Sajtóközlemény

Parlagfű-bejelentés a gondolat sebességével
Az Ambrosia parlagfűbejelentő mobil- és webalkalmazás június 30-án megkezdte működését

Néhány napja járt le a parlagfű-mentesítés törvényes határideje, melyet követően a hivatalos szervek
elkezdik ellenőrizni a kül- és belterületeket, hogy a tulajdonosok eleget tettek-e kötelezettségüknek,
azaz irtották-e a parlagfüvet. A június 30-i határidőt követően, az elhanyagolt területek gazdái
kényszerkaszálásra, illetve akár pénzbírságra is felkészülhetnek, hiszen a parlagfű-irtás elmulasztása
szankciót von maga után.
2012-ben, a június 30-i dátum, azonban a parlagfű elleni küzdelem szempontjából kettős
jelentőséggel bírt, hiszen ezen a napon kezdte meg működését az Ambrosia parlagfűbejelentő mobilés webalkalmazás is. Az említett alkalmazás az elmúlt húsz év parlagfű ellenes kampányának
legáttörőbb technológiai fejlesztése hazánkban, hiszen ezentúl lehetőség nyílik néhány másodperc alatt
a parlagfűvel szennyezett területek beazonosítására és bejelentésére.
2012. június 14-én, az első „Nemzeti-Nemzetközi Parlagfű Napon” került bejelentésre,
az AMBROSIA mobil- illetve webalkalmazás kifejlesztése. A GreenLat Nonprofit Kft.
kezdeményezésére, a BESTEST Kft. – társadalmi felelősségvállalás keretében - Magyarországon
elsőként kifejlesztett egy olyan Mobil alkalmazást, amellyel lehetővé válik a parlagfűvel fertőzött
területek egyszerű és gyors jelentése a hatóságok számára.
A rendszer alapja egy több platformon futó okostelefon alkalmazás, amelyen fényképpel,
dátummal, GPS koordinátákkal és esetlegesen megjegyzéssel kiegészített bejelentéseket pár kattintás
után be lehet küldeni egy központi adatbázisba. A parlagfűvel szennyezett területek térképen vagy
listában megtekinthetők. A rendszerről, a bejelentésről és a parlagfűről szintén közvetlenül az
alkalmazásból tájékozódhat a felhasználó. Mindehhez párosul a www.parlagfu.hu weboldal, ahol akár
számítógépen is tehetünk bejelentést egy képet feltöltve és térképen megjelölve.
Az alkalmazással az ötletgazdák szeretnék az emberek minél szélesebb körét elérni, tájékoztatni és
mozgósítani a parlagfűvel kapcsolatban. Ezért a bejelentések adatain és statisztikákon túl közérdekű és
hasznos információkat is közölnek, Facebook közösségi oldalakra és partner weboldalakra is
hivatkoznak.
A BESTEST Kft. az alkalmazást első fázisban Android illetve IOS platformokon
szállította. A fejlesztésnél, olyan (főként nyílt forráskódú) technológiákat használtak, amelyek
biztosítják az alkalmazás portolását egyéb mobil platformokra (Windows Phone, Symbian,
Blackberry) is. (Bővebb információ: www.parlagfu.hu)
A fejlesztés szakközönség előtti bemutatását követően, tesztüzemben elindult a honlap,
majd június 30-át követően megkezdte működését az Ambrosia. Az ötletgazdák és a fejlesztők bíznak
abban, hogy a szóban forgó lehetőséggel hozzá járulhatnak Magyarország parlagfű elleni küzdelméhez
és hangsúlyozzák, hogy a bejelentés ez esetben nem feljelentést jelent, hiszen a szennyezett területek
beazonosítása nélkül nem lehet jelentős előrelépést elérni a gyomnövény elleni harcban. Ez pedig
nélkülözhetetlen másfél millió magyar állampolgár élhető mindennapjaiért.
Az ötletgazdák éppen ezért kérik a társadalom minden tagjának a segítéségét, az
állampolgároktól a médiáig, a multicégektől a hatóságokig, az alkalmazás népszerűsítésében. Kérnek
mindenkit, aki saját honlappal, újsággal vagy bármiféle kiadvánnyal rendelkezik, adjon lehetőséget –
társadalmi felelősségvállalása keretében - az alkalmazás bannerjének, hirdetésének a megjelenítésére,
ezzel is támogatva az ügyet.
Végül pedig, ha bárkinek a fejlesztés kapcsán, az alkalmazásra, annak használatára
vonatkozóan kérdése adódna, azt felteheti azt a parlagfu@parlagfu.hu e-mail címen.
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