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A dohánytermesztés a mezőgazdaság egyik nagy szaktudást, tőkebefektetést igénylő „kis kultúrája”, melynek 
több évszázados hagyománya van hazánkban. Az ország egész területe ökológiailag alkalmas gazdaságos 
termesztésére. Magyarországon napjainkban mesterséges szárítású (FCV 3483 ha), természetes szárítású 
(Burley 1900 ha) és szivardohány (Havanna 5 ha) termesztése folyik. Az ültetvények 85 %-a az ország keleti 
régiójában található.  

A szerződéskötést, az integrált termesztésszervezést, az agronómiai szaktanácsadást, a felvásárlást a termelők 
által létrehozott és működtetett termelői csoportok végzik. A megtermelt szárított, nyers dohánylevelet két 
feldolgozó vásárolja fel és készít ellenőrzött beltartalmú fermentált alapanyagot hazai és külföldi cigaretta gyárak 
számára.  
A dohánytermesztés sikerességét sok károsító veszélyezteti. A betegségek közül a paradicsom bronzfoltosság 
vírust, a burgonya Y vírust, a baktériumos dohányvészt, a palántadőlést okozó gombákat, a dohány 
peronoszpórát, az alternáriás levélfoltosságot, míg az állati kártevők közül a bagolylepke lárvákat, a 
levéltetveket, a dohánytripszet, a poloskákat kell elsősorban kiemelnünk. A termesztés gazdaságosságát 
napjainkban a dohányon élősködő szádor fajok veszélyeztetik leginkább. 

 
 

KÖRNYEZETI HATÁSOK 
 
Hideghatás dohányon  
Erős lehűlés (palánta ágyban, kiültetés után, kora ősszel) 

 
A palánta nevelő sátrakban a növények levelei ráncossá, megnyúlttá válnak, kanalasodnak, színük sárgás-fehér. 

A tünetek a termesztő berendezések oldalfalainál, széleinél jelentkeznek. A késő tavaszi fagyok palántázást 
követően ismételt ültetést tesznek szükségessé. A tenyészidő végén bekövetkező kora őszi fagyok hatására a 
levelek lehajlanak, szürkés-vörös színűek, szárításra alkalmatlanok. A tünetek okai az áprilisban bekövetkező -4 
C0 alatti hőmérséklet, a késő tavaszi és a kora őszi fagy.  
 
Védekezés: 

 
- agrotechnikai: talpfűtés a palántanevelő sátrakban, fagyzugos, mély fekvésű területek kihagyása a 
termesztésből, fagyvédő öntözés.  
 
Szél és homokverés 
Felületi sérülés, bordatörés 

 
Homoktalajokon, erős szélben a fiatal, laza szövetű növények károsodnak. A levélerek közötti szövetek 
megbarnulnak, majd elhalnak. A palánták szára, tenyésző csúcsa sérül. Erős homokverésben a növényeket a talaj 
befedi. Fejlettebb állományban a levelek szabdalttá, szakadozottá válnak, az erek eltörnek, betakarításra, 
szárításra alkalmatlanok. 
 
Védekezés: 

 
- agrotechnikai: terület kiválasztás, mezővédő erdősávok telepítése, öntözés. 
 
Jégeső, villámlás 
Levélér törés, levéllemez hiány, növény pusztulás 

 
A dohánytermesztés sikerességét alapvetően befolyásoló időjárási tényező. A jégverés után a növények levelei 
lyukacsossá, szakadozottá válnak, a levélerek eltörnek, súlyos esetben a levelek a földre kerülnek. A növények 
betegségekre fogékonyabbak, a levéltermés jelentős része betakarításra alkalmatlan. Villámcsapás hatására 
néhány 10 méteres körben a növények elpusztulnak. A bélszövet megbarnul, a levelek lehervadnak. A tünetek 
hasonlítanak a baktériumos dohányvészre.  
 
Védekezés: 

- agrotechnikai: terület kiválasztás, kerülni kell a jégjárta területeket. 
 
 



NÖVÉNYVÉDŐSZER KÁROK 
 
A dohány a különböző növényvédő szer elsodródásoknak, felhasználási hibáknak leginkább kitett, igen érzékeny 
termesztett kultúra. Minden évben jelentős károk keletkeznek gyomírtószer elsodródás miatt. 
 
Gyomírtószerek 
Levél deformáció, növénypusztulás 

 
A talajban felhalmozódó triazin, karbamid, pendimetalin hatóanyagok hatására a kiültetett palánták rosszul 
erednek, sárgulnak, a levélerek közötti szövetek megbarnulnak, elszáradnak. A dikamba, 2-4 D hatóanyagú 
gyomírtószerek elsodródásából eredő károk jelentősek kukorica ültetvények közelében. A dohány igen érzékeny 
a felsorolt hatóanyagokra. A károsodott növények fejlődése leáll, a levélcsúcs megvastagszik, húsossá válik, 
kampószerűen lehajlik.  A növényen betakarításra alkalmatlan levelek fejlődnek. 
 
Védekezés: 

 
- agrotechnikai: terület kiválasztás, herbicid hatóanyag maradék vizsgálat talajban, dohány ültetvény mellet, 
kukoricát posztemergensen csak védőtávolság tartásával, szélmentes időben lehet kezelni. 
 
Kacsgátlás technológiai hibái 
Levéllemez károsodás 

 
A levél alapnál képződő rügyek kihajtásának gátlása a kacsgátlás. A dohány egyik speciális agrotechnikai 
művelete, mely nagy szakmai hozzáértést igényel. A rosszul elvégzett kezelés 25-40 %-os levél termés 
csökkenést és minőségi romlást okozhat. Zsíralkohol (n-dekanol) használatakor erős napsugárzás hatására a 
levéllemezen égett foltok keletkeznek, melyek megszáradnak, kihullnak. A levél hónaljakban barnulás, érelhalás 
alakul ki.  A maleinsav-hidrazid hatóanyagú készítmény a hegylevelek fejlődését leállítja korai kijuttatás esetén. 
Túldozírozásakor az egész növényállomány megsárgul, kényszeréretté válik. A pendimetalint tartalmazó 
készítmények a gyengébben fejlett növények fejlődését leállítják. A fejletlen levelek elkeskenyednek, 
ráncosodnak, megvastagszanak. Monokultúrás termesztésben, alacsony humusztartalmú területen a pendimetalin 
hatóanyag felhalmozódhat a talajban, mely a kiültetett palántáknál gyökérpusztulást, palánta elhalást okozhat. 
 
Védekezés: 

 
- agrotechnikai: vetésforgó alkalmazása, szerrotáció, egyöntetű, homogén növényállomány felnevelése, előírt 
kacsgátlószer dózisok betartása, kijuttatáskor a szélsőséges időjárási helyzetek kerülése. 

 
 
BETEGSÉGEK 
 
 
VÍRUSOS BETEGSÉGEK 
 
Lásd: Gáborjányi R.  
 
Dohány mozaik vírus 
Tobacco mosaic virus 

 
Uborka mozaik vírus dohányon 
Cucumber mosaic virus 

 
Dohány érbarnulás vírusa 
Potato Y virus 

 
Paradicsom bronzfoltosság vírus 
Tomato spotted wilt virus 

 
Dohány gyűrűsfoltosság vírus 
Tobacco ringspot virus 

 
 
 
 
BAKTÉRIUMOS BETEGSÉGEK 
 



Baktériumos dohányvész 
Pseudomonas syringae pv. tabaci (Wolf, Foster) Young et al. 

 
A betegség 1926-ban lépett fel először Magyarországon. A kórokozó már a palántanevelés idején felléphet a 

dohány ún. „kereszt állapotától”. A levelek szegélyén apró, zsírcseppszerű foltok jelennek meg, melyek reggel jól 
láthatók. Meleg, napos időben a foltok beszáradnak, hűvös, nedves körülmények között a foltok nyálkássá 
válnak, körülöttük keskeny, világos udvar látható.  

Szántóföldön a fejlett alsó leveleken kb. 1 mm átmérőjű klorotikus foltok jelennek meg, melyekben 
koncentrikus gyűrűk láthatók, szélük világos-zöld. A magtokon is előfordulhat fertőzés, ahol apró besüppedő folt 
jelzi a fertőzést.  

A baktérium a talajban 1-2 évig marad fertőző képes. A fertőzés kialakulását a nedves, csapadékos, 20-25 
oC-os hőmérsékletű időjárási körülmények segítik elő. A tápanyag ellátási hibák segítik járványszerű terjedését 
(K hiány, P bőség). 
 

