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 JÓ MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATOK (GAP) 
 
 
A GAP megfogalmazásának célja a felhasználható dohány fenntartható, 
gazdaságilag életképes termesztésének a biztosítása, és a következőképpen lehetne 
definiálni: „Olyan mezőgazdasági gyakorlatok, amelyek jó minőségű termést 
eredményeznek, miközben a talaj, a víz, a levegő, az állat- és növényvilág 
szempontjából védik, fenntartják vagy javítják a környezetet.” 
 
Manapság egyre nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy a gazdálkodási gyakorlatok milyen 
hatást gyakorolnak a környezetre és kiemelt fontosságot tulajdonítanak a jobban fenntartható  
növénytermesztési módszereknek. Olyan rendszereket kell adoptálni, amelyek érzékenyebben 
kezelik a környezetvédelmi kérdéseket, a genetikai eltéréseket, a vadvilágot és néhány esetben 
a vidéki közösségek szociális szerkezetét. Ezenkívül a fogyasztók az egész világon 
igényesebbek és kritikusabbak, mint régebben, és tudni akarják, hogy mit és hogyan 
használtak fel a mezőgazdasági termesztésből származó termékekhez. 
 
Ugyanígy van ez a dohányipar és az ellátási lánc minden partnerének esetében is, a 
termelőktől kezdve a munkásokon, dohánykereskedőkön, gyártókon és más kapcsolódó 
iparágakon át, amelyek fontos szerepet töltenek be az iparágunk előre vitelében. Már számos 
területen megtörténtek az előrelépések, hogy biztosítsuk, hogy a dohánytermés nemcsak egy 
megfelelő minőségű, versenyképes árú nyersanyagot jelentsen, hanem olyan felelősségteljes 
módon termelik meg, amely védi a környezetet, a természeti forrásokat, valamint azok 
egészségét, akik megtermelik. Ugyanakkor a GAP-nak biztosítania kell a termelők gazdasági 
megélhetését is, valamint a biztonságos munkakörnyezetet mindazok számára, akik a 
dohánytermés előállításában közvetlenül érintve vannak. Ez a Jó Mezőgazdasági Gyakorlatok 
(GAP) jelentése a felelősségteljes termelés szempontjából. 
 
Mivel a dohányt a világ számos különböző régiójában termesztik, különböző elvárási 
szinteknek megfelelő mezőgazdasági rendszerek alapján, ezért nem létezik egyetlen olyan 
GAP minta, amelyik minden termelési helyzetre megfelelő lenne. Vannak olyan alapvető 
irányelvek, amelyeket minden dohánytermesztésben résztvevőnek be kell tartania. A 
mezőgazdasági szektoron belül a GAP-nak különböző definíciói léteznek, és a dohányipar 
résztvevői által jelenleg használt programok is változóak azon kiemelt területek 
szempontjából, amelyeknél az előírások betartását és a fejlődést vizsgáltuk. Vannak bizonyos 
közös vonások, de vannak egyedi szakterületek is. Ez az anyag mindkét esetet tárgyalja, és az 
alábbiakban vázolja őket. Ennek az anyagnak az a célja, hogy útmutatóként szolgáljon a GAP 
Program fejlesztésében vagy javításában.  Ez a dokumentum nem hivatott helyettesíteni a 
meglévő GAP Programokat és nem kell úgy használni, mint egy olyan GAP Programot, 
amely az iparág minden területét felöleli. 
 
A GAP Program kulcsfontosságú elemei gyakran az alábbiakat foglalják magukban: 
 

I. Talaj- és vízgazdálkodás 
II. Fajtaintegritás / Kiválasztás 
III. Termelésirányítás 
IV. Integrált növényvédelem 
V. Agrokemikáliák használata 
VI. Erdészet 
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VII. Szárítókamrák és pajták használata 
VIII. Dohánytárolás a farmon 
IX. NTRM/Idegen anyagok 
X. Termelők képzése 
XI. Szociális-gazdasági kérdések 

 
Az egyes GAP Programokba be lehet építeni kiegészítő elemeket is. A kulcsfontosságú 
elemek terminológiája és csoportosítása gyakran eltérő a különböző szervezeteknél. Ennek az 
anyagnak a további részében kibővített útmutató alapelvek és gyakorlatok találhatók, amelyek 
a fenti kulcsfontosságú elemeket támogatják. Gyakran úgy találják, hogy a GAP számos 
gyakorlatát több kulcselemhez is fel lehet használni. 
 
 
I. TALAJ- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS 
 

Talajgazdálkodás 
 
A dohánytermelésre adoptált rendszernek a legmegfelelőbbnek kell lennie a meghatározott 
helyzetre. A talajokkal és a vízzel óvatosan kell bánni, mérlegelni kell a fizikai, kémiai és 
biológiai tulajdonságaikat. Minden meghatározott helyzet megköveteli a megfelelő talaj- és 
vízgazdálkodási gyakorlatok és védelmi technikák alkalmazását. Az erózió elleni védelem 
nagymértékben csökkentheti a felszíni és belvizek szennyeződését és segít megőrizni a talaj 
minőségét és termőképességét. Ezért a talaj- és vízgazdálkodás kulcsfontosságú szerepet 
játszik a hatékony és környezetvédelmi szempontból fenntartható dohánytermesztés 
megvalósításában.  
 
Útmutató irányelvek és gyakorlatok 
 
A talajt úgy kell tekinteni, mint egy dinamikus, élő, érzékeny anyagot.  
 
• A helyszín kiválasztásának kritériumait az alábbiak figyelembe vételével kell 

meghatározni: 
 

• A talaj típusa, mélysége és termőképessége 
 

• Lejtés 
 

• Művelési múlt, előzmények 
 

• Vízelvezetés, stb. 
 

• Kerüljék el a dohány termesztését meredek lejtőkön, legfeljebb teraszos területeket 
használjanak. A meredek lejtők inkább fák ültetésére alkalmasak. 

 
• ’Kontúros’(rétegvonalak menti) ültetést és megóvási gyakorlatokat és eszközöket kell 

alkalmazni, mint pl. a teraszos vagy a csíkban történő ültetést, figyelembe véve, hogy ezek 
alapvető gyakorlatok, amelyek: 

 
• Megakadályozzák az elfolyást 
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• Elősegítik a víz függőleges leszivárgását és hatékonyabb megtartását a talajban 

 
• Csökkentik a talajmozgást és az eróziót. 

