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Az Európai Virginia dohánytermés túlnyomó része kartondobozos csomagolással kerül felvásárlásra. Ez 

a csomagolási mód a termelőknek és az elsődleges feldolgozónak is kölcsönös előnyöket biztosít. Az 

ULT Magyarország Zrt a magyarországi Virginia dohánytermelők felkészültségét látva, a 2008-as 

termesztési szezontól vezette be a Virginia dohányok kartondobozba csomagolt felvásárlási rendszerét. 

Az elmúlt évek kedvező tapasztalatai alapján számtalan előnyét tapasztaltuk ennek a csomagolási 

módnak. A termelők nagy része megfelelően alkalmazza ezt a technológiai eljárást, de nem elég 

hangsúlyozni az alábbi fontos szempontokat és betartandó elvárásokat: 

1. Válogatás: 

• A válogatást a korábbi gyakorlatnak megfelelően az érvényben lévő MSZ – 16802 szerint kell 

elvégezni, de sajnos, sok termelőnk ezt igen felületesen kezeli. 

• Az elválogatott és lecsomagolt dohány maximális nedvesség tartalma 16% lehet. Magasabb 

nedvesség tartalmú dohánycsomókat a kartondoboz nem tartalmazhat, mert a levegőtlen zárt 

térben a dohány bemelegszik, penészesedik, majd összerohad. 

• A homok tartalom nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott 3%-ot. Az ezt meghaladó 

homoktartalmú dohányok felvásárlását megtagadhatjuk! Sok termelőnél a válogatósoron lehulló 

dohánypor is bekerül a szalaggal a kartonba. Ez helytelen gyakorlat. 

• Egy kartondobozba csak egy törési övezetű és egy minőségi osztályú dohány kerülhet. 

• A lecsomagolt dohánynak minden, nem dohány eredetű anyagtól (idegen anyag) mentesnek kell 

lennie! 

 

2.   Csomagolás: 

• Olyan kartondobozok használhatóak, amelyek megóvják a dohány minőségét, biztonságosan 

halmozhatóak és nem teszik tönkre a felvásárlási vonal technológiai elemeit. 

• A felhasználás előtt a kartondobozról le kell szedni minden korábbi azonosító címkét. 

• A kartondoboz alját csak egyszerűen be kell hajtani, majd a felső részt ráhúzni. A kartondoboz 

megtöltése minden esetben felülről történjen. 
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• A termelői címkét a kartondoboz rövid végén, a felső egyharmad részén kell elhelyezni. 

• A kartondoboz lezárását és rögzítését két műanyag pánttal kell elvégezni. 

• Törekedni kell arra, hogy a nettó csomagolási súly a 120-130 kg/db-os átlagos tartományban 

legyen. A megadott tartomány alatti és fölötti töltési tömeg nem elfogadott. A 130  kg fölötti 

kartonoknál a dohány minősége határozottan romlik (összetapadás, törés, víznyomás). A 

túlsúlyos kartondobozok halmozása balesetveszélyes és tönkreteszik a felvásárlási vonalat! 

 

2. Beszállítás: 

• A beszállítás továbbra is a Nyidoter Kft agronómiájának irányításával, szervezet fuvarral 

történik, de aki megfelelő fuvareszközzel rendelkezik, saját eszközzel is beszállíthat. 

• A kartondobozok az ULT Magyarország ZRt által biztosított (jelzett) raklapon, három magasban 

kerülhetnek beszállításra. 

• Sérült, megrokkant kartondobozok az asztagban nem lehetnek, mert mozgatáskor balesetet 

okozhatnak. 

• Az ULT Magyarország Zrt a kiküldött kocsival csereraklapot biztosít, így a termelőnek egy 

szállítmány (kb 30 db) sérülésmentes raklappal kell rendelkeznie. 

• Az ULT Magyarország Zrt a beküldött termelői raklapokat nem kezeli elkülönítetten, csak 

kizárólag az általa korábban biztosított, jelzéssel ellátott, szabvány raklapokat használ a 

rendszerében. 

• Az ULT Magyarország Zrt a sérülten beküldött raklapokat nem juttatja vissza a termelőnek, 

viszont ezzel csökkenti a csereraklap mennyiségét. 

 

Kérjük a fentiekben leírtak maradéktalan betartását, hogy a felvásárlás mindkét fél számára 

problémamentesen és gördülékenyen megvalósulhasson. 
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