Védekezés:  
- agrotechnikai: palánta nevelő sátrak szellőztetése, palántanyírás, vetésforgó, tápanyag vizsgálaton alapuló 

tápanyag feltöltés. 
- kémiai: vetőmagcsávázás, pillírozás, az úsztatott palántanevelésben használt eszközök (polisztirol tálcák, 
nyírógépek stb.) fertőtlenítése (Menno-Florades 2 %, Hypo-klorid 1%). 

 
 
GOMBÁS BETEGSÉGEK 
 
A PALÁNTANEVELÉS BETEGSÉGEI 
 

A palántanevelés sikerességét, a palántadőlést okozó gombafajok (Olpidium brassicae (Wor.) Dangeard, 
Rhizoctonia solani Kühn, Pythium debaryanum Hesse) alapvetően befolyásolják. A hagyományos termesztő 
berendezésekben talajon történő nevelésnél a fertőtlenítés elhagyása miatt minden évben 15-30 %-os palánta 
veszteséget okoztak a felsorolt gombafajok. Napjainkban a vízágyas technológia általános elterjedését követően a 
kár elhanyagolható, de nem megfelelő higiéniai fegyelem esetén bekövetkezhet nagy arányú pusztulás. 

 
Palántadőlés 
Olpidium brassicae (Wor.) Dangeard 
 

A szikleveles palánták szártöve vizenyőssé válik, összezsugorodik, a szár szövete meglágyul, elbarnul, a 
palánta eldől, összezsugorodik, elrohad. A tünetek először a levelek sárgulásán látszanak, majd a növény szárán 
barna foltok jelennek meg 
 
Palánta tőfekély 
Pythium debaryanum Hesse 
 

A betegség fellépése a mag csírázásától a palánta 3-4 leveles koráig tart, de a fertőzött palánták később a 
kiültetés után is sínylődnek. A csíranövényeket támadja meg, mert csak a fiatal, még osztódó szöveteken 
keresztül tud a sejtekbe jutni. Öregebb „fás” szöveten már nem, vagy csak lassan hatol be. A fertőzés tüneteit a 
palánta eldőlése, sárgulása, majd pusztulása mutatja. A savanyú kémhatású talajt kedveli, lúgos körülmények 
között élettevékenysége lecsökken. A nedves talaj magas hőmérséklettel együtt a fertőzés terjedését 
nagymértékben elősegíti.  
 
Palánta szárfekély 
Rhizoctonia solani Kühn 
 

A gomba fertőzés hatására gyakran előfordul, hogy az elvetett mag nem kel ki, ekkor már a talajban elrothad, 
elpusztul a csíranövény. A palánta szárát körbeölelő, barnás-fekete foltokat (ún. „feketelábúság”) okoz. A 
gyökérfekélyhez hasonlóan elsősorban fiatal növényeken jelentkezik. A nagy talajnedvesség és a 18 oC 
hőmérséklet az optimális számára. 

A tüneteket okozó gombák főleg a talajról, és a polisztirol tálcákról fertőznek. A fertőzés rendszerint akkor 
megy végbe, ha számukra kedvezővé válnak a feltételek (pl. sűrű állomány, fülledtség, magas relatív 
páratartalom, fényhiányos viszonyok). 

 
Védekezés: 

- agrotechnikai: kiváló biológiai értékű vetőmag, magcsávázás, pillírozás, optimális növényszám, szellőztetés, 
optimális tápanyag szint tartása a vízágyakban. 
-kémiai: polisztirol tálcák fertőtlenítése töltés előtt, kitermelés után (Menno-Florades 2 %, Hypo-Clorid 1 %), 3 

évente teljes cseréje, eszközök használat előtti-utáni fertőtlenítése, medence feltöltéskor 25 g/m3 gombaölőszer 
(dimetomorf+mankoceb, metalaxil+mankoceb) bekeverése a vízbe, vízpótláskor ismételve. 

 



A dohány fekete gyökérrothadása 
Thialeviopsis basicola (Berk. et Broome) Ferraris 

 
Palántaágyban és szántóföldön egyaránt fertőzhet. Kártétele az elmúlt években visszaszorult a rezisztens 

fajták, és a bakhát műveléses technológia elterjedése miatt.   
Palánta ágyban a növények rendkívül lassan növekednek, a levelek sárgulnak a fertőzés hatására. A palántát 

kiemelve a hajszálgyökerek fekete színe tűnik fel. Erősebb fertőzés esetén az egész gyökérzet elhal. Amennyiben 
a fertőzés nem okoz növénypusztulást, járulékos gyökérképződés indul el, de az a tőfejlődésben lemarad.  

Szántóföldön a betegség további jelentős károkat okozhat, ha beteg palánta kerül kiültetésre. A növény nem 
fejlődik, „ülve” marad. A gomba a sebzett gyökérzeten keresztül fertőz kiültetés után is (kiszedéskor a palánta 
gyökér megsérül). A kórokozó számára kedvező az ültetést követő sokk, a viszonylag alacsony talajhőmérséklet, 
és a sok csapadék. A talaj gyengén savas (pH 6 körüli) értéke szintén kedvez fellépésének.  
 
Védekezés: 

 
- agrotechnikai: megfelelő védelmet a rezisztens, gyors gyökérfejlődésre képes fajták adnak, kerülni kell a 
monokultúrás termesztést, az egyéb gazdanövények (pillangósok, sárgarépa) után kerülni kell a dohányültetést, 
három éves vetésforgó (egynyári takarmánynövény, kalászos, dohány), bakhátas technológia. 
 
SZÁNTÓFÖLDI BETEGSÉGEK 
 
Dohányperonoszpóra 
Peronospora tabacina Adam 
 

A gomba először 1960-ban lépett fel járványszerűen.  
A peronoszpóra a vegetáció bármely szakaszában felléphet. A palántaágyi fertőzés már 3-4 hetes korban 

jelentkezhet. A beteg növények levelén klorotikus (un. olajfoltok), melyek később összefolynak, fonákán 
szürkéskék penészgyepek (a gomba szaporító képletei) jelennek meg.  

Szántóföldön az alsó anya leveleken jelennek meg a tünetek. Kezdetben világoszöld színű olajos foltok 
látszanak, szegélyük sötétbarna, később ezek beszáradnak. Nedves, csapadékos idő esetén a levél fonákán 
megjelenik a szürkés-kék penészgyep. Erős fertőzés esetén az egész levél elpusztul.  

A déli (afrikai, dél európai) országokban a gomba konídiumos alakban telel át, amelyet a déli légáramlatok 
szállítanak felénk (konídiumeső). Ha az időjárás kedvező (16-20 oC, 80-90 % relatív páratartalom) a gomba 
konídiumok 6-8 óra alatt kicsíráznak, a fertőzés kialakulhat. A száraz, meleg időjárás megállítja a fertőzés 
terjedését. Magyarországon a fertőzés előrejelzését a CORESTA (Dohánykutatás Nemzetközi Szervezete) 
információs szolgálat végzi. 
 
Védekezés: 

 
- agrotechnikai: rezisztens fajták termesztése, gyakori szellőztetés, egészséges edzett palánták kiültetése, 
uralkodó szélirány figyelembe vétele, optimális tőszám (25-28000 tő/ha), mérsékelt N trágyázás. 
-kémiai: magcsávázás, polisztirol tálcák fertőtlenítése töltés előtt, kitermelés után (Menno-Florades 1 %, Hypo-

Clorid 1 %), medence feltöltéskor 25 g/m3 gombaölőszer (dimetomorf+mankoceb, metalaxil+mankoceb) 
bekeverése a vízbe, vízpótláskor ismételve, palántanyírás után gombaölő szeres permetezés, ültetést követően 
rendszeres fungicides permetezés (pl. propineb, mankoceb, azoxistrobin, dimetomorf+mankoceb, 
metalaxil+mankoceb). 

 
Alternáriás levélfoltosság 
Alternaria tenuis C. G. Nees 
 

Az első tünetek kiültetést követően, június elején jelentkeznek. A magas hőmérséklet és relatív páratartalom 
(főleg esők után) kedvez a fertőzés kialakulásának.  

A leveleken először apró fehéres-szürke foltok jelennek meg, középen fekete ponttal, amely a gomba 
szaporító képleteit (konídium) tartalmazza. A foltok szélei barnák, amelyek kedvező időjárási feltételek esetén 
összeolvadnak, beszáradnak, emlékeztetnek a napégés tüneteire. A beszáradt foltok a teljes levélfelületre 
kiterjedhetnek. A száraz, meleg időjárás a fertőzés terjedését megállítja. A növények légző nyílásokon, 
sebzéseken (pl. homokverés) keresztül fertőződnek. Öntözött ültetvényekben az alsó leveleken általában 
megjelennek a kezdeti tünetek. 

 
Védekezés: 

 
- kémiai: a dohányperonoszpóra ellen alkalmazott fungicidek jó védelmet biztosítanak ellene. 
 
