
NÖVÉNYVÉDŐSZER ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 

    

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK FELHASZNÁLÁSA 

Ki használhat fel növényvédőszert? 

 18. életévét betöltött; 

 orvosi vizsgálaton 

alkalmasnak bizonyult; 

 megfelelő ismeretekkel; 

 védőfelszereléssel rendelkező 

személy. 

Milyen előírásokat szükséges betartani a felhasználás során? 

 Gyártók előírásainak meg kell felelni (dózis, MVI, ÉVI) 

 Csak az adott kultúrában engedélyezett szereket szabad felhasználni 

 Permetezés közben tilos a dohányzás, evés, ivás és az alkoholfogyasztás! 

 Alkohol fogyasztása a munka megkezdése előtt nyolc órán belül TILOS! 

 Növényvédőszerrel kezelt területen fel kell tüntetni a kezelés és a MVI, ÉVI 

idejét. 

 

 

 

 

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK TÁROLÁSA 

Milyen épületben tárolható növényvédőszer? 

 szilárd aljzatburkolatú épületben, 

ahol a talajvíz nem emelkedik a 

tároló szint fölé; 

 szabadból kell nyílnia és nem lehet 

közös fala olyan helységgel ahol 

ember vagy állat tartózkodhat, 

illetve ahol gyógyszert, takarmányt 

tárolnak ideiglenes vagy állandó 

jelleggel; 

 zárható ajtóval kell rendelkeznie az 

illetéktelenek bejutásának 

megakadályozása érdekében; 

 szellőzésnek biztosítottnak kell 

lennie; 

 falaknak, padlózatnak tisztíthatónak 

kell lennie; 

 raktár bejáratán jól látható módon 

fel kell tüntetni: „Méregraktár” vagy 

„Növényvédőszer raktár”, 

idegeneknek belépni TILOS! 

 

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK KIJUTTATÁSA 

 Kerülni kell a növényvédőszer 

elszóródását (szeles időjárás)! 

 Gyártói előírásokat be kell tartani! 

 A permetlé előkészítése a 

permetezőgép tartályában vagy erre 

a célra szolgáló hígító tartályban 

történhet. Faedényt használni tilos! 

 A megmaradt permetlét tízszeres 

hígításban (gyomirtószer esetében 

hússzoros) a kezelt területre 

egyenletesen ki kell juttatni. 

 Egyéni védőeszköz használata 

kötelező! 

 27 °C felett nem ajánlatos 

permetezni a perzselés elkerülése 

végett.  

 Munkavégzés után, illetve étkezés 

előtt alapos arc és kézmosás, 

valamint szájöblítés kötelező! 

 

 

NÖVÉNYVÉDELEMHEZ SZÜKSÉGES 

VÉDŐESZKÖZÖK 
Növényvédelem során mindig az előírásoknak megfelelően kell felöltözni, 

ha ez nincs feltüntetve a szer tájékoztatójában vagy biztonsági 

adatlapjában, akkor a felhasználónak kell megválasztania a védőeszközöket 

úgy, hogy azok valóban megvédjék őt a káros mellékhatásoktól. 

Növényvédelem során használatos egyéni védőeszközök: 

 védőlábbeli: zárt, magas szárú csizma, mely 

gumiból vagy PVC anyagból készült 

 védőkesztyű: neoprén, PVC vagy nitril-gumi 

alapanyagú, zárt kesztyű 

 védőszemüveg: körben zárt kerettel az arcra 

tökéletesen illeszkedő 

 arcvédő: fröccsenő folyadékok és lehulló 

permetcseppek ellen véd, mely az egész arcot 

takarja 

 növényvédelmi munkaruha: egyrészes vagy 

kétrészes, csuklónál és bokánál legombolható 

ruházat, melyet szennyezettségtől függően 

mosni kell 

 védőruha: egyrészes overál kapucnival, mely a 

csuklónál és a bokánál gumírozott 

 védőkalap: vastag, széles karimájú, folyadékok, 

porok számára nehezen átjárható, zárt kalap 

 légzésvédő eszközök: legalább a szájat és az orrot 

eltakarja, az archoz jól illeszkedő eszköz, mely a 

gázok, gőzök, porok légzőszervbe történő 

bejutását megakadályozza 

NÖVÉNYVÉDŐSZERES GÖNGYÖLEGEK KEZELÉSE 

 

Hogyan kell kezelni a kiürült növényvédőszeres göngyölegeket? 

 

 Kiürült göngyöleget háromszor 

ki kell öblíteni legalább az 

űrtartalom 10 %-ának megfelelő 

vízzel, melyet az adott permetlé 

készítéséhez kell felhasználni!  

 

 

 Az elöblített göngyölegeket ki 

kell lyukasztani, vagy valamilyen 

módon megakadályozni, hogy 

ne lehessen feltölteni újra.  

 

 

 Az összegyűjtött göngyölegeket 

az erre kijelölt gyűjtőhelyeken 

kell leadni. (Pl.: Cseber Kft.)  

 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

 Meg kell akadályozni a növény- 

védőszer vízbe, csatornába jutását! 

 Minimum 10 méteres puffer zónát 

kell tartani a dohánytermesztő 

területek és felszíni vizek között, 

hogy elkerüljük a szer vagy 

műtrágya átmosódást. 

 Felszíni vizek közelében TILOS a 

növényvédőszerek bekeverése! 

 Nitrát rendelet kötelező betartása 

a nitrát érzékeny területeken! 

 Az előirt, dózisokat be kell tartani 

annak érdekében, hogy elkerüljük a 

növényvédőszer maradványok 

felhalmozódását! 

 Növényvédelem „hulladékait” 

megfelelően kell kezelni! 

 