 
• Talajtakaró növényeket kell ültetni, a talaj védelmére és javítására, amelyeket nem kell 
betakarítani. A talajt a lehető leghosszabb ideig takarni kell elő növényekkel vagy 
növénymaradványokkal, hogy megvédjék az erózió vagy a kedvezőtlen időjárás által okozott 
károktól. Mulcsolást kell alkalmazni, és minimálisan mozgatni a talajt, vagy elhagyni a 
szántást, ahol lehetséges. A talajtakaró növényeket az alábbiak szerint kell alkalmazni: 
 
• Vetésforgóban kell alkalmazni, vagy pedig a dohánnyal együtt és ott kell hagyni a 

felszínen, s lehetőleg ne keverjék össze a talajjal, mert így jobban védi a talajt az esőtől, a 
széltől és a közvetlen napfénytől.  

 
• Lehetőleg füveket vagy hüvelyeseket használjanak. 

 
• Tarlóégetés a termény maradványok elpusztítására vagy talajtakarás nem ajánlott, mivel: 
 

• A jó talajszerkezet elvesztését okozza, 
 
• Csökkenti a talaj tartalmat, s ezáltal csökkenti a talaj vízmegtartó és pozitív 

inoncserélő képességét, 
 
• Levegőszennyeződést okoz. 

 
• A talaj tápanyag ellátottságát, műtrágya és mész szükségletét legalább 5 évenként a 

szokásos talajvizsgálattal kell megállapítani. A talaj termőképességét pedig az alábbi 
módszerekkel kell fenntartani: 

 
• Elfogadható vetésforgó alkalmazása, 

 
• A tápanyag gazdálkodásra való összpontosítás, 

 
• Takaró növényre való összpontosítás, 

 
• Helyes művelési gyakorlatok megvalósítása, 

 
• A szükséges mennyiségű és megfelelő típusú tápanyag alkalmazása a megcélzott 

termésre, a megfelelő időben. 
 
• A dohánytermesztéshez javasolt műtrágyák: 
 
• Hasonlóak, mint a többi növénykultúrában használtak. Azonban speciális 

készítményeket is alkalmazhatnak. 
 
• A szerves anyagok kiegészítésére kell használni őket. 
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• A szerves trágyák és a szerves hulladéktermékek használatát támogatni kell, feltéve, hogy 
ismert a származásuk és az összetételük, különös figyelmet fordítva a nehézfémekre és más 
szennyező anyagokra. 

 
Vízgazdálkodás 
 
A víz véges forrást jelent és nagyon fontos a megóvása, mind a növény- és állatvilág, mind 
pedig az egészség szempontjából. 
 
• A víz megóvása történhet úgy, hogy: 

 
• Nem kevernek vagy használnak fel agrokemikáliákat a nyílt vízforrások közelében, 

 
• Nem engedik a műtrágyák vagy agrokemikáliák beleöntését a vízforrásokba, 

 
• Az öntözésre használt vízforrások védelme, 

 
• A vízpazarlás elkerülése. 

 
• Nem lehet megengedni, hogy a hidrokultúrás palántaneveléshez használt műtrágyás vízzel 

vagy máshonnan eredő vízzel beszennyezzék a vízforrásokat, a természetes vízkészletet. 
 
• Minimálisra kell csökkenteni a víz szennyezését (műtrágyákkal, agrokemikálikákkal, 

ásványi anyagokkal, olajjal, stb.). 
 
    El kell kerülni: 
 

• Azokat az agrokemikáliákat és műtrágyákat, amelyeknél nagy a valószínűsége a 
kimosódásnak, 

 
• A túlzott növényvédőszer és műtrágya felhasználást, 

 
• Az öntözővíz visszaáramlását a természetes vízforrásba. 

 
• Közbenső (védő) területeket kell beiktatni a művelt terület és a környezetvédelmi 

szempontból érzékeny területek közé. A stratégiailag elhelyezett közbenső 
területsávoknak lehetővé kell tenniük a termelők részére, hogy a tevékenységük során 
olyan gazdasági és környezetvédelmi eredményeket érjenek el, amelyek javítják a 
vadállomány körülményeit és védik a biológiai változatosságot. 

 
 
 
II. FAJTAINTEGRITÁS ÉS KIVÁLASZTÁS 
 
A fajták adják egy sikeres termesztés alapját, agronómiai, környezeti, minőségi és gazdasági 
szempontból egyaránt. 
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Útmutató irányelvek és gyakorlatok 
 
• Olyan gyakorlatokat és módszereket kell megvalósítani a fajták kiválasztására, amelyek az 

agronómiai alkalmasságukat és a piaci elfogadhatóságukat vizsgálják. 
 
•  Mind a vetőmag hitelesítési, mind pedig a vetőmag előállítási programoknak meg kell 

őrizniük a dohányfajták genetikai tisztaságát. 
 
• Csak hitelesített, regisztrált és engedélyezett fajtákat lehet termeszteni, visszanyomozható 

származással, és a növénynemesítők jogainak, a fajtavédelemnek és más szellemi 
tulajdonjognak a betartásával. 

 
• Csak hitelesített, regisztrált és ajánlott, a betegségeknek ellenálló fajtákat lehet 

termeszteni, melyek megfelelnek a helyi igényeknek és a piaci elvárásoknak. 
 
• Csak a hagyományosan nemesített és kifejlesztett fajtákat lehet kereskedelmi célokra 

termeszteni. 
 
• Szigorúan követni kell a biológiai biztonság és a termésazonosság megőrzésének 

gyakorlatait, hogy megelőzzék a termés génmanipulált (GM) termésekkel történő 
összekeveredését. 

 
 
III. TERMELÉSIRÁNYÍTÁS 
 
A termelésirányítás adja a dohánytermelés keretét, és írja elő az agronómiai és 
környezetvédelmi szempontból elfogadható gyakorlatok megvalósítását, a tervezéstől kezdve 
a betakarítás utáni időszakig, annak érdekében, hogy a kívánt termelési fajtát és módot 
elérjék. 
 
Útmutató irányelvek és gyakorlatok 
 
• A palántákkal szemben az alábbi kritériumokat kell teljesíteni: 
 

• Környezetvédelmi szempontból elfogadott rendszer alapján kell előállítani, olyan 
veszélyes fertőtlenítőszerek alkalmazása nélkül, mint a metilbromid, 

 
• Regisztrált és javasolt fajták fémzárolt vetőmagjaiból kell előállítani, 
 
•  Egységesnek kell lenniük, 
 
• Egészségesnek és életerősnek kell lenniük. 

