ELINDULT A JOINT AMBROSIA ACTION C. PROJEKT
KICK-OFF RENDEZVÉNY A PUNITZI REPÜLŐTÉREN
2017. augusztus 18-án került sor a "Joint Ambrosia Action" c. projekt hivatalos
nyitórendezvényére. A nem mindennapi helyszínválasztás tudatos volt, hiszen a punitzi repülőtér
volt annak a többnapos felderítő akciónak az utolsó állomása, melynek keretében a Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal helikoptere az egész határtérséget berepülte.
A projektmunka gőzerővel halad előre. A nyitórendezvény során a négy projektpartner
(Burgenland Tartomány, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, BOKU, Széchenyi István
Egyetem) nem csak a tervezett projekttevékenységeket mutatta be, hanem beszámolt a már
rendelkezésre álló első eredményekről is. A Burgenlandi Mezőgazdasági Kamara és a
Környezetvédelmi Ügyészség kiemelte a határon átnyúló együttműködés fontosságát, valamint
biztosította a partnereket aktív támogató szerepéről. A Vas Megyei Kormányhivatal szakértői
szintén képviseltették magukat a rendezvényen, ezáltal információkat szerezve a projekt
előrehaladásáról, továbbá egyeztettek a jövőbeli közös együttműködést illetően.
"Magyar partnereinkkel együtt határon átnyúló
együttműködés keretében kívánunk fellépni a
parlagfű ellen. A három éves futamidejű projekt
során kialakításra kerül egy jelzőrendszer. Számos
allergiától szenvedő érintett hálás lesz érte." hangsúlyozta
beszédében
Verena
Dunst,
burgenlandi tartományi tanácsos.

Franz Stefan Hautzinger, a Burgenlandi Mezőgazdasági Kamara elnöke hozzátette: "A pannóniai
klímánk kimondottan kedvez a parlagfű elterjedésének. Ezért aztán elengedhetetlen, hogy a
magyarokkal együtt vegyük fel a növény elleni küzdelmet“.

Mag. Peter Zinggl mint a vezető partner Burgenland Tartomány képviselője kiemelte: "Pozitív
meglepetésként ért minket a gazdálkodók által tanúsított nagy érdeklődés a közös erővel
történő konstruktív megoldások keresése iránt. Kijelenthetjük, hogy a projekt által rendelkezésre
állított 822.445 euró, melynek 85%-át az EU társfinanszírozza, így biztosan jó helyre kerül."
Dr. Konrád László a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal megbízott igazgatója
Szeiber Anitával közösen számolt be a 20 km-es
határsáv berepülésének eredményeiről: "A
felmérés során Burgenlandban 44, a magyar
oldalon pedig 19 parlagfűvel szennyezett
területre bukkantunk“.
A Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári szakértői július és augusztus során összesen
113 mintaterületen végeztek talajkutatást, jövő évben pedig további 87 területen folytatják a
vizsgálatokat. Dr. Vér András a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar képviseletében
kijelentette: "Az elkövetkező hónapokban kiértékelésre kerülnek a kutatás eredményei, melyről
minden résztvevő gazdálkodó e-mailben tájékoztatást kap a saját területére vonatkozóan“.
ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Karrer a Bécsi
Agrártudományi Egyetem Botanikai Intézet Integratív Biológia Osztályának képviseletében
mint nemzetközileg elismert parlagfű szakértő
kifejtette: „A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
pollenje különösen agresszív módon vált ki
allergiás megbetegedést. Egyetlen növény akár
8 milliárd virágporszemet is képes termelni,
miközben allergiás reakciót már 5 pollen
megjelenése kiválthat.“
Mag. Werner Zechmeister a Burgenlandi Környezetvédelmi Ügyészség képviselője számára
ezért egyértelmű: "A kommunikáció kiemelt szerepet játszik a parlagfű megfékezésében. Csupán
ajánlások és szabályozások kidolgozásával nem lehet célt érni. Az elterjedés fő oka, hogy a
probléma súlyosságát még mindig nem ismerték fel, illetve hogy az irtási intézkedések gyakran
hatástalannak bizonyulnak".
A rendezvény végén a bátrabbak repülhettek egy kört a helikopterrel és a levegőből vizsgálhatták
meg a parlagfűvel fertőzött területek kiterjedését.

dass sich die Bekämpfungsmaßnahmen oft ineffizient erweisen“.

