
Kedves Kertbarátok ! 2009. évi 24. felhívás

► Az elmúlt héten nem történt jelentős változás a budapesti időjárásban. Kertjeinkben sem jelentkeztek
újabb károsítók, nem erősödtek fel a már meglévő betegségek sem. Lásd a táblázatot és az előző felhívásokat
a még mindig aktuális lisztharmatról, a darazsakról és a moníliáról.
Jelenleg az öntözés a legfontosabb növényvédelmi eljárás. A szomjazó fák, bokrok nem tudják felvenni az
áttelelés szempontjából is fontos tápanyagokat. Erős télen könnyebben elfagyhatnak. Kis nitrogén tartalmú
lombtrágyával permetezzünk, így legalább a mikroelemeket pótolhatjuk.

► „A héten váltotta fel a csalánfélék pollenszezonját a parlagfűé, melynek pollenszórása fokozatosan erősödik –
a csúcsidőszak augusztus utolsó, illetve szeptember első hetében várható. Az összpollenszám legnagyobb részét
országosan a parlagfű (Ambrosia) virágporszemei teszik ki (45%), és az állomások felénél is már a parlagfű van
jelen legnagyobb mennyiségben a csapdákban. Heti összpollenszáma közel 4-szeresére emelkedett.”- idézek az
ÁNTSZ honlapjáról, a legfrissebb (34. heti) jelentésükből. A száraz, meleg időjárás megette hatását kínlódnak az
allergiások.
Sokan érdeklődtek az irtás jogi lehetőségeiről. Benécsné dr. Bárdi Gabriella igazgató asszony (Fővárosi és Pest
Megyei MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Gödöllő) cikkét teljes terjedelmében elolvashatják a
www.ontsz.hu oldalon. Az alábbiakban csak a kérdésekre válaszolandó, emeltem ki részeket.
(Kérem, hogy figyelmesen olvassák el a földhasználó fogalmát, néhányan sokkal szűkebben értelmezik.)

”Tavaly még a 2000. évi XXXV. törvény (a növényvédelemről) és kapcsolódó rendeletei alapján jártak el a
hatóságok, de a 2008. szeptember 1-jét követő változások következtében zömében új – de a korábbiakhoz
elveiben hasonló – jogszabályi alapokra helyeződött a hatósági eljárás.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. (Éltv.) 17.§-nak (1) bekezdés c. pontja
szerint a termelőnek, földhasználónak védekezni kell mindazon károsítók ellen, melyek mások, különösen a
szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon
veszélyeztetik. A (4) bekezdés pedig kimondja, hogy … „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, é ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani”.Az Éltv. fogalom-meghatározása szerint:
„földhasználó: termőfölddel, erdő vagy egyéb növényi vegetáció számára alkalmas területtel rendelkezik, illetve
azt használja, vagy a termőföld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel,
tárggyal) rendelkezik, illetve azt használja, amelyben növény fenntartható,”
A jogszabály személyi hatálya tehát teljes körű, s ebből következik, hogy a hatóság bármely személy, szervezet
ellen eljárhat, ha az egyéb jogszabályi feltételek fennállnak. Itt kell megjegyezni, hogy az eljárás során az ügyfél
az, aki „… területtel rendelkezik, illetve azt használja …”, tehát nem minden esetben az ingatlan tulajdonosa
lehet kötelezett.
Amennyiben az Éltv. 17.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, úgy az

http://www.ontsz.hu/


50.§ (4) bekezdés alapján parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, valamint a 60.§ (1)
bekezdésének c. pontja alapján növényvédelmi bírságot kell kiszabni.
A szintén 2008. szeptember 1-je óta hatályban lévő 221/2008. (VIII.30.) Kormány rendelet határozza meg a
közérdekű védekezési eljárás szabályait, egységesen tartalmazza mind az eljárási, mind a pénzügyi bonyolítással
kapcsolatos hatósági feladatokat. E rendelet értelmében külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a
továbbiakban: MgSzH) területi szerve, belterületen a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője
rendeli el a közérdekű védekezést. Ha a belterületi ingatlan vonatkozásában a települési (fővárosi kerületi)
önkormányzat minősül földhasználónak, és az nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének,
az MgSzH rendeli el a közérdekű védekezést. A védekezési kötelezettség ellenőrzése során helyszíni ellenőrzést
külterületen az ingatlanügyi hatóság (a továbbiakban: körzeti földhivatal), belterületen a jegyző végez. A
helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget a védekezési
kötelezettségének – külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával,
belterületen a helyrajzi szám alapján be kell azonosítani a területet. A körzeti földhivatal az azonosító adatokat, a
terület helyrajzi számát, a földhasználó adatait és a rendelkezésére álló bizonyítási eszközöket további
intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóságnak.
Tehát ahogy a fent vázolt eljárás mutatja – az FVM elképzelésének megfelelően a földhasználói kötelezettség
tekintetében nem történt változás, „pusztán” a hatósági eljárás vonatkozásában.”

A parlagfű kihúzásra és a glifozát hatóanyagú szerekre érzékeny, pl. Glialka 480 Plus, számos Roundup
készítmény, Glyfos, Glyphogan 480 SL, Fozat 480, Medallon premium, Total, Kapazin, Clinic 480 SL,
Finale 14 SL, stb. A fentiek 1-1,5 %-ban totális gyomirtók. Vigyázzunk, mert a leveleken, sarjhajtásokon sőt a
három évesnél fiatalabb fák kérgén át is felszívódnak! (Jó néhány sor szőlőt is kivittek már velük.)

Budapest, 2009. szeptember 3-án.                         Üdvözlettel:                                                    Zsigó György

Hermes Üzletek, ahol a növényvédő szereket megvásárolhatják*:

- Kertészeti Áruház
2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás – 06-26-340-296

- Kertészeti Áruház
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046

- Kertészbolt
1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722

- Kertészbolt
1024 Budapest, Moszkva tér 3. – 2-124-201

- Kertészbolt
1025 Budapest, Pusztaszeri út 95. – 4-384-298

- Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643

- Kertészbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103

- Méhészeti és Kertészeti Szaküzlet
1094 Budapest, Ferenc krt. 37. – 2-181-750

*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!