 
 



Dohány lisztharmat 
Erysiphe cichoracearum De Cand. et Mérat f. sp. nicotianae Jaczewsky 
 

Mélyebb fekvésű területeken, késői ültetésű dohányokon fordul elő, megjelenése nem általános.  
A gomba főleg a levél színét vonja be fehéres micéliumával, a levelet piszkos fehér bevonat borítja. A 

fertőzött részek hamar beszáradnak, lebarnulnak. A fertőzés rendszerint alulról felfelé terjed. A fertőzés 
kialakulását a fényhiány, a magas relatív páratartalom, a meleg időjárás elősegítik. A szél, vagy a sorok közt 
dolgozó munkás terjesztheti. Gyakran más gombafajokkal együtt jelenik meg (pl. Alternaria sp.). 
 
Védekezés: 

 
- agrotechnikai: terület kiválasztás, optimális időben történő ültetés, átszellőzés biztosítása (sorirány, 
tenyészterület), időben elvégzett törés (aljazás). 
- kémiai: fertőzés észlelésekor fungicides kezelés (pl. azoxistrobin). 
 
EGYÉB BETEGSÉGEK 
 
Dohánysztolbur 
Stolbur phytoplasma 
 

Ritkán előforduló kórokozó, fellépése nyomán a levelek felfelé sodródnak, a szélek sárgulnak. A virágzatok 
lezöldülnek, deformálódnak. Gazdanövényei a burgonya-félék, a petrezselyem, a folyondár szulák. A kabóca 
vektorok migrációjuk során terjesztik.  
 

Védekezés: 

 
- agrotechnikai: vektorháló alatti vetőmagtermesztés, gyomok irtása. 
- kémiai: az egyéb rovarok ellen elvégzett kezelések megfelelő védelmet adnak. 
 
Baktériumos szárrothadás 
Erwinia carotovora subsp.atroseptica (Van Hall) Dye 
 

Szórványosan fordul elő szántóföldön, a dohányszár nyálkás rothadását idézi elő, de megtámadhatja a levél 
ereket is. Csapadékos, párás, hűvös időjárási körülmények esetén károsít.  

 
Védekezés: 

 
- agrotechnikai: szellős állomány, szélirányba telepített sorok, bakhátas termesztés. 
 
Fehérpenészes rothadás 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary 
 

A növény minden fejlődési szakaszában károsíthat, még a letört leveleket a szárító pajtában is. A dohányszár 
alsó részén besüppedő, barna foltok alakulnak ki melyet később, beborít a gomba fehéres penészbevonata. A 
szárban megtalálhatók a fekete kitartóképletek, a szkleróciumok. 

 
Védekezés: 

 
- agrotechnikai: vetésváltás, optimális tőszám (25000-28000 tő/ha). 
 
VIRÁGOS PARAZITÁK 
 
Dohányfojtó szádor 
Orobanche ramosa (Linnaeus) 
 
Napraforgó szádor 
Orobanche cumana (Linnaeus) 
 

Régebbi szakkönyvekben a szádort (népies nevén „vajfű”) még, mint kisebb jelentőségű élősködőkként 
említik, ám napjainkban az eredményes dohánytermesztést veszélyeztetik. 

Az Orobanche-fajok obligát gyökérparaziták, klorofillal nem rendelkeznek, így fotoszintézisre nem képesek. 
A víz és tápanyagellátás tekintetében teljes mértékben a gazdanövényre utaltak. Jellemző rájuk a nagy 
szaporodási erély, egy növény 100-150000 db magot termel és szór a környezetébe, melyeket a szél több tíz 
kilométer távolságba is szállíthat. A kezdetben gyengén fertőzött területeken is gyorsan terjednek, így 
ellehetetlenítik a gazdaságos termesztést. Dél- és Kelet-Európa számos országában jelentősen fertőzött területek 



vannak. Az Orobanche fajok sok gazdanövényen élősködnek, haszon és gyomnövényeken. Magyarországon a 
napraforgó mellet a dohány a leginkább károsított faj.  

A szádor mag a talajban akkor indul csírázásnak, ha a gazdanövény gyökere közvetlenül a mag közelébe 
jutva kémiai ingert bocsát ki. A csírázás optimális hőmérséklete 18-20 oC körüli. A kicsírázott mag a 
gazdanövény gyökeréhez csatlakozik, és ettől kezdve a gazdanövénytől kapja a vizet, az ásványi tápanyagokat, 
valamint a fotoszintézis termékeit. Megfelelő gazdanövény hiányában az Orobanche mag évekig, sőt évtizedekig 
megőrzi csírázó képességét a talajban.  

A gazdasági kár nagysága attól függ, hogy a parazita mely fejlődési szakaszban támadja meg a 
gazdanövényt. Korai fertőződés következtében a dohánynövény elpusztul, mielőtt betakarítható levéltermést 
érlelne. Általában későbbi fertőződés esetén is csökken a termés mennyisége, romlik minősége. 

Hatékony, teljes védelmi eljárás nem áll a gazdák rendelkezésére, a kutatási és évszázados megfigyelési 
eredmények kombinált alkalmazásával csökkenthetők a veszteségek. Erősen fertőzött területeken a termesztést 
meg kell szüntetni. 
 
Védekezés: 

 
-agrotechnikai: vetésváltás, 3-4 éves vetésforgó, terület kiválasztás (savanyú, homokos talajokon kevésbé 
károsít, mint a semleges pH-jú, kötöttebb területeken), optimális tápanyag ellátás, erőteljes, edzett palánták korai 
kiültetése, kézi kapáláskor a fejlődő szádor tövek kivágása mely megakadályozza az Orobanche tövek virágzását, 
a magképződést. 
-kémiai: a kacsgátlószerként alkalmazott maleinsav hidrazid hatóanyagú készítmények hatékonyan pusztítják a 
kezelés idején virágzó szádor növényeket. A kezelést megelőzően elvirágzott, és magot érlelt  Orobanche 
növények azonban már jelentős kárt okoztak, és magjaik életképesek.  

Az eredményes védekezést ígérő eljárások világviszonylatban kutatási fázisban vannak: 
- olyan szádor patogén gombafajok (Fusarium sp.) szelekciója, amelyek a dohányt nem károsítják. A 

gomba fermentoros felszaporítást követően alkalmas lehet biológiai védekezés végrehajtására. A 
palántákat ültetés előtt bemártják gomba szuszpenzióba, és palántázáskor az ültető vízbe is 
számított mennyiségű gomba izolátum kerül bekeverésre. A szádor csírázásakor a gomba elpusztítja 
a parazitát. 

- az  Orobanche mag csírázását a talajban stimuláló anyagok kijuttatása a maggal fertőzött területre. 
A kicsírázott parazita gazdanövény hiányában elpusztul. 

- a szádor fajokat hatékonyan pusztító, herbicidekkel (pl. klórszulfuron) szemben rezisztens 
dohányfajta előállítása nem génmanipulációs nemesítési eljárással. Herbicid rezisztens dohány 
termesztésekor a gazdanövény károsodása nélkül alkalmazható a gyomírtószeres védekezési 
technológia. 

 

KÁRTEVŐ ÁLLATOK 
 
TALAJLAKÓ KÁRTEVŐK 
  
Cserebogárfélék (Melolonthidae) 
 
Májusi cserebogár  
Melolontha melolontha (Linnaeus) 
Erdei cserebogár 
Melolontha hippocastani Fabricius 
Pusztai cserebogár 
Anoxia pilosa (Fabricius) 
Kalló cserebogár 
Polyphylla fullo (Linnaeus) 
 

A cserebogarak lárvái megrágják a dohány gyökerét. A károsítás hatására a növény sárgul, fejlődése leáll, és 
végül kipusztul. A pajorok kártételére általában az állomány foltokban történő kipusztulása jellemző. 

A cserebogarak három, illetve négy éves fejlődésűek. A tojásból kelő fiatal lárvák kezdetben humusszal 
táplálkoznak, s általában az L2-es fejlődésűek kezdenek károsítani. Az utolsó lárvastádiumú lárvák okozzák a 
legnagyobb kárt. Ősszel a talaj mélyebb rétegébe vonulnak, majd tavasszal – a talaj felmelegedése után – jönnek 
fel a növények gyökérzónájába. Amennyiben túl száraz a talaj, nyáron is mélyebbre vonulnak. 

A cserebogarak közül a – hároméves fejlődésű – májusi cserebogár a legelterjedtebb és legveszedelmesebb 
faj. 
 
