Parlagfű-mentesítés a 2019. évben, a közfoglalkoztatás keretében
A Belügyminisztérium a parlagfű mentesítési feladatokat a Magyarország Parlagfű Elleni Rövid és
Középtávú Védekezési Akciótervéről szóló 1230/2012. (VII.6.) Korm. határozat alapján végzi.
A parlagfű elleni védekezés hatékonyságának érdekében, az Agrárminisztériummal egyeztetve, a
Belügyminisztérium ötszöri kaszálást hajtott végre az év elejétől folyamatban lévő közfoglalkoztatási
programok keretében.
A kaszálási időpontok 2019. évre:
1. kaszálási ütem: június 3-7.
2. kaszálási ütem: július 1-5.
3. kaszálási ütem: július 29. – augusztus 2.
4. kaszálási ütem: augusztus 26-30.
5. kaszálási ütem: szeptember 16-20.
Közfoglalkoztatás keretén belül önkormányzati területeken valamint állami tulajdonban lévő
területeken (vízügyi, erdészeti, Magyar Közút NKft, MÁV, ORFK) valósult meg a parlagfűmentesítés a meghatározott időszakokban.
A közfoglalkoztatók által megadott adatok alapján az öt ütemben elvégzett parlagfű-mentesítésben
jellemzően ugyanazok a személyek vettek részt, valamint ugyanazon területek többszöri kaszálása
történt meg, ezért az összesítés alapján a közfoglalkoztatottak által parlagfű-mentesített terület
nagysága 2019. évben 7 337,8 hektár (73 378 145 m2), a bevont létszám 39 048 fő volt.
A parlagfű-mentesítési feladatokat a 2019. évi járási startmunka mintaprogramok keretében,
jellemzően a mezőgazdasági, valamint a szociális programelem belvíz-elvezetési, mezőgazdasági
földutak rendbetétele, belterületi közúthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakó-helyek
felszámolása programelemeiben, az országos, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási
programokban résztvevő közfoglalkoztatottak segítségével végezték el.
A Belügyminisztérium a felsorolt közfoglalkoztatási programokat a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet LXIII. fejezet Nemzeti Foglalkoztatási Alap 8.
cím „Start-munkaprogram” 2019. évi kiadási előirányzatában meghatározott keret terhére indította.
Az önkormányzatok és az országos közfoglalkoztatók a rendelkezésükre álló kapacitással mindent
megtettek a parlagfű terjedésének megakadályozásáért. Védekezési módszerként elsősorban a kézi és
gépi kaszálást, kapálást részesítették előnyben, a vágási magasság, és a vágás gyakoriságának
figyelembevételével. A kézi mentesítésnél, a nehezebben megközelíthető helyek esetében a kézi
szerszámokkal (pl. motoros fűkasza) dolgoztak, de a gyomnövény gyökerestől való kihúzása tette
lehetővé a leghatékonyabb parlagfű irtást. A könnyebben elérhető, összefüggő területek esetében
traktor (és a hozzá kapcsolt szárzúzó, mulcsozó stb.) segítségével végezték az irtást. Mindezek mellett
több helyen vegyszeres gyomirtást is alkalmaztak.
A közfoglalkoztatási programok keretében végzett parlagfű-mentesítést a közfoglalkoztatók a 2019.
évben is kiemelt feladatként kezelték, nagy figyelemmel látták el a parlagfű irtásával és a
megelőzéssel kapcsolatos feladatokat. A tapasztalatok alapján a közfoglalkoztatott munkavállalók
bevonásával zajló parlagfű-mentesítés nagyon jó megoldásnak bizonyul, ugyanis több
önkormányzatnak nem lenne lehetősége ezt a feladatot más módon kivitelezni.
A beszámolók alapján, a közfoglalkoztatók szerint az évek óta folyamatosan zajló parlagfű-mentesítés
eredményeképpen csökken vagy stagnál azon fertőzött (állami, önkormányzati) területek mérete,
amelyeket a közfoglalkoztatás keretében gyommentesítenek.

