A Kölcsönös megfeleltetés előírásai és követelményei
10. rész Növényvédő szerek kezelése

Fő célok: A növényvédelemmel kapcsolatos veszélyek megelőzése, az ember és az állat egészségét, a
környezet és a természetvédelmét szolgáló intézkedések biztosításával, illetve a növényvédelemmel
összefüggő kémiai biztonságra vonatkozó általános szabályok betartásával.
Mit ellenőriznek?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Történt-e növényvédő szer kijuttatás a gazdálkodó területén.
Tárol-e a gazdálkodó növényvédő szert.
A felhasznált növényvédő szerek rendelkeznek-e megfelelő engedéllyel.
Permetezési naplók és nyilvántartások megfelelőek-e
Megfelelően használták-e fel a növényvédő szert
A kijuttatásra alkalmazott gépek megfelelő műszaki állapotban vannak-e.

Követelmények:









Engedélyezett növényvédő szer felhasználása
Növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások
Növényvédő szer felhasználásához szükséges végzettség (I., II., III. kategóriák)
Permetezési napló vezetése (3 évig meg kell őrizni)
Nyilvántartás a növényvédő szerekről (naprakészen a raktárkészletről)
Növényvédő szerek tárolása (elkülönített raktárban, szekrényben, felirattal, jelölésekkel)
Növényvédő szerek átcsomagolása (más csomagolóeszközbe tölteni, csomagolni tilos)
A növényvédő szer kijuttatásra alkalmazott gépek műszaki állapota

Növényvédő szerek megfelelő használatánál fontos:


A kijuttatott szer dózisára vonatkozó előírások betartása








A munkaegészségügyi és élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartása
A készítmények címkéjén, használati utasításán feltüntetett szabályok betartása
I. és II. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szereket csak megfelelő engedéllyel
rendelkező személy vásárolhatja és használhatja fel
engedélyt a területileg illetékes megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága állítja ki
A III. kategóriába tartozó növényvédő szerek képesítés nélkül felhasználhatók, a címkéjén
részletezett leírások betartásával.
Naprakész nyilvántartást kell vezetni! (I. kategóriás szereknél az összes tételről, II. III.
kategóriás szerekről csak akkor, ha a tétel meghaladja a 25 kg-ot.

Növényvédő szerek raktározása:






Nagyon fontos a biztonságos tárolás!
Kis mennyiség esetén is zárt szekrényben (ún. méregszekrény) kell tárolni a szereket, nagy
mennyiségben raktár is létesíthető.
Előírás a könnyen tisztítható padozat
Sem belvíz, sem árvíz esetén nem emelkedhet a vízszint a padozat szintje fölé.
A méregszekrényt és a raktárt is a következő feliratokkal kell ellátni:
„Méregraktár”/„Növényvédő szer raktár” és „Idegeneknek belépni tilos”.

Jó hat tudjuk!





A növényvédő szer nyilvántartásnak megfelel a növényvédő szer vásárlásáról kapott
számlabizonylat és a folyamatosan vezetett készlet nyilvántartó lap.
TILOS olyan növényvédő szer használata, amely nem engedélyezett Magyarországon, de a
NÉBIH által kibocsátott eseti felhasználási engedéllyel használhatunk ilyen szert legfeljebb
120 napra.
Ismeretlen eredetű, azonosíthatatlan szer tárolása a követelmény szerint meg nem felelésnek
minősül.

TILOS:




olyan növényvédő szer használata, amely nem rendelkezik Magyarországon felhasználási-,
kísérleti-, eseti- vagy párhuzamos behozatali engedéllyel.
a növényvédő szert más célra szolgáló csomagolóeszközbe tölteni és csomagolni.
a növényvédő szert olyan helyen tárolni, ahol emberek vagy állatok tartózkodhatnak, ill.
élelmiszert vagy takarmányt tárolnak.

További információk elérhetőek:
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