Védekezés:    

 
-agrotechnikai: fontos a jó talajelőkészítés, mely során számos egyedet el lehet pusztítani.  
-kémiai: talajfelvételezésen alapuló talajfertőtlenítés (1-2 pajor/m2 már veszélyes lehet!). Alkalmazható diazinon, 
karbofuran, teflutrin és terbufosz hatóanyagú készítmény. Az erdőkben és a gyümölcsösökben – a bogarak ellen – 
elvégzett védekezéssel csökkenthető a szántóföldi kultúrák lárva-kártétele is. 



 

Pattanóbogarak (Elateridae) 
 
Vetési pattanóbogár 
Agriotes lineatus (Linnaeus) 
Sötét pattanóbogár 
Agriotes obscurus (Linnaeus) 
Réti pattanóbogár 
Agriotes sputator (Linnaeus) 
Mezei pattanóbogár 
Agriotes ustulatus (Schaller) 
 

A pattanóbogarak lárvái – a drótférgek – főként a növények föld alatti részét károsítják: megrágják a 
gyökereket, berágnak a növény gyökérnyaki részébe, de esetenként odvasítják a szárat is. Kártételükkel 
akadályozzák a növény jó víz- és tápanyagfelvételét. A drótférgek május közepétől június végéig – a fiatal 
növényekre – nagyon veszélyesek. 

A több – 2-5 évig – fejlődő pattanóbogarak közül a „kis pattanóbogarak” csoportjába tartozó fajok (a 
fentiekben felsoroltak ide tartoznak) a legkártékonyabbak. A fiatal lárvák korhadék és humusz-evők, csak 
fejlődésük utolsó szakaszában károsítják a növényeket. A lárvák a nedvesebb helyeket, illetve az öntözött 
táblákat kedvelik. A tavasszal, vagy nyáron repülő bogarak nem károsítanak. 

 
Védekezés: 

 
-agrotechnikai: a rendszeres és jó talajművelés, valamint a gyommentesítés (az előveteményeknél is!) jelentős 
lehet a populáció csökkentésében. 
-kémiai: előzetes talajfelvételezés alapján (2-3 drótféreg/m2 előfordulása esetén) diazinon, karbofuran, teflutrin 
vagy terbufosz hatóanyagú készítmény alkalmazása. Szükség esetén a hagyományos palántaágyakat is 
fertőtleníteni kell dazomet vagy metám-ammonium hatóanyagú készítményekkel. 
 
 
A SZÁR KÁRTEVŐI 
 
Vetési bagolylepke 
Agrotis segetum (Denis et Schiffermüller) 
 

A vetési bagolylepke a talajszinten károsító bagolylepkék közül a legjelentősebb, nehezen leküzdhető faj. 
Lárvája kezdetben a leveleket hámozgatja, majd a gyökérnyaki részt megrágja, vagy teljesen átrágja. A 
megtámadott növényfejlődésben visszamarad, levele sárgul, súlyos esetben kipusztul. A károsított növények szél 
hatására kidőlhetnek. A „mocskospajor” károsítása esetén a talajra simuló leveleken gyakran láthatunk nagy 
lyukakat vagy karéjozást is. 

A kétnemzedékes faj kifejlett lárvái telelnek át a talajban, a lepkék májusban jelennek meg. Ezek utódai 
jelentenek veszélyt a kiültetett dohányra.(A következő nemzedék a dohányban már kevésbé jelentős, a lárvák 
általában az őszi kalászosokat károsítják.) A hernyók napközben a talaj felső rétegében a talajrögök között 
tartózkodnak, s éjszaka jönnek elő táplálkozni. A faj szaporodását a párás, meleg klíma kedvezően befolyásolja. 

 
Védekezés:   

   

-agrotechnikai: jó talajmunkával számos lárvát, illetve bábot meg lehet semmisíteni. A hatékony gyomirtással a 
kártevő számára kedvezőtlen körülményeket teremthetünk.  
-kémiai: a lepkék rajzásának kombinált varsás szexferomon csapdával történő nyomon követése, valamint a 
lárvakélés megfigyelése szükséges a hatékony védekezéshez. A fiatal (L1-L2) lárvák ellen a cipermetrin és a 
lufenuron hatóanyagú készítmények alkalmazhatók. A talajból támadó lárvák ellen a teflutrin hatóanyagú 
készítménnyel történő belocsolás nyújthat védelmet.  
 
Gyepi hangya 
Tetramorium caespitum (Linnaeus) 
 

A hangyák a dohány szárát rostaszerűen megrágják Kártételük a fiatal növényre a legveszélyesebb, mely a 
hangyák támadásától elszáradhat, vagy kidőlhet. Előnyben részesíti a vastagabb szárú, lazább szövetű fajtákat. 

A fejlett kommunikációjú fajnak egész évben folyamatosan van ivadéka. Egyfészkes kolóniát egy petéző 
nőstény alapít. Nászrepülése júliustól szeptemberig tart. A meleg és száraz körülményeket kedveli. 

 
Védekezés: 

 
-kémiai: a talajfertőtlenítő szerek a népességet megtizedelhetik. Kártétel észlelése esetén tövenkénti belocsolástól 
(teflutrin) várhatunk eredményt.  



 
LEVÉLZET KÁRTEVŐI         
 
Dohánytripsz 
Thrips tabaci Lindeman 
 

Az imágó és a lárva egyaránt károsít. Közvetlen kárt a sejtnedvek kiszívásával tesz, közvetett kártétele a 
paradicsom bronzfoltosság vírus (TSWV) terjesztése. A lárva veszi fel a vírust a fertőzött növényből. A vírus a 
vedlés után is az állat testében marad, így az egyed élete végéig (áttelelés után is) fertőzőképes marad.  
Szívogatásának hatására apró fakó foltok keletkeznek, főként az erek mentén. A foltok összeolvadhatnak, 
ilyenkor a nagyobb felületek hamuszürke vagy piszkosfehér színűek. (Az általa okozott minőségi kárt 
„fehérerűség”-nek nevezik.) A tripszek először az alsó leveleket támadják meg, júliustól jobbára a középső 
leveleken tartózkodnak, augusztustól a felső hegyleveleken található a legtöbb egyed.  

A talajban kifejlett állapotban a növényi maradványok között telel át. A telelésből április-május hónapban 
előjövő kártevők a palántaágyak környékén található gyomokat szívogatják (pásztortáska, tyúkhúr) és már a 
palántaágyakban megtámadhatják a dohányt. A nőstény a növény epidermisze alá rakja tojásait. A lárvák a 
növényeken szívogatnak, majd a második stádiumú lárva a talajba vonul és ott alakul át imágóvá. Négy-hat 
nemzedéke fejlődhet. Elszaporodásának a tartós meleg és száraz időjárás kedvez. 

 
Védekezés:  
 
.agrotechnikai: a növényi maradványok mielőbbi alászántása, megsemmisítése, a palánta előállítását szolgáló 
talaj szükség szerinti fertőtlenítése (dazomet), a palántanevelő környékének tisztántartása, a gyomok irtása 
csökkentheti a népesség egyedszámát. 
-kémiai: a kártevő rajzásdinamikájának sárga- vagy kék színcsapdával történő figyelemmel kísérése 
nélkülözhetetlen a hatékony védekezéshez. Az első kezelést általában a palántanevelés során kell elvégezni, 
leghatékonyabb a palánta nevelő sátor medencéjébe töltött rovarölő szer (imidakloprid). Kiültetés után is 
célszerű folyamatosan figyelni a tripszek rajzását. Általában május végén vagy június elején kell az első 
permetezésre számítani. A permetezéseket a kártevő rajzásdinamikáját és az alkalmazott készítmény 
hatástartamát figyelembe véve tanácsos megismételni.  A kártevő elleni védekezésre használhatók az abamectin, 
az acetamiprid, a dimetoát, az imidakloprid és a lufenuron hatóanyagú készítmények. 
 
Levéltetvek (Aphidoidea) 
 
Zöld őszibarack-levéltetű 
Myzus persicae (Sulczer) 
Csíkos burgonya-levéltetű 
Macrosiphum euphorbiae (Thomas) 
Sárga burgonya-levéltetű 
Aphis nasturtii  Kaltenbach 
Fekete répa-levéltetű 
Aphis fabae Scopoli 
 

A levéltetvek a levelek fonákán és a hajtásokon szívogatva károsítják a levélszövetet és gátolják a 
hajtásnövekedést. Az ürülékükön megtelepedő korompenész szennyezi a növényt, rontja a dohány aromáját. 
Jelentőségüket nem annyira a közvetlen, mint inkább a közvetett kártételük adja. Fő kártételük a vírusterjesztő 
tevékenységük. A szárnyas nőstények több növényt végiglátogatnak és próbaszívásukkal a szipókájukra és/vagy a 
szervezetükbe jutó növényi vírusokat terjesztik. A dohánytáblákon, illetve a kihelyezett sárga fogólapokon 
előforduló mintegy 10 faj közül a dohány minőségromlásáért felelős vírusok terjesztésében főként a – rövid idő 
alatt nagy egyedszámú kolóniát fejlesztő – zöld őszibarack-levéltetűnek van szerepe. 