 
• A termesztésnek/művelésnek és a talaj előkészítésének: 
 

• A lehető legkisebb környezeti beavatkozással kell járnia, 
 
• Meg kell őriznie a talaj termőképességét és szerkezetét, 
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• Vetésforgót kell magában foglalnia, meg kell óvnia a talajt, javítania kell a talaj 
termőképességét és minimálisra kell csökkentenie az eróziót, 

 
• Nagy gondot kell fordítani a gyomirtásra, és a dohány zavartalan fejlődését és jó 

termőképességét javítani kell. 
 
• A műtrágyázásnak, tápanyag visszapótlásnak: 
 

• A talaj tápanyagtartalmán, a termés igényein és a helyi adottságok ismeretén kell 
alapulnia, 

 
• A megfelelő időben kell alkalmazni, és az egyes növények igényeinek megfelelően, 
 
• A dohánytermesztésben engedélyezett műtrágyákat lehet felhasználni. 
 

• Csak akkor használjanak agrokemikáliákat, ha valóban szükséges, és az Integrált 
Növényvédelem (IPM) előírásainak megfelelően. 

 
• Az egységnyi területre eső termelékenységet az alábbiak szerint kell optimalizálni: 
 

• A legjövedelmezőbb és leginkább fenntartható termesztési gyakorlatok adoptálása, 
amelyek megfelelnek az adott dohányfajtának és a helyi viszonyoknak, ugyanakkor 
biztosítják a kívánt minőséget, 

 
• Egységes termés és komplett, hiánytalan növényállomány elérése, 
 
• A dohánylevelek fizikai sérüléséből, valamint a túlérett levelek betakarításából, illetve 

a szárításkori túlszíneződéséből adódó terméskiesés minimálisra csökkentése. 
 
• Betakarítás, szárítás és az értékesítésre történő előkészítés: 
 

• A kívánt minőségi osztálynak megfelelő, optimális időpontban kell a betakarítást 
elvégezni 

 
• A szárítást megfelelően kell elvégezni, hogy elérjék az optimális minőséget, 
 
• A szárított leveleket a minőségnek megfelelően szét kell válogatni, 
 
• A bálákat ne nyomják össze túlságosan, 
 
• A dohányanyagot megfelelően tárolják, a minőség megőrzése érdekében., 

 
• Végezzenek helyi kutatást, hogy tovább fejlesszék a GAP koncepciókat és részletes 

előírásokat, a helyileg és máshol végrehajtott új fejlesztések alapján, valamint a helyi 
gyakorlati tapasztalatok és újítások alapján. 
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IV. INTEGRÁLT NÖVÉNYVÉDELEM (IPM) 
 
Az integrált növényvédelem (IPM) a termés védelmének egy szisztematikus módszere, amely 
az információkat felhasználja acélból, hogy a növényvédelemmel kapcsolatos döntéseket 
javítsák, fontos hangsúlyt helyezve az összes létező módszer integrálására. Az IPM nem 
jelenti az agrokemikáliák teljes mellőzését, sokkal inkább azok megfelelő használatát jelenti, 
védekezésül a kártevők és betegségek ellen, melyek elszaporodását más alternatívákkal nem 
lehet az elfogadható szintre visszaszorítani. Ahol szükség van az agrokemikáliák használatára, 
ott azokat biztonságosan és a törvények és előírások pontos betartásával kell alkalmazni. 
 
Útmutató irányelvek és gyakorlatok 
 
• Az integrált növényvédelem alapvető megelőzési követelményei: 
 

• A dohányt vetésforgóban kell termeszteni, olyan növényekkel, amelyek a 
dohánykártevők elszaporodását visszaszorítják. 

 
• Pontos szántóföldi nyilvántartást kell vezetni minden terményről, mely nyilvántartás 

magában foglalja a föld múltját, a talajvizsgálatokat, a kártevőkre, betegségekre, 
gyomokra vonatkozó adatlapokat. 

 
• A későbbi dohánytermő területek ellenőrzése és felmérése, a lehetséges betegségek, 

gyomnövények szempontjából, a termesztési gyakorlatok és a szántóföldi 
nyilvántartások átnézése mielőtt a dohányt kiültetnék. 

 
• Talaj- és gyökérminták összegyűjtése a fonálférgek beazonosítására és a szaporulatuk 

meghatározására. 
 
• Engedélyezett, ellenálló fajták használata. 
 
• Hitelesített, megvizsgált vetőmag használata, amely nem fertőzött semmilyen 

betegséget hordozó organizmussal. 
 
• Betegség- és kártevőmentes palánták használata, melyek egységesek és egészségesek. 
 
• A növény ültetése olyan időszakban, amely a legkevésbé kedvez a kártevők 

tevékenységének. 
 
• Csapda- illetve csalinövények alkalmazása, hogy a dohánytermést megvédjék a 

fertőzésektől. 
 
• A kártevőket pusztító állatok szaporodásának elősegítése, a gazdanövények irtása. 
 
• A fertőzések átvitele a dohánytermékekről, a dohányhulladékokról vagy a fertőzött 

talajról megelőzhető szigorú higiénia betartásával a palántaágyakban és a szántóföldi 
termelés korai időszakában. 

 
• A palánták és a termés műveléséhez használt eszközök rendszeres tisztítása és 

fertőtlenítése. 
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• A palántaágyakban és a dohányföldeken található termés maradványok 

megsemmisítése a termesztési ciklusok befejezése után azonnal. 
 
• Minden dohányhulladék megsemmisítése, mint pl. a scrap, minden egyes ciklus 

befejezése után. 
 
• Az integrált növényvédelem alapvető védekezési követelményei: 
 

• A kártevők pontos beazonosítása. 
 
• A kártevők jellegzetességeinek alapos ismerete minden szempontból: pl. életciklus, 

szokások, a dohányban okozott kártétel, természetes irtásuk (rovarevő állatok) 
jelenléte vagy hiánya. 

 
• A kártevők által okozott fertőzések gyakori és rendszeres megfigyelése illetve 

ellenőrzése (a csapdák sokszor hasznos eszköznek bizonyulnak a megfigyelésekhez). 
 
• Gazdasági küszöb szintek meghatározása minden egyes kártevő esetében, acélból, 

hogy a hatékony védekezési igények alapján meghatározzák a megfelelő módszer 
alkalmazását. 

 
• Biztosítani, hogy minden alkalmazott védekezési módszer engedélyezett és ajánlott 

legyen az adott kártevőre. 
 
