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2008. augusztusa óta alkalmazásban, 2010. októberétől ügyvezetőként Zsigó György 

okleveles agrármérnök, növényvédő mérnök és talajtani szakmérnök látja el a 

növényvédelmi tevékenységünk irányítását. Mellette két gyakorlott növényvédelmi szak- 

illetve betanított munkás kollégával is szerződésünk van. 

A BT. kültagja, Zsigó Anna is rendelkezik növényvédelmi alapvégzettséggel 2013. óta. 

(Zsigó György jelenleg a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Budapest-

Fővárosi Szervezetének elnöke, önéletrajzát megtalálják a honlap nyitóoldalán.) 

 

 

Technikai adottságaink mellett ők biztosítják azt, hogy az Önök által megrendelt munkákat 

24 órán belül elkezdjük, így a hatósági határozatokban kitűzött határidőket minden esetben 

betartjuk (megfelelő időjárás estén). 

 

 

Közterületi permetezéseinknél a megfelelő növényvédő hatás elérése mellett 

legfontosabb szempontunk a lakosság és a környezet védelme. 

 

Ezért szakembereink minden megrendelésünket a lakosság tájékoztatásával kezdik. 

A helyszíni szemle alapján döntik el a tájékoztatás módját. Házmesterek, gondnokok, lakók, 

bolti dolgozók személyes megkeresése mellett szükség esetén „cédulázunk” is, azaz 

felhívásokat ragasztunk ki jól látható helyekre: kapualjakba, villanyoszlopokra, utcai fákra. 

Felhívásainkon a permetezés időpontja mellett a vegyszerre vonatkozó tudnivalókat és 

további kérdések miatt telefonszámunkat is közöljük.  

Személyes találkozóinknál minden esetben telefonszámot is cserélünk, így a munkák 

közvetlen kezdése előtt felhívjuk az érintetteket. 

Ezt a meghirdetett permetezések időjárás miatti elmaradásakor is megtesszük. 

(Újra parkolhatnak a fák alatt, kinyithatják az ablakokat, kiengedhetik a kertbe az állatokat, 

stb.) 

 

 

Kizárólag közterületre engedélyezett szereket használunk, melyek megtalálhatóak az 

Engedélyezett növényvédő szerek aktuális kiadványában. 
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A permetezést minden esetben három fő végzi. Ketten dolgoznak az autóval és a géppel, egy 

kolléga pedig a járókelőket figyelmezteti illetve a nyitott ablakú házszakaszokat jelzi vissza a 

permetezőknek. Természetesen itt leállunk. Ezeken a részeken háti gépünkkel folytatjuk a 

védekezést. 

A munka befejezése után mindig megvárjuk a permetlé beszáradását, csak ekkor távozunk. 

Általában már másnap ellenőrizhetjük munkánk hatását, ekkor szedjük le felhívásainkat is. 

 

 

Legtöbb megrendelésünknél a hétvégi munkavégzés vált be, ekkor zavarjuk legkevésbé a 

lakosságot. Óvodák, iskolák, üzletek zárva vannak, sok lakó elutazik, ablakát bezárja, autóját 

elviszi. Kivételek is vannak: parkok, templomok környéke ilyenkor zsúfoltabb, itt 

hétköznapokon dolgozunk. 

 

 

Különösen fontosnak tartom, hogy az elmúlt évek alatt kiépített lakossági kapcsolatok 

eredményeképpen gyakran hozzánk telefonálnak egyes károsítók megjelenésekor. 

Így a helyszín azonnali megtekintése és az önkormányzati egyeztetés után máris kezdhetjük a 

védekezést. 

 

 

Megemlítjük még, hogy a Pest megyei Kormányhivatal területileg illetékes növényvédelmi 

felügyelőivel nagyon jó a kapcsolatunk. Gyakran ők is részt vesznek a betegségek 

meghatározásában, hivatalból ellenőrzik munkánkat, folyamatosan információval látjuk el 

egymást.  

 

Szükség esetén a növényi mintáinkat szaklaboratóriumokba szállítjuk, ahol mikroszkóppal, 

műszerekkel pontosítják a növényorvosunk véleményét. 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2019. május hó 

 

 

 

 

 

Zsigó György 

ügyvezető 