A téli gazdanövényen (őszibarack) telelő tojásaiból az ősanyalárvák március-áprilisban kelnek, ezek 
leánynemzedékeinek szárnyas egyedei repülnek át a lágyszárúakra. Nyári tápnövényeinek száma 400 felett van. 
A dohánytáblákon az első szárnyasok leghamarabb május végén, esetenként csak június közepén jelennek meg. 
Berepülésük 1-2 hónapig eltarthat. A szárnyasok rövid idő alatt kolóniát fejlesztenek. A faj „red” rassza a 
legveszedelmesebb, növényvédő szerekkel szembeni ellenálló képessége sokszorosa a zöld színű fajtársaiénak. 

 
Védekezés: 

 
-agrotechnikai: a téli gazdanövényen szakszerűen elvégzett metszéssel számos áttelelő tojást semmisíthetünk 
meg. 
-kémiai: a szárnyasok táblára való betelepedését a táblaszéleken kihelyezett sárga színcsapdákkal célszerű 
megfigyelni. A vírusfertőzöttség, illetve a közvetlen kár megakadályozása érdekében az első szárnyasok 
megjelenésekor, de legkésőbb a kolóniák kialakulásának kezdetén acetamiprid, endoszulfán, dimetoát, 
imidakloprid, pimetrozin, pirimikarb vagy tiametoxam hatóanyagú készítmények valamelyikével a védekezést el 
kell végezni.  

 



Lombszinten károsító bagolylepkék (Noctuidae) 

 
 Káposzta-bagolylepke 
Mamestra brassicae (Linnaeus) 
Borsó-bagolylepke 
Melanchra pisi (Linnaeus) 
Gamma bagolylepke 
Autographa gamma (Linnaeus) 
Gyapottok-bagolylepke 
Helicoverpa armigera (Hübner) 
 

A hernyók kezdetben a leveleket hámozgatják, majd karéjozva rágnak. Súlyos esetben a levélnek csak a 
főere marad meg. A gyapottok-bagolylepke lárvái – mivel általában előnyben részesítik a generetív részeket – 
főként a bimbókat és a magtokokat károsítják. Az idősebb lárvák befúrnak a levelek főerébe, vagy a szárba is. 

A felsorolt fajok közül a gyapottok-bagolylepke és a gamma bagolylepke vándorlepkék, mediterrán 
országokból repülnek be hozzánk.(Enyhe teleken az ország déli részén a gyapottok-bagolylepke bábjai 
áttelelhetnek.) Az általában kétnemzedékes bagolylepkék május-június, illetve július-augusztus hónapokban 
repülnek. A nőstények egyesével vagy kisebb csomókban rakják tojásaikat a növényre. A kikelő lárvák 
mindvégig a növényen károsítanak, csak kifejlődésük után vonulnak a talajba bábozódás céljából. (A gamma 
bagolylepke a károsított növényen, vagy a talajon a növénymaradványok között bábozódik.) 

 
Védekezés: 

 
-agrotechnikai: a késő őszi és kora tavaszi talajmunkákkal jelentősen gyéríthetjük a bábok számát. 
-kémiai: helyi megfigyelésre (szexferomon csapdák alkalmazása, lárvakelés figyelemmel kísérése) alapozva a 
fiatal (L1-L2) lárvák ellen cipermetrin vagy lufenuron hatóanyagú  készítményekkel védekezhetünk. 

 
Poloskák (Hemiptera) 

 
Lucernapoloska  
Adelphocoris lineolatus (Goeze) 
Változó mezei poloska 
Lygus pratensis (Linnaeus) 
Bogyómászó poloska 
Dolycoris baccarum (Linnaeus) 

 
Mind a kifejlett egyedek, mind a lárvák károsítanak. Szívogatásuk során a hajtás és a virágzati tengely torzul. 

A poloskák mint vírusvektorok is jelentősek. 
A lucernapoloska tojás, a többi faj kifejlett alakban telel. Az egy-, kettő-, vagy három nemzedékes fajok 

május végétől július végéig veszélyeztetik a dohányt. Száraz időjárás esetén kártételük fokozott lehet. 
 

Védekezés:  

 
-kémiai: amennyiben a növények 10 %-án észleljük az imágók betelepülését, célszerű védekezni (pl. acetamiprid, 
endoszulfán). Általában az egyéb kártevők ellen alkalmazott piretroidok, szerves foszforsavészterek, vagy a 
kloronikotinilek, illetve az endoszulfán hatóanyagú készítmények nem engedik felszaporodni a poloskákat sem. 
 
Őz  
Capreolus capreolus (Linnaeus) 
 

Az őzek június végén-július elején – főként aszályos időjárás esetén az erdők mellett – nagy kárt tehetnek a 
dohánytáblákon. Félbe harapják a növényeket úgy, hogy csak az alsó, értéktelen 4-5 levél marad meg. A 
károsított növények kacsosodnak, értéktelen leveleket nevelnek. 

 
Védekezés: 

 
-kémiai: nem megoldott. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló vadriasztó készítményekkel 
nem lehet teljes sikert elérni.  
                (Valószínűleg jobb megoldás lenne az ésszerű vadgazdálkodás, illetve kritikus esetekben a vadak 
itatása. ) 
 
 
 
 
 



KISEBB JELENTŐSÉGŰ KÁRTEVŐK 
 
Nagy meztelen csiga 
Limax maximus Linnaeus 
Szántóföldi meztelencsiga 
Deroceras agreste (Linnaeus) 
 

A meztelen csigák a fiatal növényre veszélyesek. Nagy lyukakat, karéjokat rágnak a leveleken. Kártételük 
nyomán a palánták kipusztulhatnak.  

A nedves, nyirkos helyeket kedvelő meztelen csigák a palántaágyakban gyakoriak. Általában napközben 
búvóhelyeiken tartózkodnak, éjjel jönnek elő táplálkozni, amikor a levegő páratartalma magasabb. Nappal csak 
esős, borús időben táplálkoznak. 

 
Védekezés:    
-agrotechnikai: a gyomok irtásával (a palántaágyak környékén is!) a körülményeket kedvezőtlenebbé tehetjük a 
kártevő számára. 
-mechanikai: deszkadarabokból, gazcsomókból stb. búvóhelyet készíthetünk a kártevő számára, melyeket azután 
naponta átvizsgálunk és megsemmisítjük az alattuk megbúvó kártevőket. 
-kémiai: a palántaágyakban és környékén égetett mész talajra történő kiszórása az esti órákban a leghatékonyabb. 
 
Dohánygyökér-fonálféreg 
Paratylenchus projectus Jenkins 

 
A soktápnövényű gyökérkárosító faj a legkisebb fonálférgek közé tartozik. Amennyiben azonban nagy 

egyedszámban támadja meg a növény gyökérzetét az fejlődésben visszamarad, vagy elpusztul. 
Kitartó lárvái több évet átvészelnek a talajban. 
 

Védekezés: hazánkban általában nem szükséges ellene. 
 
Vakondtücsök 
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus) 

Jelentősége a hagyományos palántanevelés esetén a legnagyobb. A két éves fejlődésű kártevő imágója és 
lárvája is károsíthatja a fiatal növényeket: kitúrják a növényt, vagy megrágják annak gyökerét és gyökérnyaki 
részét. A károsított növény kidől, elpusztul.  

 
Védekezés: 

-agrotechnikai: érett, kártevőtől mentes istállótrágya használata. Mélyszántáskor a fészkét megsemmisíthetjük. 
-kémiai: cinkfoszfid hatóanyagú csalétek kihelyezése a járatokba. A kiszórást lehetőleg az esti órákban végezzük, 
s nagyszámú populáció előfordulása esetén néhány napon át ismételjük. 
 
Szár-fonálféreg 
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 

A dohány fejlődésében visszamarad. A száron kb. 40 cm magasságig apró (5-20 mm) gumók keletkeznek. A 
szár alsó része elbarnul, a levelek kisebbek maradnak, az alsók leszáradnak.  

A lárvák a légzőnyílásokon, vagy sebeken keresztül jutnak be a növénybe, és a szár és levél sejtközötti 
járataiban élnek. A növényben szaporodnak, onnan kivándorolnak a talajba és más növényt is megfertőznek. 

 
Védekezés: 
Amennyiben kártevőtől mentes földet használunk a palántaágyakban, és így egészséges növény jut ki a 

szántóföldre, helyes vetésváltás esetén védekezés általában nem szükséges. 
 