• Intézkedni, hogy csak akkor védekezzenek az adott kártevő ellen, ha a védekezési 

költség alacsonyabb, mint a dohánytermésben okozott kár lenne. 
 
• A kártevő elleni védekezés azonnal, amikor a dohányföld egy részén megjelenik, hogy 

megakadályozzák az elterjedését a teljes ültetvényen. 
 
• A fertőzött növények eltávolítása és megsemmisítése ott, ahol ez a gyakorlat 

hatékonynak bizonyult az adott kártevő által okozott probléma megoldására. 
 
• Az integrált növényvédelem alapvető kémiai és biológiai védekezési követelményei: 
 

• Olyan alternatív növényvédelmi gyakorlatokat kell alkalmazni, amelyek a szintetikus 
rovarölőszerek használatát csak minimálisan igénylik.  

 
• Csak olyan agrokemikáliák és biológiai hatóanyagok alkalmazása, amelyek 

engedélyezettek és elfogadottak a dohánytermesztésben az adott kártevő ellen, 
szigorúan követve a címkén lévő utasításokat és betartva a rendelkezéseket és 
útmutatókat. 

 
• A természetes növényvédelmi hatóanyagok (NCPA) használata, mint pl. biológiai 

növényvédőszerek, növénykivonatok. Ezek alkalmazása mindenek előtt, ahol 
sikeresnek bizonyultak a vizsgálatok során és engedélyezve vannak a dohányra. (A 
biológiai növényvédőszereket általában úgy definiálják, mint a természetben 
előforduló élősködők, ragadozók és kórokozók, melyeket a kártevők és betegségek 
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elleni védekezésre és megfékezésükre alkalmaznak. Legtöbb esetben ezek élő 
szervezetek, melyek gyakran lecsökkentik a kártevő organizmusok szaporulatait.) 

 
• Szintetikus agrokemilák alkalmazása csak akkor, ha már a természetes NCPA-k és a 

kulturális módszerek nem segítenek vagy képtelenek megoldani a védekezési 
problémákat. Ha mégis szintetikus agrokemikáliákat alkalmaznak, akkor a 
kiválasztásuk és az alkalmazásuk az IPM stratégia, a környezetvédelmi előírások, a 
nyomonkövethetőségük és a jogi engedélyezésük figyelembevételével történjen. 

 
• Pontos nyilvántartás vezetése minden agrokemikália alkalmazásról, felsorolva a 

kiválasztott hatóanyagot vagy terméket, a felhasznált mennyiséget és az alkalmazás 
időpontját. 

 
• Többféle védekezési gyakorlatot, módszer és engedélyezett terméket kell alkalmazni, 

és csak akkor, amikor szükséges, hogy elkerüljék a kártevők és kórokozók 
ellenállásának megnövekedését az agrokemikáliákkal vagy más növényvédőszerrel 
szemben. 

 
• Az előírások betartásának ellenőrzése a következő eszközökkel: farm ellenőrzések, 

agrokemikáliák maradványainak mérése a szárított dohányban, a nemzeti maximális 
szermaradvány értékekhez (MRL) vagy az ipari útmutató szermaradvány szintekhez 
(GRL) viszonyítva. 

 
 
V. AGROKEMIKÁLIÁK HASZNÁLATA 
 
Az agrokemikáliák használata gyakran szükséges olyan mezőgazdasági termények 
megtermeléséhez, mint a dohány. Az agrokemikáliákat már csak az összes többi alternatív 
rovarirtási, gyomirtási és betegség elleni védekezési módszer felhasználása után kell 
alkalmazni. Az agrokemikáliákat a legkisebb mértékben és az IPM irányelvek betartásával 
kell alkalmazni, figyelembe véve a környezetvédelmi és a munkavédelmi előírásokat. A 
megbízható agrokemikália gazdálkodási programok az alábbi fontos szempontokra helyezik a 
hangsúlyt: legális, biztonságos és környezetvédelmi szempontból megfelelő agrokemikáliák 
kiválasztása, kezelése, alkalmazása, tárolása és megsemmisítése. 
 
Útmutató irányelvek és gyakorlatok 
 
• A termelők részére irányelveket és továbbképzési programokat kell kidolgozni az 

agrokemikáliák biztonságos használatával kapcsolatban, hogy minden fajta életet, a 
termelői közösségeket és a környezetet is megvédjék.  Ezeknek az irányelveknek az 
alábbiakat kell magukban foglalniuk:  

 
• Az agrokemikáliák használata csak akkor, ha mindenképpen szükséges, és akkor is az 

IPM előírásainak megfelelően. 
 
• Csak olyan agrokemikáliák használata, amelyeknek címkéjén fel van tüntetve, hogy 

dohánytermesztéshez használható. 
 
• A címkén lévő előírások pontos betartása minden szempontból. 
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• Személyes védőfelszerelések (PPE) használata az agrokemikáliák kezelése, keverése 
és alkalmazása során. 

 
• Biztonságos felhasználási módszerek, az emberek, vadállatok életének a környezetnek 

a védelme céljából.  
 
• A betakarítási idő és a felhasználás utáni munkavédelmi várakozási idő betartásának 

fontossága. 
 
• Az agrokemikáliák szermaradványainak hatása a termés felhasználhatóságára. 
 
• Az agrokemikáliák helyes tárolása. 
 
• A kemikáliák csomagolóanyagainak és a megmaradt permetlének a megfelelő 

megsemmisítése. 
 
• Vonatkozó törvények, az agrokemikáliák által okozott veszélyek és kockázatok, 

munkavédelmi gyakorlatok, vészhelyzet és baleset esetére kidolgozott intézkedési 
tervek (akciótervek), egészségügyi felügyelet és nyilvántartás vezetése. 

 
• Az evés, ivás, dohányzás tilalma az agrokemikáliák kezelése, keverése és 

felhasználása alatt. 
 
• Az agrokemikáliák keverésének és alkalmazásának tilalma nyílt vízforrások 

közelében. 
 
• Az agrokemikáliák használatára vonatkozó kulcsfontosságú irányelvek és gyakorlatok: 
 

• Minden jogi előírás betartása az agrokemikáliák alkalmazása során. 
 
• Csak olyan készítmények kiválasztása, amelyek címkéjén fel van tüntetve, hogy 

dohányra is használható. 
 
• Az alkalmazási módszerek követése, az alkalmazás utáni és a betakarítás előtti  

időszakra vonatkozó, a címkén található előírások betartása. 
 
• A kemikáliákat kezelő személyzet munkavédelmi és szakmai kioktatása a kemikáliák 

kezelése illetve használata előtt. 
 
