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Időszerű növényvédelmi teendők a közterületeken 2015. évi 8. levél

► Kedden, közterületen, útszélen fotóztam valamelyik arankafaj fejlődésnek induló, elágazó szárait. Meg kell
kezdeni a fertőzött területek hetenkénti szemléjét és fertőzés esetén, a telepek gyomirtását!
Késő őszig folyamatosan csírázik, virágzik és érleli, szórja a magját. Innen hurcolják be a mezőgazdasági
területekre az állatok, járművek. Nagyon sok gazdanövénye van, veszedelmes „karantén” gyom (nem mellesleg
mérgező is). Csírázóképességét a talajban tíz évnél hosszabban is megőrzi.

A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (a növényvédelmi tevékenységről) 2. § -a szerint „a földhasználó és a
termelő köteles védekezni, különösen” pl. a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) vagy pl. az aranka fajok (Cuscuta
spp.) ellen. Az aranka fajok elleni további kötelezettségekről, a 3.§ még részletesebben fogalmaz.

A jogszabály tehát - a parlagfű esetében már megismert - szigorúsággal fogalmaz, a növényvédelmi hatóság
pedig hasonlóan bírságolhat is. Ugyanazzal a közterülettel kapcsolatban, egy évben többször is intézkedhet. Ez
teljesen érthető, hiszen a talajban elfekvő magvakból, bármikor kicsírázhat, terjedhet, újra fertőzheti a
közterületet. Ez indokolja a rendszeres, hetenkénti ellenőrzést is.

A védekezés során a talajszintig el kell távolítani és meg kell semmisíteni azokat a növényeket, melyekre
felkúszott. Ez legegyszerűbben és talán a legolcsóbban, a vegyszeres gyomirtással oldható meg. Bármelyik
glifozát hatóanyagú készítmény bevethető (lásd 2. levél). A fertőzött foltot, biztonságból, egyméteres udvarral
kell kezelni. A játszótereken marad a kapálás, sarlózás, itt különben sem használhatóak a gyomirtó szerek.

► A parlagfűről nem tudok újat mondani. A jól időzített kaszálással vagy akár a fenti gyomirtó
készítményekkel is irthatjuk a közterületekről. A korai tavasznak köszönhetően már március 31-én kicsírázott
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Valószínűleg a virágzása is korábban indul, az allergiások bánatára. Még
nem fejeződött be a kelése, most egymás mellett láthatóak a szikleveles és a 30-40 cm-es példányok. A fotón
még a szikleveleivel is rendelkező, kis leveles növényt láthatják.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „a
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Július 1. és október 15. között, az idén is beindul a Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR). A honlapjukon, a
www.pbr.nebih.gov.hu –n a lakosok bejelenthetik a fertőzött területeket. Lehet, hogy Önök is találkoznak majd
az ügyiratokkal.

► A harmadik kép szintén kedden készült, egy elzárt, állatoktól is mentes házikertben. A gazdának megtetszett
a csattanó maszlag levele és a „szecessziós” fehér tölcséres virága. Szándékosan hagyta a büdöske mellett, a
virágágyásban. Nem tekintette gyomnak. Az erősen mérgező Datura stramonium közterületen veszélyes lehet,
gyermekek számára akár 15 szem mag halálos lehet. A dísznövények között is vannak mérgezőek, allergének.
Néhol a tiltólistára került pl. a ricinus vagy a tiszafa. Felül kellene vizsgálni, és szükség esetén folytatni a sort…

► Az alkalmazandó permetlé összetételéről, minden esetben kérjék ki a növényorvosuk véleményét! A
glifozátok, a három évesnél fiatalabb fás növények kérgén át is felszívódnak, azokat elpusztíthatják.
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