Sároshátú bogár 
Opatrum sabulosum (Linnaeus) 
Gyökérrágó gyászbogár 
Pedinus femoralis (Linnaeus) 

A bogarak a dohány föld feletti részét, a lárvák („áldrótférgek”) a föld alatti szárát károsítják. A sároshátú 
bogár jelentősége nagyobb. A bogarak éjjel táplálkoznak, lerágják a fiatal növény csúcsi részét, illetve 
karéjozzák a leveleket. Lárvái május-június hónapban okoznak kárt.     

Az áldrótférgeket a drótférgektől azoknál jóval hosszabb első pár lábuk különbözteti meg. A bogarak lassú 
mozgásúak, repülni nem tudnak. 

Mindkét faj egy éves fejlődésű. 
 
Védekezés: 

Általában külön védekezni nem szükséges. Amennyiben talajfertőtlenítést végzünk, vagy a vetési 
bagolylepke lárvája ellen védekezünk, egyben megoldjuk az áldrótférgek elpusztítását is. 
 



Kendermagbogár 
Peritelus familiaris Boheman 
 

A dohányt a kiültetés után támadhatja meg. A fiatal növény levelét és szárát főként éjszaka rágják a repülni 
nem tudó bogarak. 

 
Védekezés:  

 

Külön védekezést nem igényel 

. 
Fekete répabarkó 
Psalidium maxillosum (Fabricius) 
Hegyesfarú barkó 
Tanymecus palliatus (Fabricius) 
Dohánybarkó                                                  
Mesagroicus obscurus Bohema 
Hamvas vincellérbogár 
Otiorhynchus ligustici (Linnaeus) 
 

A bogarak a fiatal növényekre lehetnek veszélyesek. A leveleket rágják, csipkézik. 
Előfordulásuk és egyedszámuk általában nem gyakori. 
 
Védekezés 

: 

 Egyéb, jelentősebb kártevők (tripszek, levéltetvek stb.) elleni védekezés esetén nem találkozunk ezekkel a 
fajokkal. 

 
Olasz sáska 
Calliptamus italicus (Linnaeus) 
Marokkói sáska 
Diciostaurus maroccanus (Thunberg) 
 

Az igen mozgékony kifejlett egyedek inkább az anyalevelek hegyét (több növényt is károsítva), a lárvák a 
levelek érközeit fogyasztják.  

A száraz, füves területeket, az elhanyagolt lucernásokat, vagy egyéb nem művelt területeket kedvelik. Az egy 
nemzedékes, tojás alakban telelő kártevők júniustól-augusztusig okozhatnak kárt a dohányban. 

 
Védekezés: 

 

Külön védekezés általában nem szükséges. A parlag területek megszüntetése kedvezőtlen számukra. A 
lombszinten károsító bagolylepkék ellen alkalmazott készítmények nem engedik felszaporodni a sáskákat sem. 
 
Zöld lomb szöcske 
Tettigonia viridissima Linnaeus 
Szemölcsrágó szöcske 
Dicticus vernicivorus Linnaeus 
Fogasnyakú szöcske 
Polysarcus denticauda (Charpentier) 
Nyerges szöcske 
Ephippiger ephippiger (Fiebig) 
Fekete tücsök 
Melanogryllus desertus (Pallas) 
Pirregő tücsök 
Oecanthus pellucerus (Scopoli) 
  

A dohányt általában a kifejlett egyedek károsítják nagy karéjokban megrágva a leveleket. Súlyos esetben 
tarrágást is okozhatnak. 

A szöcskék és tücskök szintén előnyben részesítik az elhanyagolt területeket. Az itt felszaporodott népesség 
támadja meg a közeli dohánytáblákat. 

 
Védekezés: 

 

A parlag területek felszámolásával csökkenthető a kártevők egyedszáma.  
 

 



A DOHÁNY NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁJA 
 

Származását tekintve a dohány (Nicotiana tabacum L.) melegégövi növény. Nagyfokú alkalmazkodó 
képessége folytán azonban az északi szélesség 55. és a déli szélesség 40. foka között, eltérő éghajlati és 
talajadottságok mellett a legtöbb országban termesztik. A hozam, a minőség, valamint az adott helyen 
érvényesülő ökológiai tényezők közötti szoros kapcsolat különböző okokkal magyarázható:  

- hasznosítható „termését” a környezeti tényezőkre leginkább érzékeny szerv, a levél alkotja 
- a dohány sekélyen gyökerező növény, laza talajokon a felső, sekély réteg az időjárási hatásoknak, 

hőmérséklet, nedvesség viszonyoknak erősen kitett. 
- a dohány tenyészideje a többi kultúrnövényhez képest aránylag rövid. (60-130 nap) 
- a dohány rövid tenyészideje alatt nagy tömegű szárazanyagot halmoz fel 

A dohány gyökérzete laza, „mély rétegű” talajon fejlődik kielégítően. Az FCV dohány termesztésére a 
legalkalmasabbak a közepes és jó humusztartalmú (0,7-2,5 %), jó foszfor és káliumszolgáltató képességű homok- 
és homokos vályog, gyengén savanyú (pH 5-6) talajok. Burley dohányok a jó humusz tartalmú (1,5-4 %) 
homokos vályog és vályog talajokon, gyengén savanyú, vagy semlegeshez közel álló kémhatás mellett 
termeszthetők legeredményesebben.  

A dohány klimatikus igénye hazánkban akkor kielégített, ha a tenyészidőszak három hónapjának (június, 
július, augusztus) középhőmérsékletet eléri a 20 oC-ot, a csapadék összeg pedig ugyanezen időszak alatt 200 mm 
körüli és egyenletes eloszlású. 

Magyarországon a dohány szárítása és ipari felhasználása szerint mesterséges szárítású (FCV) és természetes 
szárítású Burley valamint szivar borítékot adó Havanna dohány termesztése folyik. 
 
Palántanevelés  
 

Az 1997-ben Magyarországon bevezetett vízkultúrás palántanevelési program nagyon sok új feladatot ró a 
szaktanácsadókra és a termelőkre. A termesztési közegként használt tőzeg és a tápelemeket szolgáltató víz 
optimális feltételeket biztosít a növények fejlődésének, ám ezzel együtt a mikroorganizmusok felszaporodása is 
gyorsan megtörténhet. Az ültetésre alkalmas palánták nevelésének elengedhetetlen feltétele a tisztaság a 
folyamatos fertőtlenítés és a kémiai növényvédelem.  

A vízágyas palántanevelés lényege, hogy az üvegházban, vagy a fóliasátorban kialakított vízágyon helyezik 
el a polisztirol tálcákat, melyeknek „méhsejt”- szerű üregébe töltött tőzegbe történik a pillírozott dohánymagvak 
szemenkénti vetése. A tőzeg csupán tartó közege a palántáknak, a növények táplálása és a kórokozók elleni 
védelme a vízágyon keresztül történik.  

A csírázástól a kiszedésig a palántafejlődéshez meg kell teremteni: 
- a tápelemek megfelelő mennyiségét és arányát  
- az optimális kémhatást (pH) 
- az egyenletes hőmérsékletet  
- a megfelelő ion koncentrációt (EC) és ion egyensúlyt 

A tápanyaggal feltöltött vízágyakban palántadőlést okozó baktérium és gombafajok szaporodhatnak fel. A 
palántadőlést előidéző betegségek ellen a bevetett tálcák vízre tételét követően azonnal fungicidek bekeverése 
szükséges a medencébe. A mechanikai úton terjedő vírusok elleni védelem érdekében a használt eszközöket 
rendszeresen fertőtleníteni kell.  

A termesztő berendezések környezetét folyamatosan gyommentesen kell tartani. A megtelepedő és áttelelő 
vírus vektorok (dohánytripszek, levéltetvek) a fertőzések hordozásával tetemes kárt okozhatnak. A szellőző 
berendezéseket ajánlott vektorhálóval borítani. A palántanevelés utolsó harmadában felszívódó hatású 
(imidakloprid) rovarölőszer bekeverése szükséges a medencébe. A palántanyírás elengedhetetlen feltétele az 
egyöntetű egészséges növény előállításának. A nyírások után fungicides kezelést kell alkalmazni. 

A palánták kiszedését követően a polisztirol tálcákat magas nyomáson mosni, fertőtleníteni, szárítani kell. A 
tálcákat 3-4 évi használat után selejtezni ajánlott. 
 
Ültetést megelőző talaj előkészítés 
 

A termőhely kiválasztása döntően befolyásolja a dohánytermesztés sikerét. A területet körültekintően kell 
kiválasztani. Kerülni kell a fagyzugos, „jégjárta”, szélnek erősen kitett, vízállásos területeket. Kerülni kell a mély 
fekvésű, párás, erdővel határos területeket. Nagyon fontos a helyes növényi sorrend kialakítása.  A dohány 
monokultúrás termesztése a betegségek, és kártevők, valamint az Orobanche elterjedésének veszélye miatt nem 
javasolt.  