• Ha kemikáliát használnak, alaposan fontolják meg a termék kiválasztását és az IPM 

stratégiának, a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően 
alkalmazzák. 

 
• Rovarirtószerek alkalmazása csak akkor, ha a termés ellenőrzése során úgy találják, 

hogy elérték a gazdasági küszöbértéket. 
 
• A kemikáliák minimális felhasználása, mind mennyiségi mind választék 

szempontjából, a cél és a helyszíni kezelések figyelembe vételével. 
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• Olyan újdonságok alkalmazása, amelyek csökkentik a növényvédőszer mennyiséget. 
 
• A lehető legkisebb negatív hatást gyakorolni, vagy ha lehet, elkerülni bármilyen 

negatív hatást a környezetre. 
 
• Minden kemikália beszerzése megbízható forrásból történjen és lehetőleg az eredeti 

gyártók márkái legyenek. 
 
• Megfelelő védőruha használata a kemikáliák kezelés, keverése és alkalmazása során, a 

termék címkéjén lévő utasítások szerint. 
 
• Az agrokemikáliák kiválasztásakor nagyon fontos, hogy: 
 

• A kiválasztott és engedélyezett termék a legkevésbé legyen toxikus és maradandó, és 
az emberi élet illetve a vadvilág, valamint a környezet számára biztonságos legyen, s 
ugyanakkor hatékonynak bizonyuljon a rovarok, betegségek vagy gyomok által 
okozott problémák kezelésére.  

 
• Csak olyan készítmények kiválasztása, amelyek alkalmasak a probléma kezelésére, 

nem károsak a kártevők természetes ragadozóira vagy a csapdanövényekre. 
 
• Meghatározott alkalmazási mód legyen, ne pedig egy széles spektrum. 

 
• Az agrokemikáliák tárolása: 
 

• Megfelelő személyes védőfelszerelés (PPE) biztosítása minden személy számára, aki 
érintett az agrokemikáliák kezelésében, tárolásában vagy felhasználásában. 

 
• A növényvédőszerek tárolása az e célra tervezett és épített létesítményekben történjen, 

kellő távolságra a csomagoló anyagoktól vagy a dohányanyagtól. 
 
• Minden agrokemikália tárolása az anyagvédelmi adatlapok (MSDS) előírásai szerint 

történjen, hogy biztosíthassák a tároláshoz a megfelelő fizikai feltételeket. A 
következő problémákat meg kell vizsgálni: gyulladáspontok, maximális biztonságos 
tárolási hőmérséklet, páratartalomra vonatkozó szigorítások (a szemcsék 
összecsomósodása, a tartályok rozsdásodása). 

 
• Minden tűzveszélyes vagy reagens termék megjelölése. Ezeknek a termékeknek az 

izolálása a többiektől, feltüntetve az összes veszélyt, és a meghatározott 
intézkedéseket is arra az esetre, ha a raktárban vagy azon kívül tűz keletkezne. 

 
• Minden raktárt biztosítani, őrizni kell, hogy illetéktelen személyek, főleg gyerekek ne 

tudjanak behatolni, valamint kóbor háziállatok illetve vadállatok behatolását is meg 
kell akadályozni. Jól láthatóan el kell helyezni a megfelelő figyelmeztető és veszélyt 
jelző táblákat és jeleket, a balesetek megelőzésének érdekében. 

 
• Biztosítani kell, hogy a raktár épület szerkezete és karbantartása megvédje a 

vízforrások beszennyeződését a raktár tartalmától. 
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• Biztosítani kell, hogy a raktáron belül legyen valami, pl. víznyelő vagy lefolyó akna a 
lecsöpögő vagy lemosó anyagok összegyűjtésére, valamint elszívó anyag készletet a 
csöpögések felfogására. A padlóknak a bejárattól távolodva lejteniük kell. 

• A növényvédőszereket az eredeti csomagolásukban kell tárolni, amelyen az eredeti 
gyártói címke van. Minden olyan növényvédőszer csomagot amelynek csak egy részét 
használták fel, jól le kell zárni. 

 
• Minden növényvédőszert kellő távolságban kell tartani a gyúlékony anyagoktól és 

esetleges tűzforrásoktól. 
 
• Katasztrófa intézkedési tervet kell kidolgozni arra az esetre, ha váratlan kiömlés, tűz 

vagy árvíz keletkezne. 
 
• A készletnyilvántartásokat, MSDS és mintacímkéket a raktáron kívül kell tárolni, és 

biztosítani kell, hogy a katasztrófa esetén rendelkezésre álljanak. 
 
• Az agrokemikáliákból csak a minimális mennyiségeket tárolják, lehetőleg csak annyit 

vásároljanak, amennyire szükség van. 
 
• Az agrokemikáliák megsemmisítése: 
 

• A felesleges, koncentrált termékek és a kiürült csomagolóanyagok megfelelő 
megsemmisítése nagyon fontos része az emberi élet és a környezet védelmének. 

 
• Ha nagymennyiségű növényvédőszert vásárolnak, akkor a szerződésnek tartalmaznia 

kell, hogy a vevő jogosult visszaadni az eladónak a fel nem használt mennyiséget egy 
megegyezett időszakon belül. 

 
• Régi készletek megsemmisítésekor a csomagolóanyagoknak sértetlennek kell lenniük, 

mielőtt elküldenék megsemmisítésre. 
 
• Minden kiürült csomagolóanyagot, tartályt legalább háromszor ki kell öblíteni a 

megsemmisítése előtt és ki kell szúrkálni, hogy ne lehessen újra felhasználni. A kiürült 
tartályokat és csomagolóanyagokat semmilyen más célra nem szabad felhasználni! 

 
• A vegyszerek kiöblítésre használt vizet hozzá kell adni az eredeti permetléhez és fel 

kell használni a termés permetezéséhez. 
 
• Meg kell határozni, hogy a gyártó vagy az eladó rendelkezik-e a kiürült tartályok 

újrafelhasználására vonatkozó rendszerrel. Az általános újrafelhasználási rendszereket 
nem lehet alkalmazni a rovarirtó szerek esetében a rendszer felügyelőjének engedélye 
nélkül .  

 
• A kiürült zsákokat, tartályokat a helyi törvényeknek megfelelően kell megsemmisíteni. 
 
