ©gi tÃ©rk
kÃ¶rzetekre bontva megtalÃ¡lhatÃ³ a parlagfÃ» szerveren. TerÃ¼letbejÃ¡rÃ¡saik sorÃ¡n a FÖMI Ã¡ltal elÃµrejelzett, a
mÃ»holdfelvÃ©tel alapjÃ¡n parlagfÃ»vel fertÃµzÃ¶tt terÃ¼letek szemlÃ©zÃ©sÃ©t is vÃ©gzik, azonban a tÃ¡vÃ©rzÃ©kelÃ©s es
pontatlansÃ¡gÃ¡bÃ³l adÃ³dÃ³ kisebb folt-elcsÃºszÃ¡sokat a mezÃµgazdÃ¡szoknak nem minden esetben Ã¡ll mÃ³djukban
ellenÃµrizni a jelÃ¶lt hely egy kilomÃ©teres kÃ¶rnyezetÃ©ben.

NÃ¶vÃ©nytani Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sek A parlagfÃ»nek - mint pionÃ-r gyomnÃ¶vÃ©nynek - a leggyakoribb felszaporodÃ¡si helye
elsÃµsorban a bolygatott talajÃº, zÃ¡rt nÃ¶vÃ©nyborÃ-tÃ¡ssal nem rendelkezÃµ terÃ¼letek, melyek elsÃµsorban Ã©pÃ-tkezÃ©s
fÃ¶ldutak szÃ©le, Ã¡rokpartok, nem megfelelÃµen gyomirtott kapÃ¡s (napraforgÃ³, kukorica), illetve kalÃ¡szos kultÃºrÃ¡k. A
nÃ¶vÃ©nyre jellemzÃµ, hogy egynyÃ¡ri, Ã©s ezen tÃºl efemer, mint a legtÃ¶bb pionÃ-r nÃ¶vÃ©ny, vagyis egy idÃµben tÃ¶bb fe
fÃ¡zisban - szÃ¡ras-leveles, virÃ¡gzÃ³ Ã©s magvas Ã¡llapotban is - megtalÃ¡lhatÃ³ ugyanazon terÃ¼leten. A korÃ¡bbi Ã©vekben
mÃ-g a NÃ¶vÃ©nyvÃ©delemrÃµl szÃ³lÃ³ tÃ¶rvÃ©ny 2005-ben mÃ³dosÃ-tÃ¡sra nem kerÃ¼lt - a hatÃ¡rszemlÃ©k keretÃ©ben
hasznosÃ-tÃ¡sra kÃ¶telezettek, amennyiben szÃ¡ntÃ¡ssal, vagy tÃ¡rcsÃ¡zÃ¡ssal tettek eleget kÃ¶telezettsÃ©gÃ¼knek a
parlagfÃ»vel fertÃµzÃ¶tt tÃ¡blÃ¡kon, esetenkÃ©nt tÃ¶bbet Ã¡rtottak, mint hasznÃ¡ltak, hiszen a talajmunkÃ¡val felszÃ-nre hoztÃ¡
csÃ-rÃ¡zÃ¡si zÃ³na alatti rÃ©tegekben elfekvÃµ gyommagokat. SajnÃ¡latos mÃ³don a parlagfÃ» irtÃ¡sÃ¡ra az egy-kÃ©t alkalomm
elvÃ©gzett kaszÃ¡lÃ¡s sem a legmegfelelÃµbb megoldÃ¡s, mert a szÃ¡rmaradvÃ¡nyon a talajszinthez kÃ¶zel is kÃ©pes Ãºj
hajtÃ¡sokat nevelni a nÃ¶vÃ©ny, Ã©s e hajtÃ¡sokon gyorsan kifejlÃµdik a virÃ¡gzat. Szakmailag bizonyÃ-tottan a termÃ©szetes
szukcessziÃ³s folyamatok sorÃ¡n a klÃ-mÃ¡nak Ã©s a talajtani adottsÃ¡goknak megfelelÃµ termÃ©szetes zÃ¡rt nÃ¶vÃ©nyzet
kialakulÃ¡sÃ¡val a parlagfÃ» kÃ©t-hÃ¡rom Ã©v alatt eltÃ»nik, kiszorÃ-tjÃ¡k a terÃ¼leten megtalÃ¡lhatÃ³ versenykÃ©pesebb Ã©v
Ãµshonos fajok. AlternatÃ-v megoldÃ¡skÃ©nt a fenntarthatÃ³ fejlÃµdÃ©st elÃµtÃ©rbe helyezve Ã©s a helyzetet rendszerben sze
a legfÃµbb cÃ©l e szukcessziÃ³s folyamat meggyorsÃ-tÃ¡sa lehet mestersÃ©ges beavatkozÃ¡ssal, mely a parlagfÃ» Ã©letfeltÃ©
megszÃ¼nteti, megtelepedÃ©sÃ©t megakadÃ¡lyozza. A gyakorlatban ezek a megoldÃ¡sok lehetnek a folyamatos kaszÃ¡lÃ¡s, a
gyeptelepÃ-tÃ©s kaszÃ¡lÃ¡ssal egybekÃ¶tve, belterÃ¼leteken mulcs rÃ©teggel tÃ¶rtÃ©nÃµ talajtakarÃ¡s, az Ãµszi fÃ»magvetÃ
terÃ¼let egyszeri, tavaszi szelektÃ-v vegyszeres gyomirtÃ¡sÃ¡val, illetve a hazai pionÃ-r nÃ¶vÃ©nyek betelepÃ-tÃ©sÃ©vel zÃ¡rt
nÃ¶vÃ©nyfedettsÃ©g kialakÃ-tÃ¡sa. ÓriÃ¡si szakmai hiba, ha parlagfÃ»-mentesÃ-tÃ©sre totÃ¡lis gyomirtÃ¡st alkalmazunk, ami a
termÃ©szetes szukcessziÃ³s folyamatokat is megtÃ¶ri, gyakorlatilag a parlagfÃ» konkurens nÃ¶vÃ©nyeit is elpusztÃ-tjuk.