A talaj előkészítés a tarlóhántással kezdődik. Az őszi mélyszántás a dohány alapvető talajmunkája, mélysége 
a termőréteg vastagságától függ, 18-30 cm. Kora tavasszal a terület lezárása, gyommentesen tartása szükséges. 
Talajlakó kártevőkkel fertőzött területeken az ültetést megelőzően talajfertőtlenítést kell elvégezni diazinon, 
karbofuran, teflutrin, terbufosz hatóanyagú készítménnyel. Az engedélyezett inszekticideket a teljes területre 
szórjuk ki sík termesztési mód esetén és dolgozzuk a talajba 6-7 nappal az ültetést megelőzően. Bakhátas 
technológia esetén a bakhát elkészítésekor a művelő eszköz csak a sorok vonalába juttat ki fertőtlenítő anyagot, 
így csökkenthető a terület terhelése. Fontos célja a talajelőkészítésnek a gyomirtás is. 

 
 



Gyomirtás 
 

A dohányt leginkább a laza homoktalajokon termesztik, így gyomirtása könnyebben tervezhető, mivel a 
talajállapot a kezelés időpontját kevésbé befolyásolja. A gyommentesítésben nagy szerepe van a mechanikai 
eljárásoknak, mivel a gyökér jó fejlődéséhez fontos a talaj levegőztetése, így a kultivátorozás, illetve a kapálás a 
termesztés technológia részét alkotják. 

A dohánytermesztésre kijelölt területen az évelő kétszikű gyomnövények elleni védekezést a megelőző 
kultúrákban kell megoldani, mert a dohányban alkalmazható herbicidek közül ellenük egyik sem ad megfelelő 
hatást. A dohány fejlődése a kiültetés után lassan indul meg. Gyomelnyomó képessége ekkor csekély, ezért főleg 
ebben az első fejlődési szakaszban van nagy szerepe a gyomirtásnak. 

Későbbi fejlődési szakaszban a kultúrnövény már jó gyomelnyomó képességgel rendelkezik. A palánták 
kiültetése előtti időben a benefin hatóanyagú készítmények alkalmazhatók talajba dolgozva. Hatásukat száraz 
időben is kifejtik és a talajműveléssel sem vesztik el teljesen. Technológiai hibaként jelentkezik, hogy a laza 
talajon esetenként túl mélyen dolgozzák be a herbicidet (10 cm alá is), így felhígulva hatáscsökkenés jelentkezik. 
Sajnos mindkét szer hatásspektruma hiányos, a keresztes- és fészkesvirágúak családjába tartozó gyomokat, így a 
parlagfüvet, pipitért, vadrepcét, repcsényretket nem írtja, ezért kiegészítésre szorul. Erre alkalmasak a 
napropamid, az S-metolaklór palántázás előtt. Ha az idő száraz, sekély 2-3 cm-es bedolgozás javasolt. 

Csapadékos időjárás esetén a bedolgozásos készítmények használata nem javasolt, helyettük a palántázás 
előtt talajra permetezve az említett szereken kívül a pendimetalin hatóanyagú alkalmazható. 

Az évelő gyomok ellen – ha időben belefér – a palántázás előtti utolsó talajművelést 2 héttel megelőzve a 
glifozát hatóanyagú készítmények használhatók. 

Az utóbbi időben egyre nagyobb problémát jelentő dohányfojtó szádor ellen sajnos engedélyezett lehetőség 
nincs, vizsgálatok folynak szulfonil rezisztens vonalakkal, amely eredményessége még további bizonyítást kíván. 

A dohányban az alábbi gyomnövény fajok fordulnak elő a leggyakrabban: 
Szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), közönséges  kakaslábfű (Echinocloa cruss-galli), fakó muhar 

(Setaria glauca), zöld muhar (Setaria viridis), pirók ujjasmuhar  (Digitaria sanguionalis), mezei acat (Cirsium 

arvense), folyondár szulák (Convolvulus arvensis), fehér libaparéj (Chenopodium album), pokolvar libaparéj 
(Chenopodium hibridum), parlagfű (Ambrosia elatior), vadrepce (Sinapis arvensis), varjúmák (Hibiscus 

trionum), porcsin keserűfű (Polygonum aviculare), pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), közönséges 
gombvirág (Galinsoga parviflora), repcsényretek (Raphanus raphanistrum), mezei zsurló (Equisetum arvense). 
 
Ültetés utáni ápolás 
 

Az ültetést úgy kell ütemezni, hogy május 20.-ig, de legkésőbb május végéig befejeződjön. Az optimális 
tőszám 25-28000 tő/ha, amely biztosítja az egyenletes fejlődést, növényegészségügyi szempontból optimális. 
Ültetés után a növények fejlődését döntően befolyásolják a szakszerűen, időben elvégzett növény ápolási 
munkák, kapálás, növényvédelem. Szakszerűen elvégzett vegyszeres gyomirtással jelentős gyérítést, sőt kedvező 
esetben gyommentességet lehet elérni, de a kedvező talajállapot csak szükség szerinti kézi és gépi kapálással 
tartható fenn. A kapálások alkalmával el kell távolítani a beteg fertőzött leveleket, növényeket. A kapálás 
alkalmával a talajfelszínen megjelenő szádor növények kivágása nagyon fontos!  

Ültetést követően a fiatal növényeket a vetési bagolylepke lárvák kártétele veszélyezteti leginkább. A lepkék 
rajzásmenete jól megfigyelhető kombinált varsás szexferomon csapdával. A nagyobb dohánytermesztők 
táblánként használnak ilyen eszközt. Több éves megfigyelés alapján, azokon a területeken lehet a lárva kártételre 
számítani, ahol a heti lepke fogás 40 db/csapda. A védekezésre május végén-június elején van szükség, az 
engedélyezett lufenuron, cipermetrin hatóanyagú készítményekkel. 
 
A dohány 4-12 leveles állapotában elvégzendő feladatok 
 

A növények fejlődése ebben az időszakban felgyorsul, jó tápanyag ellátás, kedvező időjárási körülmények 
esetén. A dohányt ebben az időszakban a vírus vektorok (levéltetvek, dohánytripszek), és a dohány peronoszpóra 
veszélyezteti leginkább. A rovarok rajzásmenetének megfigyelését az MTA Növényvédelmi Kutató Intézetének 
munkatársai dolgozták ki, melyet az integrátorok fognak össze. A szín-csapdák  ültetést követő kihelyezése után 
heti rendszerességgel értékelik az eredményeket, és a szaktanácsadókon valamint a médiákon keresztül (sajtó, e-
mail, rádió) adnak tanácsot a védekezés elvégzésére. A dohányperonoszpóra elleni védekezést a Coresta 
előrejelző szolgálat megfigyelései alapján lehet időzíteni. A levéltetvek ellen tiametoxam, triazamat, pimetrozin, 
imidakloprid, dimetoát, acetamiprid, endoszulfán hatóanyagú inszekticidek használhatók. A dohánytripszek ellen 
jó védelmet adnak  az engedélyezett dimetoát, lufenuron, acetamiprid, abamektin. A peronoszpóra ellen használt 
fungicidek, dimetomorf+mankoceb, fosetil-Al, propineb, mankoceb, metalaxil+mankoceb, azoxistrobin, jó 
védelmet biztosítanak az alternáriás levélfoltosság ellen is. Kedvező időjárási körülmények estén  két-három 
kezelés szükséges felszívódó hatóanyagú készítményekkel. A lisztharmat megjelenésekor az azoxistobin 
hatóanyagú fungicid használata ajánlott.  

 
 
 

 



Bimbóhányás, virágzás, tetejezés, kacsgátlás  
A rovarok (levéltetvek, dohánytripsz) betelepedése az ültetvényekbe kedvező időjárási körülmények között 

folyamatos. A kifejlett anyalevelek szívogatásával és a mézharmat termelésével jelentős minőségi kárt 
okozhatnak még ebben az időszakban is. Az ültetvényben folyó betekarítási és tetejezési műveletek miatt 
védekezésre rövid munkaegészségügyi várakozási idejű készítmények alkalmazhatóak.  