• A felesleges koncentrált szintetikus agrokemikáliákat nem szabad elégetés, elásás, 

eső- vagy szennyvíz csatornába vagy más vízfolyásba való szórás útján 
megsemmisíteni. 
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VI. ERDÉSZET 
 
Az erdőgazdálkodás fontos része a GAP-nak, mivel a faipari termékek sokszor fontos 
építőanyagokként szolgálnak a szárítópajták, a farmon lévő dohányraktárak és dohánykezelési 
építmények létrehozásában, valamint számos országban alapvető fűtőanyagként is használják 
őket a szárításhoz és a háztartásokban is. Ezenkívül a fák szebbé és jobbá teszik a tájat, 
lakóhelyet biztosítanak a vadon élő állatvilágnak, elősegítik a levegő, a talaj és a víz javítását, 
valamint kiegészítő élelmiszert és bevételt biztosítanak a termelők számára. 
 
Útmutató irányelvek és gyakorlatok 
 
• A fák szerepe a környezet javításában és fenntartásában: 
 

• Javítják a levegő minőségét, mivel szén-dioxidot nyelnek el és oxigént bocsátanak ki. 
 
• A fokozott vízfelhasználásukkal csökkentik a szél és az eső által okozott talajeróziót, 

szélfogóként szolgálnak, a gyökereik megfogják a talajt és leveleik talajtakaróként 
szolgálnak. 

 
• Csökkentik a hirtelen áradás kockázatát, mivel lassítják az eső hatását a földre és az 

esővíz elfolyását a felszínen. 
 
• Az erózió és a lefolyó esővíz által okozott lerakódás csökkentésével javítják a víz 

minőségét. 
 
• A nyílt vízforrások mentén termesztett fák csökkentik a víz szennyeződését, 

stabilizálják a folyók partjait, árnyékukkal mérsékelik a víz hőmérsékletét, és javítják 
a vad élőlények lelőhelyeit valamint a vízi élőlények számára is élelmet biztosítanak. 

 
• A fagazdálkodás: 
 

• Elsősorban a helyi (őshonos) fafajtákat veszi figyelembe, és elősegíti az erdősítésnél a 
biológiai változatosságot. 

 
• Olyan talajokon tervezi a facsemeték ültetését, amelyek alkalmatlanok a 

mezőgazdasági termesztésre, parlagon hagyott földterületek, vagy meredek lejtők. 
 
• Építőanyagként és fűtőanyagként szolgáló fák: 
 

• Faültetési tervek készítése. 
 
• Biztosítani kell, hogy a faellátás gazdálkodás hatékony legyen, a teljes fenntarthatóság 

alapján, és az önellátás elérésére kell törekedni, a lehető legrövidebb idő alatt. 
 
• Alternatív fűtőanyagok keresése, amelyek újrahasznosítható források melléktermékei, 

mint pl. a fűrészpor, takarmány, vagy hulladékok, mint pl. a szénpor. 
 
• Nem fa alapanyagú építőipari anyagok alkalmazása, ahol lehet. 
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VII. SZÁRÍTÓKAMRÁK  ÉS PAJTÁK HASZNÁLATA 
 
A helyes szárító berendezés és pajta gazdálkodás kritikus eleme a hozam és a minőség, és 
ebből kifolyólag az érték. A dohány szárítása a betetőzése minden megelőző lépésnek, 
amelyet a termés előállítása és fenntartása érdekében tesznek. A minőség romolhat a nem 
megfelelő szárítás miatt, vagy pedig javulhat és fenntartható, ha a szárítást megfelelően 
végzik. Azonban a dohánylevél végső minősége nem lehet magas, ha a szárító alacsony 
minőségű friss levelekkel vagy növényekkel van megtöltve. A különböző dohánytermesztő 
területeken különböző szárító fajtákat és szárítási technikákat alkalmaznak, a kívánt fajták, a 
rendelkezésre álló fűtőanyagok és építőipari anyagok, valamint gazdasági hatékonyságok 
függvényében. A közvetett fűtési vagy a hőcserélő fej alkalmazási technológiák használata az 
iparágon belül általános azoknál a dohányoknál, amelyek kiegészítő fűtést igényelnek a 
szárítás során, és gyakran előfeltétele a dohánylevél értékesítésének.  
 
Útmutató irányelvek és gyakorlatok 
 
• A szárító berendezés tervezésekor az alábbiakat kell figyelembe venni: 
 

• Olyan építési anyagok kiválasztása, amelyek szerkezetileg szilárdak, hosszú életűek és 
fenntartható és megújítható forrásokból származnak, és gazdaságilag jól 
alkalmazhatóak a farmokon. 

 
• Olyan típusok alkalmazása, amelyek maximálisan kihasználják a helyileg 

rendelkezésre álló technológiát és infrastruktúrát. 
 
• Az automatikus üzemanyag adagolásnak és a szárító egységek automatikus 

vezérlésének alkalmazása csökkenti a munkaerő igényt, segít optimalizálni a szárított 
dohánylevél minőségét, javítja a fűtőanyag hatékonyságát és csökkenti a költségeket. 

 
• Olyan szárító típusok, amelyek kielégítik a termelők terméskapacitással kapcsolatos 

igényeit, maximálisan meg lehet tölteni és a szárítási hatékonyságuk is maximális (a 
termesztési ciklus alatt kerülni kell a szárítókapacitás túlterheltségét vagy 
alulterheltségét). 

 
• Olyan szárítótípusok, amelyek feltöltéséhez és kiürítéséhez minimális munkaerőre van 

szükség. 
 
• Ahol szükséges, ott a leghatékonyabb kazánnal működő szárítókat kell alkalmazni. 
 
• Olyan kazánok, amelyek lehetővé teszik a közvetett hőleadást és megakadályozzák az 

égési gázok bekerülését a szárítótérbe.  
 
• A mesterséges szárításnál nedvességmérőket kell alkalmazni a relatív páratartalom 

automatikus és kézi vezérlésű szabályozásánál is, a fűtőanyag veszteség elkerülése, 
valamint a dohánylevél optimális minősége és hozama elérésének céljából. 

 
• A természetes szárító pajták megfelelő tájolása és elhelyezése, az uralkodó szélirány 

figyelembe vételével. 
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• A természetes szárító pajták szellőztetése, a páratartalom és a levegő cirkuláció 
szabályozása céljából, nedvességmérők alkalmazása. 

 
 

• A szárítók fűtőanyagai: 
 

• A dohányszárításhoz használt fűtőanyagnak a legmegfelelőbbnek kell lennie minden 
földrajzi területen. 

 
• Ha lehet, megújítható forrásból származó fűtőanyagokat használjanak.  
 