Francia pÃ©lda NemzetkÃ¶zi Ã¶sszehasonlÃ-tÃ¡sban FranciaorszÃ¡g-ban talÃ¡ltunk nÃ©hÃ¡ny olyan pÃ©ldÃ¡t, illetve Ã¶tletet,
amelynek magyarorszÃ¡gi adaptÃ¡ciÃ³jÃ¡t Ã©rdemes Ã¡tgondolni. FranciaorszÃ¡gban a parlagfÃ» elleni vÃ©dekezÃ©st hÃ¡rom
tÃ¶rvÃ©nykÃ¶nyv szabÃ¡lyozza: a kÃ¶zegÃ©szsÃ©gÃ¼gyi, az Ã¶nkormÃ¡nyzati (territoriÃ¡lis) Ã©s a kÃ¶rnyezetvÃ©delmi. UtÃ
nÃ©gy alapelvet Ã¡llÃ-t fel: Ã³vintÃ©zkedÃ©s elve, megelÃµzÃ©s elve, informÃ¡ciÃ³hoz valÃ³ hozzÃ¡jutÃ¡s elve, valamint a
"levegÃµvÃ©delem" elve. A levegÃµvÃ©delmi elv alapjÃ¡n, amennyiben az ingatlan tulajdonosa/hasznÃ¡lÃ³ja 3 hÃ³napot
meghaladÃ³ idÃµtartamon tÃºl sem vÃ©gzi el a mentesÃ-tÃ©st, akÃ¡r kÃ©tÃ©vi bÃ¶rtÃ¶nbÃ¼ntetÃ©ssel, illetve kb. 33 ezer eur
pÃ©nzbÃ-rsÃ¡ggal sÃºjthatÃ³. A bÃ¼ntetÃ©si tÃ©telek sÃºlyosbÃ-thatÃ³ak, amennyiben a parlagfÃ»vel fertÃµzÃ¶tt terÃ¼letek
kÃ¶zelÃ©ben iskola vagy kÃ³rhÃ¡z talÃ¡lhatÃ³. Ezek a tÃ©telek annyira elrettentÃµk, hogy napjainkban FranciaorszÃ¡gban mÃ¡r
csak mindÃ¶ssze nÃ©hÃ¡ny megyÃ©ben jelent problÃ©mÃ¡t a parlagfÃ». Ezek az Ã¡ltalÃ¡nos szabÃ¡lyok adjÃ¡k az alapjÃ¡t a
prefektusi (megyefÃµnÃ¶k) rendeleteknek, amelyek az adott rÃ©giÃ³ jellegzetessÃ©geit figyelembe vÃ©ve kerÃ¼lnek
megalkotÃ¡sra, mivel konkrÃ©tumokba menÃµ nemzeti szintÃ» szabÃ¡lyozÃ¡s nincs, E-szintÃ» szabÃ¡lyozÃ¡s sem.
ÁltalÃ¡nossÃ¡gban elmondhatÃ³, hogy a prefektusi rendeletek alapjÃ¡n lÃ©trehozott "A parlagfÃ» elleni kÃ¼zdelem stratÃ©giai
terve" hÃ¡rom alappillÃ©rre Ã©pÃ¼l: az elÃ©rni kÃ-vÃ¡nt cÃ©lok felmÃ©rÃ©se Ã©s a beavatkozÃ¡sok prioritÃ¡sainak meghatÃ¡
beavatkozÃ¡s egysÃ©ges metÃ³dusÃ¡nak kivÃ¡lasztÃ¡sa az adott rÃ©giÃ³ban, valamint a beavatkozÃ¡s kÃ¶ltsÃ©geinek
megbecsÃ¼lÃ©se.

