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Tisztelt Dohánytermelő! 

 

A helyesen alkalmazott és maradéktalanul betartott növényvédelmi technológia 

alapvető piaci elvárás minden szerződött dohánytermelővel szemben. Az érvényben 

lévő 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről valamint 

a végrehajtási rendeletek betartása minden mezőgazdasági terméket előállító 

kötelessége. A jogszabályok, és ipari előírások betartásának hiányában nem biztosított 

a „Tiszta Dohány” előállítása, mely a megtermelt leveles dohány értékesíthetőségét 

veszélyezteti. 

Az ULT Magyarország Zrt. és a NYIDOTER Kft. a növényvédelemmel és a 

növényvédelmi munkákkal kapcsolatos szabályozókat, a technológiai és felhasználási 

előírásokat, valamint a dohánypiac egyéb elvárásait folyamatosan juttatja el szerződött 

partnereinek. Ez a kiadványunk az ajánlott 2016. évi növényvédelmi technológiánkat 

foglalja össze, a mindennapi védekezési munkájukat segítve. 

 

Alapvető elvárások és szabályok a dohány növényvédelmével kapcsolatosan: 

1. Csak indokolt esetben végezzen növényvédelmi kezelést, ha a dohány ültetvény 

valamilyen kórokozó, vagy kártevő felszaporodásának, károsításának van kitéve. 

Feleslegesen soha ne védekezzen! 

2. Mindig időben kezeljen, a kórokozó, vagy a kártevő megjelenésekor, az előrejelzés, 

csapdázás, vagy agronómusa tájékoztatása alapján. A károsítók tömeges fellépését 

követő védekezés már hatástalan, eredménytelen! 

3. Minden termelő, csak a növényvédelmi képesítésének megfelelő forgalmi 

kategóriájú készítményt használhat fel! 

4. A gazdának, vagy annak a személynek, aki a növényvédelmi kezeléseket végzi 

legalább érvényes „Zöld Könyv”, II. Forgalmi kategória jogosultsággal kell 

rendelkeznie! 

5. Kizárólag csak a dohánytermesztésben engedélyezett készítményeket használhatja, 

melyeket számlával igazoltan, csak ellenőrzött forrásból szerezhet be! 

6. A növényvédőszereket az engedélyokiratban meghatározott előírásoknak 

megfelelően használhatja fel! 

7. Minden termelőnek a növényvédőszereket elkülönítetten, raktárban vagy 

szekrényben, zárt helyen kell tárolnia! 

8. A növényvédelmi munkák során az előírt védőfelszerelések használata kötelező! 

9. Minden növényvédelmi beavatkozást napra készen rögzíteni kell a „Növényvédelmi 

Napló”-ban! 

10. Növényvédelmi védekezés után, minimum 7-10 napig ne végezzen betakarítást a 

kezelt ültetvényben! 

11. A megtisztított, üres növényvédőszer csomagoló anyagokat gyűjtse össze és a 

szezon végén szállítsa vissza a növényvédőszer kereskedőnél lévő gyűjtőpontra, melyről 

kapott igazolást a számlákkal együtt 5 évig őrizze meg! 