• A legenergiatakarékosabb szárító szerkezetek és berendezések, kiegyenlített 

szárítókapacitás, jó szárító hatékonyság és olyan technikák alkalmazása, melyek 
optimális teljesítményt nyújtanak, s ugyanakkor biztosítják a kívánt levélminőséget, a 
fűtőanyag takarékosabb felhasználását eredményezik. 

 
• Ahol a fa a legfontosabb fűtőanyag, ott faültetési programokat kell kidolgozni és 

tovább kell őket fejleszteni az önellátás és fenntarthatóság céljából. 
 
 
VIII. DOHÁNYTÁROLÁS A FARMON 
 
A dohány farmon történő tárolására gyakran van szükség, a szárítás befejezése után, a 
válogatás és bálázás során, amíg a dohány értékesítésre kerül. A levél minőségének romlása, 
valamint a terméskiesés elkerülése céljából a dohány kezelésével kapcsolatos előírásokat 
pontosan be kell tartani. A tároló helyiségnek biztosítania kell a dohány biztonságos 
tárolásával kapcsolatos feltételeket. 
 
Útmutató irányelvek és gyakorlatok 
 
• A tárolt dohánynak az alábbi szempontoknak kell megfelelnie: 
 

• Az előírt nedvességtartalommal és tömörséggel kell tárolni. 
 
• Bármilyen NTRM anyagtól, szennyezettségtől és fertőzéstől mentesnek kell lennie. 
 
• Rendszeresen ellenőrizni kell a fertőzöttségét, a minőségomlását és az erjedését. 
 
• A betakarítás után nem lehet semmilyen agrokemikáliával kezelni. 
 
• A bálázás során nem szabad túlságosan összenyomni. 

 
• A dohánytároló helyiségnek az alábbi feltételeket kell teljesítenie: 
 

• Tiszta, száraz és megfelelően szellőztethető építmény legyen, NTRM-től mentes és a 
megfelelő anyagból készüljön, amelyet nem kezeltek és nem szennyeztek be olyan 
vegyszerekkel, amelyek átmehetnek a dohányba. 

 
• Szorosan záródó, biztonságos ajtókkal rendelkezzen. 
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• Az ablakainak és más nyílásainak jól szigeteltnek kell lennie, a szellőzőnyílásokat be 
kell fedni szúnyoghálóval, vagy más anyaggal, amely megakadályozza, hogy a 
rovarok és más kártevők behatolhassanak. 

 
• Ellenőrizni kell a csöpögéseket, rongálódásokat és fertőzést. 
 
• Nem tárolhatnak benne agrokemikáliákat vagy más termékeket, amelyek a dohányt 

beszennyezhetik. 
 
• Tiszán és rendben van tartva, a tároló helyiségből és a környékéről is eltakarítják az 

aprórészeket és a melléktermékeket. 
 
• A farmon történő tárolás alatt nem javasolt a vegyszeres vagy gázosítási növényvédelem. 

Ezeket csak az összes törvény és előírás betartása mellett és csak speciálisan kiképzett 
szakember által lehet elvégezni. 

 
 
 
IX. NTRM / IDEGEN ANYAGOK 
 
Az NTRM és idegen anyagok kategóriája széleskörű megfogalmazás, amely minden olyan 
anyagot magában foglal, ami nem dohánylevéllemez vagy kocsány. Magában foglalja, de nem 
kizárólagosan az alábbiakat: talajrészecske, papír, madzag, fémrészecske, dohányszár és kacs, 
műanyag, habtermékek, fa, fű, gyom, olaj, zsákszövet rostok, stb.  A GAP előírásai szerint, 
amely a farm szintjénél kezdődik, az NTRM források és minden NTRM anyag fizikai 
eltávolításával a dohánynak a farmon történő kezelése és tárolása során, majd az ellátási lánc 
további szakaszai során is, az egyik legkritikusabb szempontja az NTRM minden formájának 
az eltávolítása a termékből a farmon. 
 
Útmutató irányelvek és gyakorlatok 
 
• Továbbképzések biztosítása és a termelőkben tudatosítani az NTRM problémát és annak 

fontosságát, hogy az ellátási lánc során végig tiszta dohányt kell biztosítani. 
 
• Hatékony programot kell kidolgozni, hogy kiküszöböljék és eltávolítsák az összes 

dohányszennyezést és fertőzést okozó forrást a farmon. 
 
• Az NTRM minden formájának eltávolítása a dohányból a kezelési, szárítási és tárolási 

területeken. 
 
• Ellenőrizni kell minden létesítményt, gépet és berendezést, hogy nem szennyeződtek-e 

idegen anyaggal. 
 
• A Termésgazdálkodási Gyakorlatok (CMP) követése, a gyomok és füvek irtására a 

szántóföldön. 
 
• A termelők létesítményeinek és báláinak NTRM ellenőrzése a teljes ellátási lánc és a 

termelési ciklus során. 
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• A farmon történő ellenőrzési lista elősegíti a lehetséges NTRM anyag szennyeződés gyors 
felmérését. A farm-szintű NTRM ellenőrzési lista gyakran az alábbiakat foglalja magában: 

 
• A termesztési ciklus egyes szakaszaira (pl. palántaágy, szántóföld, betakarítás, 

szárítás, osztályozás, stb.) való koncentrálás. 
 
• Minden egyes termesztési szakaszban meghatározott területekre kell ellenőrizni (pl. a 

szántóföldön a gyomirtást, a kötözésnél arra, hogy a madzag ne legyen szintetikus, a 
dohányraktáraknál az állatok és a rovarok távoltartása (sorompó, gát, stb.). 

 
• Általános tisztaság és higiénia betartása a farmon. 
 
• A dohánytermesztés, kezelés, szárítás és tárolás során használt összes anyag és termék 

ellenőrzése. 
 
• A továbbképzési és oktatási programok szabályozása. 
 
• Visszacsatolási mechanizmus és akciótervek az NTRM szennyeződés csökkentésére. 

 
• A termelői bálák nyomonkövethetőségének megvalósítása, hogy az NTRM problémákat 

és azok bekerülésének forrásait vissza tudják keresni és be tudják azonosítani. 
 
• Bála ellenőrzési eljárások megvalósítása és gyakorisága. 
 
• Visszacsatolás a termelők részére, ha felvásárlás után NTRM anyagot találtak a 

dohányukban. 
 
• Jutalmazási és elismerési program kidolgozása azon termelők részére, akik 

következetesen mindig tiszta terméket szállítanak. 
 