FranciaorszÃ¡g komoly szellemi Ã©s anyagi eszkÃ¶zÃ¶ket fordÃ-t a parlagfÃ» elleni vÃ©dekezÃ©sben a kutatÃ¡sra, az innovatÃ
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vÃ©delmi technolÃ³giÃ¡k hasznÃ¡latÃ¡ra Ã©s az oktatÃ¡sra. Nem csak az agrÃ¡r-szakkÃ©pzÃ©s tananyagÃ¡ban szerepel a parl
elleni vÃ©dekezÃ©s, hanem az Ã©rintett terÃ¼leteken a kÃ¶zoktatÃ¡s mÃ¡r az Ã¡ltalÃ¡nos iskolÃ¡tÃ³l kezdve rÃ©szt vesz az
ismeretterjesztÃ©sben.

A jÃ¶vÃµ lehetÃµsÃ©gei A parlagfÃ»tÃµl mentes kÃ¶rnyezet fenntartÃ¡sa az elkÃ¶vetkezÃµ Ã©vekben is folyamatosan igÃ©ny
ingatlantulajdonosok Ã©s fÃ¶ldhasznÃ¡lÃ³k jogkÃ¶vetÃµ magatartÃ¡sÃ¡n tÃºl a hatÃ³sÃ¡gok intenzÃ-v kÃ¶zremÃ»kÃ¶dÃ©sÃ©t
Megyei FÃ¶ldhivatal csatlakozott a Pest Megyei MunkaÃ¼gyi KÃ¶zpont Ã©s a Pest Megyei ÖnkormÃ¡nyzat szervezÃ©sÃ©ben,
Pest Megyei KÃ¶zigazgatÃ¡si Hivatal, az ÁNTSZ Pest Megyei IntÃ©zete, a FÃµvÃ¡rosi Ã©s Pest Megyei NÃ¶vÃ©nyegÃ©szsÃ©
Ã©s TalajvÃ©delmi SzolgÃ¡lat, valamint a FVM FÃµvÃ¡rosi Ã©s Pest Megyei FM Hivatal rÃ©szvÃ©telÃ©vel lÃ©trejÃ¶tt bizottsÃ
munkÃ¡jÃ¡hoz. E bizottsÃ¡g cÃ©lja a megyei Ã¡llamigazgatÃ¡si szervek Ã¶sszefogÃ¡sa, egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dÃ©se a parlagfÃ» elle
Ã¶sszehangolt vÃ©dekezÃ©s elÃµsegÃ-tÃ©se Ã©rdekÃ©ben. Az Ã¶sszefogÃ¡s eredmÃ©nyekÃ©ppen jelentÃµs szÃ¡mÃº, kÃ¶
embernek adott munkÃ¡t helyben, az Ã©rintett telepÃ¼lÃ©seken a parlagfÃ»-mentesÃ-tÃ©s konkrÃ©t vÃ©grehajtÃ¡sa. A hÃ©to
egyÃ¼ttmÃ»kÃ¶dÃ©si megÃ¡llapodÃ¡s 2006. Ã©vi eredmÃ©nyeirÃµl 2006. szeptember 14-Ã©n, Szigethalmon szÃ¡moltak be a
rÃ©sztvevÃµ hatÃ³sÃ¡gok. Fontosnak tartjuk, hogy helyben, telepÃ¼lÃ©si szinten Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sra kerÃ¼ljÃ¶n egy nÃ©v- Ã©
cÃ-mlista, melynek alapjÃ¡n a jogkÃ¶vetÃµ Ã¡llampolgÃ¡rok megrendelhetik sajÃ¡t ingatlanaik parlagfÃ»-mentesÃ-tÃ©sÃ©t. Eze
a listÃ¡kat elÃ©rhetÃµvÃ© kell tenni az Ã¶nkormÃ¡nyzatoknÃ¡l, falugazdÃ¡szoknÃ¡l, a kÃ¶rzeti fÃ¶ldhivataloknÃ¡l Ã©s mindegyik
tÃ¡rshatÃ³sÃ¡gnÃ¡l.
Ha a fÃ¶ldtulajdonosokban tudatosulna, hogy a parlagfÃ» nem sorscsapÃ¡s, hanem a hibÃ¡s gazdÃ¡lkodÃ¡s eredmÃ©nye,
azaz megelÃµzhetÃµ, akkor sok kÃ¶ltsÃ©ges munkÃ¡t Ã©s eljÃ¡rÃ¡st lehetne megtakarÃ-tani.

http://www.foldhivatal.hu
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