
Felszíni vizek védelme helyes
növényvédőszer-használattal
FÜRTÖN ALÍZ



Helyes Gazdálkodási Gyakorlat
•Train Operators to Promote Practices and Sustainability (TOPPS)

◦ A helyes gazdálkodási gyakorlat és fenntarthatóság megismertetése a növényvédő szerek felhasználóival

•2005 – TOPPS-LIFE, TOPPS EOS
◦ Első három évben az EU Life alapja finanszírozta

◦ Pontszerű szennyezések

•2011 – TOPPS PROVADIS
◦ Diffúz szennyezések

•2015 – TOPPS WATER PROTECTION
◦ Jelen projekt

◦ 14 ország részvételével működik



Helyes Gazdálkodási Gyakorlat

Szakszerű 
munka

Optimális 
technológia

Környezet-
tudatosság

Korszerű 
infrastruktúra

• Alapjait több munkacsoport állította össze

◦ Gyakorlatban alkalmazott eljárások 
alapján

◦ Hiányosságok, nem megfelelő 
gyakorlatok kijavításával

• Figyelembe vették az érintettek 
véleményét

◦ A széles körű egyeztetés várhatóan 
segít az elfogadásban, végrehajtásban



NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK FELSZÍNI VIZEKBE 
JUTÁSÁNAK FORRÁSAI
PONTSZERŰ SZENNYEZÉS DIFFÚZ EREDETŰ SZENNYEZÉS

Permetezőgép tisztítás

Permetlé tartály feltöltés

Maradékkezelés

Felhasználás

Tárolás

Szállítás

Felszíni lefolyás, erózió

Permetlé elsodródás

Vízelvezetés következtében>



Lefolyás és erózió



Magyarország helyzete

•Lezúduló csapadék

•Eloszlás hiánya

•Túltelítettség

Forrás: metnet.hu



Lefolyás típusok
•Korlátozott beszivárgás miatti

◦ Inkább az eső intenzitásával van összefüggő probléma

•Talaj telítettsége miatti
◦ Inkább a talaj vízkapacitásával összefüggő probléma

◦ Speciális eset: fagyott talaj olvadása, korlátozott beszivárgású 
réteg jelenléte

•Koncentrált lefolyás
◦ Gazdálkodás következtében

◦ Domborzat miatt



Legfontosabb befolyásoló tényezők
•Kapcsolat a felszíni 
vizekkel

•Talajtulajdonságok

•Időjárási körülmények

•Lejtő viszonyok

•Talajtakarás



VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Vízgyűjtő vizsgálat Táblavizsgálat „Döntési fa” módszer





Példa a különböző kockázatcsökkentési
eljárásokra

Táblán belüli 
védősáv

Part menti 
védősáv

Szélfogó
Általános 
eljárások

Nagyon alacsony 
kockázat

Alacsony 
kockázat

Közepes 
kockázat

Magas kockázat
Vizes élőhely



Kockázatcsökkentő eljárások

Talajművelés Növénytermesztés

Talajvédő növénysávok
Vízvisszatartó és hordalékfogó 
létesítmények

Növényvédőszer-használat Öntözés



Talajművelés
•Művelés-intenzitás csökkentése

•Egyenetlen magágy készítése

•A talajfelszín tömörödésének megszüntetése

•Altalaj tömörödés megszüntetése

•Művelőutak kezelése

•Táblán belüli sáncok kialakítása

•Szintvonalas művelés alkalmazása



Növénytermesztés

Vetésforgó 
használata

Sávos vetés
alkalmazása

Egyéves 
talajtakaró 

növények vetése

Vetés dupla 
magszámmal

Évelő talajtakaró 
növények 
telepítése

A táblaszéli 
forgók növelése



Talajvédő növénysávok
•Táblán belüli védősávok

•Táblaszéli védősávok

•Partmenti védősávok

•Védősávok a lefolyási útvonalon

•Védősövény telepítése és fenntartása

•Fás védősávok fenntartása

•A táblák megközelítését biztosító utak fenntartása



Vízvisszatartó és hordalékfelfogó 
létesítmények
•Gyepesített vízelvezető árkok létesítése

•Természetes és mesterséges vizes élőhelyek fenntartása, létesítése

•Táblaszéli sáncok létesítése

•Hordalékfelfogók készítése



Növényvédőszer-használat

Permetezés megfelelő 
időzítése

Növényvédőszer-
használat szabályainak 

betartása

Megfelelő növényvédő 
szer kiválasztása



Öntözés

•Öntözési mód

•Öntözés időpontja

•Öntözővíz mennyisége



Elsodródás



Intézkedések
•43/2010 FVM rendelet

•Közvetlen intézkedés
◦ A forrásnál csökkenti

•Közvetett intézkedés
◦ Mérsékel

•Optimális időjárási és környezeti feltételek



www.hucpa.hu

Kockázatbecslés



100% 0%



Intézkedések a permetlé elsodródás
kockázatának csökkentésére

Környezeti tényezők Időjárási körülmények Permetképzés

Permetező berendezés Permetezőgép beállítás
Permetezőgép 
üzemeltetés



Helyes Gazdálkodási Gyakorlat kézikönyv



Köszönöm a figyelmet!