• Visszautasítási paraméterek kidolgozása azokra a dohányanyagokra, amelyek NTRM-mel 

szennyezettek. 
 
• Egy NTRM-alapú termelői étékelési rendszer létrehozása. 
 
 
X. TERMELŐK KÉPZÉSE 
 
Minden GAP programnak a legfontosabb eleme a termelők továbbképzése. Ez lehetővé teszi, 
hogy a termelők megismerjék a legmodernebb technológiát és a termés újdonságokat, és 
megismerjék a GAP értékét. A világon számos módszerrel valósítják meg a termelők 
továbbképzését, és rengeteg képzési eszközt és technikát használnak fel erre a célra. A GAP-
pal kapcsolatos képzéseket a termelők részére a vállalati agronómusok, az ipari csoportok, 
intézmények és egyetemek, kormányhivatalok és/vagy magán szaktanácsadók tartják. 
Gyakran személyes látogatások, csoportos megbeszélések, szántóföldi bemutatók, rádiós és 
tv-s bejelentések, nyomdai kiskönyvek, prospektusok és plakátok egészítik ki a továbbképzési 
követelményeket. 
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Útmutató irányelvek és gyakorlatok 
 
• A GAP továbbképzési programnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie: 
 

• A GAP összes elemének folyamatos oktatása és ismertetése, hogy a termelésben 
minden érdekelt személy tisztában legyen a GAP fontosságával. 

 
• A jogi előírások, az ipari elvárások, a biztonságos munkavégzési feltételek, a 

gyermekmunka alkalmazásának megakadályozása, az agrokemikáliák megfelelő 
kezelése, felhasználása, tárolása és megsemmisítése, a fajtaintegritás, a talaj- és 
vízgazdálkodás, a termésgazdálkodás, az integrált növényvédelem (IPM), az idegen 
anyagok (NTRM), az erdősítés, a szárító pajta és berendezés gazdálkodás, a farmon 
történő megfelelő dohánykezelés, osztályozás és tárolás, stb. részleteinek ismertetése. 

 
• Hivatalos képzési program kidolgozása minden alkalmazott, szerződött partner és 

termelő részére. 
 
• Bevezető, alapvető képzési tanfolyam elindítása minden területen, amelyet a 

termesztési szezon minden aktuális időpontjában frissítő, továbbképző tanfolyamokkal 
folytatnak. 

 
• Csoportos megbeszélések tartása, vizuális segédeszközök alkalmazásával, mint pl. 

poszterek, grafikonok és a multimédia eszközei, valamint a személyes farm 
látogatásokon kívül gyakorlati csoportos bemutatkozások. 

 
• A tanfolyamok előadásairól és a jelenlévőkről nyilvántartást, jegyzőkönyvet kell 

vezetni (az előadó és a hallgatók aláírásával együtt). 
 
• Irányelvek, javaslatok, termesztési kézikönyvek, stb. ismertetése, valamint munkaköri 

oktatás a jó szántóföldi gazdálkodásról és a GAP irányelvekről. 
 
•  Ki kell terjednie az alábbi területek ismertetésére: a vonatkozó törvények, az 

agrokemikáliák által okozott veszélyek és kockázatok, a munkavédelmi gyakorlatok, a 
katasztrófa tervek, az egészségügyi felügyelet, és a nyilvántartások vezetése. 

 
• Integrált növényvédelmi (IPM) rendszerek bevezetése, amelyek csökkentik az 

agrokemikáliákba vetett bizalmat. 
 
 
 
XI. SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI KÉRDÉSEK 
 
A szociális-gazdasági kérdések olyan témákat tartalmaznak, amelyek közvetlenül és közvetve 
a dohánytermeléshez kapcsolódnak. A költséghatékony, magas hozamú termelés és a kiváló 
minőségű termés növeli a termelő hasznát és közvetlen kapcsolatban áll a 
dohánytermesztéssel. A gyermekmunka dohánytermesztésben történő alkalmazásának hatása 
nem annyira nyilvánvaló, de különös fontossággal bír a szociális-gazdasági témakörben. A 
gyerekeknek iskolába kell járniuk és nem tekinthetők munkaerőforrásnak a dohánytermelés 
számára. A dohánytermelésben a termelők néha alkalmazzák a családi munkát.  
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Ahol a családi munkaerőt igénybe veszik, ott ez nem okozhat hiányzást az iskolában, vagy 
más képzési lehetőségeknél, és sem szakképzetlen, sem pedig kiskorú személy nem végezhet 
semmilyen veszélyes feladatot. 
 
Útmutató irányelvek és gyakorlatok 
 
• Elfogadható és biztonságos munkakörülmények biztosítása és a kiskorúak alkalmazásának 

elkerülése. 
 
• Kiskorú és szakképzetlen dolgozók nem végezhetnek potenciálisan veszélyes munkákat. 
 
• Minden személy (ideértve a termelő családtagjait is) foglalkoztatásánál be kell tartani 

minden vonatkozó munkaügyi törvényt. 
 
• Továbbképzési lehetőségek biztosítása 
 
• A termelők egészségének védelme, a kézimunka nehézségi fokának csökkentése ahol 

lehet. 
 
• A terméshozamok, a minőség és a termelők hasznának optimalizálása, ugyanakkor a 

globális és a helyi versenyképesség megtartása. 
 
• A termelési költségek kalkulációja. 
 
• Meghatározni és számszerűsíteni a termeléshez szükséges munkaerőt és gépeket. 
 
Számos GAP program, melyeket jelenleg valósítottak meg az iparágon belül, az értékelés 
több formáját használja a GAP irányelvek és gyakorlatok betartásának mérésére, valamint a 
az idők során GAP fejlődésének a mérésére. Az egyes vállalatok döntik el, hogy a százalékos 
vagy a pontozásos/ szintes módszert használják-e. Fontos szempont, hogy számszerűsíteni 
lehessen a méréseredményeket, hogy a megvalósítást és egy szervezeten vagy egy 
meghatározott országon belül a GAP irányelvei iránti elkötelezettséget jobban megértsük. 
 
Ugyanígy számos GAP program tartalmaz olyan részeket, amelyek az akciótervek 
kidolgozásával foglalkoznak, hogy a GAP területén történő fejlesztéseket megtervezzék. Az 
ilyen akciótervekre vonatkozó terminológiáknak és azok időtartamának vagy annak az 
időszaknak a kiválasztása, amelyet lefednek, szintén az egyes vállalatok döntésétől függ. 
 
 


