
Útmutató a csávázott vetômagok felelôsségteljes vetéséhez

 

4

 

 

2
8

10

11

12

 

1

V E T É S  E L Ô T T 

V E T É S  K Ö Z B E N 

V E T É S  U T Á N 

Csak jó minôségû, csávázószerként 
engedélyezett készítménnyel és 
lehetôség szerint tapadásfokozóval 
kezelt fémzárolt vetômagot vásárol-
jon és vessen! 
Ez védi Önt, a termést és a környe-
zetet.

A pneumatikus vetôgépek esetében 
a magokról esetlegesen ledörzsölô-
dô port a megfelelô csôvezetékkel 
a talaj felszínére vagy a barázdába 
kell levezetni.

A vadállomány védelme érdekében 
vetéskor fordítson figyelmet a vetés 
mélységére, hogy a csávázott vetô-
mag földdel teljesen be legyen fedve, 
kiváltképp a táblák szélein és a so-
rok végén. Gyûjtse össze vagy földdel 
takarja be az elszóródott vetômagot!

Erôs szélben ne vessen csávázott 
vetômagot. A vetés során ügyeljen 
a vetômag norma és a haladási 
sebesség betartására. 

Ügyeljen a vetés közben elszóródott 
vetômagra. Az esetlegesen kiszóró-
dott vetômagot földdel be kell takar-
ni, vagy azonnal vissza kell gyûjteni. 
A fel nem használt csávázott vetô-
magot ne hagyja a tábla széleken, 
vagy egyéb nem mûvelt területen! 

A fel nem használt csávázott vetô-
magot ürítse le a vetôgépbôl és 
töltse vissza az eredeti zsákba. 
A vetôgépet tisztítsa ki vetés után.

A munka végeztével tisztítsa meg a 
védôfelszereléseket. Alaposan mos-
son kezet és tisztítsa meg a munka 
során esetlegesen beszennyezôdött 
bôrfelületeket. Csak alapos tisztál-
kodás után egyen, igyon, vagy do-
hányozzon. Ha lehetôség van rá, 
munka után zuhanyozzon le!

A kezelt vetômagot elkülönítve és 
feltûnô módon megjelölve tárolja, 
hogy ahhoz gyermekek, jogosulatlan 
személyek és házi-, illetve vadon 
élô állatok ne tudjanak hozzáférni. 
A kezelt vetômagot élelmezési- és ta-
karmányozási célra felhasználni tilos!

Csávázott vetômaggal történô mun-
kavégzés során és az ilyen vetômag-
gal érintkezô berendezések és gépek 
tisztításakor használja az elôírt 
védôfelszereléseket. 
Kesztyû nélkül ne érjen a kezelt 
vetômaghoz!

Rendszeresen ellenôrizze és tartsa 
karban, vetés elôtt pedig megfelelôen 
állítsa be a vetôgépet.

Kerülje a porral való érintkezést a 
vetômagos zsákok felbontása, illetve 
a vetôgépek feltöltése és leürítése 
közben! A vetômagos zsák alján 
esetlegesen elôforduló port semmi 
esetben se töltse bele a vetôgépbe!
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  Vetés elôtt

  Vetés közben

Mindig olvassa el a vetômag zsáko-
kon elhelyezett címkét, és kövesse 
az ott szereplô elôírásokat. Az üres 
vetômagos zsákokat ne használja fel 
újra!

Rendszeresen ellenôrizze és tartsa 
karban, vetés elôtt gondosan állítsa 
be a vetôgépet! A csávázott vetômag 
felülkezelése tilos, mert ez fokozza a 
leporlás kockázatát!

Kerülje a porral való érintkezést a vetômagos zsákok felbontása, illetve a vetôgépek feltöltése és 
leürítése közben! A vetômagos zsák alján esetlegesen felgyülemlô port ne töltse a vetôgépbe!  
A port és a porral szennyezett vetômagos zsákot veszélyes hulladékként kell kezelni!

Ha a vetés tervezett idején a szom-
szédos táblákon virágzó növények 
vannak, és fennáll a vetômagról le-
dörzsölôdött por elsodródásának 
kockázata, ne vessen rovarölô szer-
rel csávázott vetômagot.

Direktvetés esetén, a táblán elôfor-
duló virágzó növényeket a vetés 
elôtt el kell távolítani!

Erôs szélben ne vessen csávázott 
vetômagot! A vetés során ügyeljen a 
vetômagnorma és a haladási sebes-
ség betartására.

Pneumatikus szívólevegôs vetôgé-
pek esetén, a magokról esetlege-
sen ledörzsölôdô port megfelelô 
csôvezetékkel (deflektorral) a talaj-
felszínre vagy a barázdába kell ve-
zetni!

A hamisított vagy illegálisan forgalmazott 

növényvédô szer mindig drágább, 

mint az eredeti gyártótól származó…

még akkor is, ha olcsóbban árusítják…

Hamisított 
növényvédô 
szerek 
mindazok  
a termékek, 
amelyeket 
érvényes 
forgalomba 
hozatali és 
felhasználási 
engedély 
nélkül 
árusítanak.
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Növényorvos által elôírt növényvédô szereket használjon!

  
Csak ismert kereskedônél vásároljon növényvédô szert!

  
Feltûnôen olcsó, gyanús külsejû terméket ne vegyen meg! 
Kétség esetén hívja fel a gyártó cég képviselôjét, aki tájékoz-
tatást ad a szerrôl, illetve jelentse a Nemzeti Élelmiszer-biz ton-
sági Hivatal (NÉBIH) zöldszámán: 

06-80/263-244

  Ne feledje! Csak az eredeti növényvédô szerek minôségét 
garantálja a gyártó cég. Hamisított termék használata során 
elôforduló károkért a forgalmazó és a felhasználó a felelôs! 

Az illegális és hamisított növényvédô szerek 

felmérhetetlen veszélyt jelentenek a felhasználóra, 

károsítják a kultúrnövényt, szennyezik 

környezetünket, talajainkat, ivóvizünket. 
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a méhek védelme érdekében


