
VETÉS ELŐTT

VETÉS KÖZBEN

1
Kizárólag minősített vetőmagot használjon!

Bayer SeedGrowth

2 Figyelmesen olvassa el és kövesse a csávázott ve-
tőmag biztonságos felhasználására vonatkozó uta-
sításokat, amelyek a vetőmagot tartalmazó zsákon 
találhatók!

6 Csak megengedett szélerősség esetén vessen!  
Virágzó növénykultúrák közelében ne vessen csává-
zott vetőmagot!

5 Használjon megfelelő vetőgépet! A vetéshez olyan 
vetőgépet használjon, amely meggátolja a por fel-
szállását vetéskor!

3 A vetőgép rendszeres karbantartása létfontosságú; 
vetés előtt állítsa be a vetőgépen a kivetendő mag 
mennyiségét! 

4 A vetőmagot tartalmazó zsákok felnyitása, illetve a ve-
tőgépek megtöltése és kiürítése során ügyeljen arra, 
hogy a vetőmagról ne porlódjon le a csávázószer! 
Ügyeljen arra, hogy a vetőmagokat borító bevonat ne 
sérüljön meg a tárolás, szállítás és vetés során!

VETÉS UTÁN

10 Ügyeljen arra, hogy csávázott vetőmag ne maradjon a ta-
laj felszínén, a sorvégeken vagy a vetésterületen kívül! A 
kiürült vetőmag zsákokat gyűjtse össze, a zsákok ártalmat-
lanítását a jogszabályoknak megfelelően végezze el, vagy 
a zsákokat a Cseber Nonprofit Kft. gyűjtő helyein adja le!

9 Akadályozza meg a vetőmagok elszóródását. A madarak 
és emlősök védelme érdekében ne maradjon csávázott 
vetőmag a talaj felszínén. Az esetlegesen elszóródott 
vetőmagot gyűjtse össze, és helyezze vissza az eredeti 
zsákjába!

8 Vetéskor viseljen védőkesztyűt és munkaruhát 
(overallt)!

7 Biztosítani kell, hogy a csávázott vetőmag a megfelelő 
mélységben jusson be a talajba. Tartsa be az egység-
nyi területre vethető vetőmag mennyiséget – az előírás 
a vetőmagos zsákon megtalálható!

11 A fel nem használt csávázott vetőmagot vissza kell helyez-
ni az eredeti zsákjába, a zsákokat pedig szorosan lezárva, 
külön helyiségben kell tárolni. A csávázott vetőmagot tartsa 
gyermekektől, haszonállatoktól és vadon élő állatoktól tá-
vol, valamint az élelmiszerektől és takarmánytól elkülönítve!

12 Csávázott vetőmag kizárólag vetéshez használható! 
A csávázott vetőmagból kelő repce zöld részei nem 
használhatók fel állati takarmányozásra!
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