A tetejezés és a kacsmentesítés a dohánytermesztés technológiai elemei közül kiemelkedő jelentőségű, 
speciális technológiai elem. A virágzat és az oldalhajtások eltávolítása (köznapi szóval tetejezés, illetve 
kacsozás) régóta szerves része egyes dohányfajták agrotechnikájának. A vegetatív fejlődési szakaszban a 
dohánynövény a felvett tápanyagok nagy részét a levelek képzésére fordítja. A generatív fejlődési szakaszban – 
melynek kezdete a virágbimbók megjelenésének idejére tehető – a felvett tápanyagok jelentős része a 
virágképzést szolgálja, s a virágzatban felhalmozott tápanyagok a levélképzés szempontjából elveszettnek 

tekinthetők. A tetejezést követően számolnunk kell a levelek hónaljában képződő rügyek gyors kihajtásával.  
A kacsmentesítés elvégzésének jelentősége azonos a tetejezéssel.  
A kacsgátlás céljára rendelkezésre álló vegyi anyagok a hatásmechanizmus alapján három kategóriába 

sorolhatók: 
 
- kontakt hatású zsíralkohol készítmények (n-dekanol), a megfelelő hatás kifejtéséhez e szereknek (vizes 
emulzióiknak) közvetlenül érintkezniük kell minden egyes hónaljrüggyel.  
- lokálisan felszívódó kontakt készítmények (pendimetalin, butralin), kémiailag dinitro-anilin származékok, 
adott levélhónaljba jutva helyileg felszívódnak, így nem szükséges külön-külön érintkezniük a 
levélhónaljban található minden egyes rüggyel. 
- a levélen át felszívódó készítmények (maleinsav-hidrazid), a hatásmechanizmusból adódóan a 
készítménynek nem szükséges a levélhónaljba jutnia, elegendő, ha finom porlasztással a levelekre kerül. 
A különböző típusú készítmények – megfelelő kombinációban használva azokat – kiegészítik egymás 

hatását, így lehetőség van a betakarítás teljes időszaka alatt kacsmentesen tartani az ültetvényt, kézi kacsozás 
nélkül. 

A vegyszeres kacsmentesítés alapkövetelménye a kiegyenlített dohányültetvény.  Heterogén ültetvényben 
nem lehetséges az optimális fejlettségi állapothoz igazítani a kezelés időpontját, így elkerülhetetlen a levelek egy 
részének károsodása, ami csökkenti az árbevételt. 
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A termesztésben engedélyezett növényvédő szerek hivatalos környezetvédelmi besorolása a dohányra még 
nem készült el, így ezt az oszlopot nem tudjuk szerepeltetni a táblázatban. 
 

 
 
 

N0 
Védekezés 

ideje Fenológia Károsítók 
Ajánlott 

készítmény 
Dózis 

Forgalmi 
kategória 

Megjegyzés 

1. március 
végéig 

Palántanevelő 
tálcák vízre 

tétele 

Palántadőlés, 
Palántatőfekély, 

Palánta szárfekély, 
Fekete 

gyökérrothadás, 
Dohány 

peronoszpóra 

Acrobat MZ 25 g/m3 
feltölő víz 

III. Folyamatos víz 
keverés mellet 

    Ridomil Gold MZ 68 
WP 

25 g/m3 
feltölő víz 

III. Folyamatos víz 
keverés mellet 

2. április 
közepe 

Kereszt 
állapot után, 
vízpótláskor 

Palántadőlés, 
Palántatőfekély, 

Palánta szárfekély, 
Fekete 

gyökérrothadás, 
Dohány 

peronoszpóra  

Acrobat MZ 25 g/m3 
feltölő víz 

III. Folyamatos víz 
keverés mellet 

    Ridomil Gold MZ 68 
WP 

25 g/m3 
feltölő víz 

III. Folyamatos víz 
keverés mellet 

3. április 
vége 

Első palánta 
nyírás után 

Vírus vektorok 
(levéltetvek, 

dohánytripszek) 

Confidor 200 SL 0,05 l/m3 
víz 

II.  

4. április 
vége 
május 
eleje 

Palánta 
ültetés előtt 

Talajlakó kártevők 
(cserebogár 

pajorok, 
drótférgek) 

Basudin 5G 35 kg/ha III.  

    Chinufur 40 FW 4-6 l/ha I.  
    Counter 5G 20-25 

kg/ha 
II.  

    Diazinon 5 G 35 kg/ha III.  
    Diazol 5 G 35 kg/ha III.  
    Force 10 CS 1-1,5 l/ha II.  

5. április 
vége 
május 
eleje 

Palánta 
ültetés előtt 

Magról kelő egy és 
kétszikű 

gyomnövények 

Benefex 6,0-10,4 

l/ha 

III.  

    Devrinol 45 F 3,3-5,5 l/ha III.  
    Devrinol 50 WP 3-5 kg/ha III.  
    Dual Gold 960 EC 1,4-1,6 l/ha III.  
    Naproguard 450 SC 3,3-5,5 

l/ha 
III.  

    Panida 330 EC 4-5 l/ha III.  
    Stomp 330 4-6 l/ha III.  
    Stomp 400 SC 3,5-4 l/ha III.  

    6. május 
vége- 
június 
eleje 

Palántázás 
után 

Vetési bagolylepke 
lárvák 

Match 050 EC 0,4-0,6 
l/ha 

III. Szexferomonos 
csapdázás 

alapján 

    Ripcord 20 EC 0,25-0,3 III.  

 
 



 
 
                                                                        

N0 
Védekezés 

ideje Fenológia Károsítók 
Ajánlott 

készítmény 
Dózis 

Forgalmi 
kategória Megjegyzés 

7. június 
közepe 

4-6 leveles 
állapot 

Levéltetvek Actara 25 WG 200 g/ha II.  

    Aztec 140 EW 0,5 l/ha II.  
    Chess 25 WP 0,4 kg/ha III.  
    Confidor 200 SL 0,25 l/ha II.  
    Danadim 40 EC 1,0 l/ha II.  
    Mospilan 20 SP 0,125-0,4 

kg/ha 
II.  

    Thionex 35 EC 1,2 l/ha II.  
   Dohánytripsz Danadim 40 EC 1,0 l/ha II.  
    Match 050 EC 0,4-0,6 

l/ha 
III.  

    Vertimec 1,8 EC 0,075 % II.  
   Dohányperonoszpóra

Alternáriás 
levélfoltosság 

Acrobat MZ 2,0 kg/ha III.  

    Aliette 80 WP 1,5 kg/ha III.  

    Amistar 0,75-1 l/ha II.  

    Antracol WP 0,2-0,3 % III.  

    Dithane DG 1,2-1,6 

kg/ha 
III.  

    Dithane M-45 0,2 % III.  

    Manco 80 WP 1,2-1,5 III.  

    Manex II. 1,8-2,4 l/ha III.  
    Manzate 75 DF 1,2-1,6 

kg/ha 
III.  

    Ridomil Gold MZ 68 
WP 

2,5 kg/ha III.  

    Vondozeb DG 1,2-1,6 

kg/ha 
III.  

8. július 
eleje-

közepe 

8-12 leveles 
állapot 

Levéltetvek Actara 25 WG 200 g/ha II.  

    Aztec 140 EW 0,5 l/ha II.  
    Chess 25 WP 0,4 kg/ha III.  
    Confidor 200 SL 0,25 l/ha II.  
    Danadim 40 EC 1,0 l/ha II.  
    Mospilan 20 SP 0,125-0,4 

kg/ha 
II.  

    Thionex 35 EC 1,2 l/ha II.  
   Dohánytripsz Danadim 40 EC 1,0 l/ha II.  
    Match 050 EC 0,4-0,6 

l/ha 
III.  

    Vertimec 1,8 EC 0,075 % II.  
   Dohányperonoszpóra 

Alternáriás 
levélfoltosság 

Acrobat MZ 2,0 kg/ha III.  

    Aliette 80 WP 1,5 kg/ha III.  
    Amistar 0,75-1 l/ha II.  
    Antracol WP 0,2-0,3 % III.  
    Dithane DG 1,2-1,6 

kg/ha 
III.  

 
 



                                                                             

N0 
Védekezés 

ideje Fenológia Károsítók 
Ajánlott 

készítmény 
Dózis 

Forgalmi 
kategória Megjegyzés 

    Dithane M-45 0,2 % III.  

    Manco 80 WP 1,2-1,5 III.  

    Manex II. 1,8-2,4 l/ha III.  

    Manzate 75 DF 1,2-1,6 

kg/ha 
III.  

    Ridomil Gold MZ 68 
WP 

2,5 kg/ha III.  

    Vondozeb DG 1,2-1,6 

kg/ha 
III.  

   Dohány lisztharmat Amistar 0,75-1 l/ha II.  

9. Július 
vége-

augusztus 
eleje 

Virágzás, 
tetejezés utáni 

időszak 

Kacsgátlás 
(Hónaljrügy 

képződés gátlás) 

Panida 330 EC 9 liter/ha III.  

    Royal MH-30 15 l/ha II.  
    Royal Tac 18-20 l/ha III.  
    Stomp 330 9 liter/ha III.  
    Stomp 400 SC 9 liter/ha III.  
    Tamex 12-15 

liter/ha 

II.  
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