F E L H Í V Á S!

A PARLAGFŰ ELLENI KÖTELEZŐ
VÉDEKEZÉSRŐL

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy 2017. június 30-ig a földhasználók
kötelesek ingatlanukon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű elleni védekezés helyszíni ellenőrzését saját kezdeményezésre
vagy bejelentés alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen
a jegyző végzi. Ha az ellenőrzés során megállapítható, hogy a
földhasználó vagy ingatlantulajdonos nem tett eleget a védekezési
kötelezettségének, közérdekű védekezés rendelhető el. A védekezést
elmulasztók esetében külterületen a Veszprém Megyei Kormányhivatal,
Veszprémi Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi
Osztálya, belterületen a jegyző az érintett költségére a parlagfű kaszálását
közérdekű védekezés keretében elvégezteti.

Felhívjuk a földhasználók és ingatlantulajdonosok figyelmét,
hogy a közérdekű védekezéshez nem szükséges előzetes
beleegyezésük. A hatóság és az általa megbízott, kaszálást
végző vállalkozó az érintett területre beléphet, lezárt területet
felnyithat, akár az ott tartózkodók akarata ellenére is. Továbbá
felhívjuk a figyelmet arra, hogy a parlagfű-mentesítési
kötelezettség kiterjed az önkormányzati rendeletben
meghatározott, ingatlan előtti zöldterületre és árokra is.
A védekezés költségeinek behajtásán túl törvényi előírás
alapján a tulajdonost vagy földhasználót - mérlegelés
lehetősége nélkül - növényvédelmi bírsággal is kell sújtani.
A bírság a fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság
mértékétől függően 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A
bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi
kamat terheli és adók módjára az állami adóhatóság hajtja be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a parlagfű terjedése az ingatlan, a
földterület rendszeres gondozásával, ápolásával külön
intézkedés nélkül is megakadályozható.
Amennyiben parlagfűvel fertőzött vagy gyomos, gondozatlan
ingatlanról van tudomása, akkor azt bejelentheti a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal (8420 Zirc, Március 15. tér 1.)
Városüzemeltetési Osztályán, személyesen: a Fsz. 106-os
irodában (Ügyfélfogadás: Hétfőn és Szerdán: 8.00-12.00 és
13.00-16.00 óráig; Pénteken: 8.00-12.00 óráig) vagy telefonon: a
88/593-705,
30/868-6626
számokon,
illetve
e-mailen:
varosuzemeltetes@zirc.hu címen.
Együttműködésüket köszönjük!
ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ambrosia artemisiifolia
Parlagf
ű ((Ambrosia
Parlagfű
artemisiifolia))
Észak-Amerikából származó, Európában nem őshonos egynyári (egyéves), lágyszárú
növény.
A talajjal szemben igénytelen, jó szárazság- és hidegtűrő. Kifejezetten kedveli a bolygatott
(pl. építési terület, árokpart, utak szegélye) talajfelszínű földterületeket. Virágzati bimbóit
júniusban kezdi fejleszteni. A parlagfű virágpora rendkívül allergizáló, ezért kell
megakadályozni a virágzást. A parlagfű csak maggal szaporodik, ezért a mentesítés fő
célja, hogy meg kell akadályozni a termés beérését.
A parlagfű terjedését csak rendszeres irtással (pl. virágzás előtti kaszálással,
gyomlálással) lehet megakadályozni, hogy ne szórhasson virágport, valamint ne
érlelhessen magot.

