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Tisztelt Burley Dohánytermelő. 

Az elmúlt évek során a feldolgozott dohányokkal szemben támasztott minőségi követelmények 
jelentős mértékben szigorodtak. Azok a cigarettagyártók, akik az ULT Magyarország Zrt vevői, 
egyértelműen meghatározták elvárásaikat az értékesített késztermékeinkkel szemben. Világossá 
tették számunkra, hogy az ULT Magyarország Zrt által értékesítésre felajánlott minden tételnek 
meg kell felelnie a „Tiszta Dohány” elvárásainak. Tiszta dohánynak tekinthető az a dohányanyag, 
mely egyáltalán nem tartalmaz nem dohány eredetű anyagokat, szennyeződéseket, valamint 
dohánykacsokat. 

 
A legfőbb idegen anyagok a Burley dohány termesztés folyamán: 

• Homok és nagymennyiségű szalma a szárítópajtából.  

• Gyomok, egyéb növényi eredetű szennyeződések. 

• Madártoll. 

• Rovarok. 

• Dohánykacsok. 

• Zsineg (természetes vagy műanyag). 

• Cigarettacsikkek, műanyag poharak, élelmiszercsomagoló anyagok. 

• Fa- és fémdarabok. 

• Ruha és kesztyű és más személyes holmik darabjai. 

• A dohányfarmokon és található technológiai berendezések egyéb darabjai.  

• Minden egyéb dohányon kívüli szerves és szervetlen anyagok.  

Sajnos az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a NYIDOTER KFT 
dohánytermelőitől felvásárolt Burley dohányok még mindig nem felelnek meg maradéktalanul a 
termesztési szerződésben támasztott minőségi követelményeknek. A Burley dohányaink 
termelőnként eltérő mértékben szennyezettek idegen anyagokkal, melyek a leggyakrabban az 
alábbiak: 

� nejlon és természetes alapanyagú fűzőzsineg szálak, gyomnövények, madár és baromfi toll, 

homok, szalma és egyéb hulladék a szárítópajta padozatáról. 
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Az ULT Magyarország Zrt a 2016. évi termésű Burley dohányok felvásárlásánál ezt továbbra is 
fokozottan fogja ellenőrizni és egyben alkalmazza a „zéró tolerancia” elvét. Ez azt jelenti, hogy 
kizárólag csak azoknak a beszállított dohány tételeknek a felvásárlása történhet meg, melyek 
teljesen mentesek a nem dohány eredetű anyagoktól. Bármely dohánytétel, amely nem dohány 
eredetű anyaggal szennyezet (idegenanyag) a felvásárlás helyéről visszaküldésre kerül a termelő 
költségén, annak telephelyére további válogatásra, idegenanyag mentesítésre.  

Felmerül a kérdés, hogy hogyan tud Ön a termékével maradéktalanul megfelelni a „Tiszta 

Dohány” program elvárásának? Úgy, ha figyelmes munkájával az alábbi területeken betartja a 
termesztési szerződésünk feltételeit az alábbiak szerint: 

• Tiszta, gyommentes ültetvény megtartása az ültetéstől a betakarítás végéig. 

• Kacsmentes ültetvény biztosítása a betakarítás végéig. 

• A letört dohánylevelek tárolása, füllőzése ne a földön, a homokban történjen. 

• Kizárólag, csak természetes alapanyagú fűzőzsineg használata. 

• A szárítópajták padozatának feltakarítása, tisztán tartása, zárt pajta alkalmazása, hogy a 
madarak ne fészkelhessenek be a belső pajtatérbe. 

• A válogatásnál a környezet és a padló tisztán tartása. 

• Tárolásnál és szállításnál a dohánylevél soha ne érintkezzen poros, olajos, vagy egyéb 
módon szennyezett felülettel. 

Kérjük a tájékoztató levelünkben megfogalmazott elvárásaink következetes betartását a 
termesztési év során, hogy a magyarországi elsődlegesen feldolgozott dohányok az elvárt piaci 
feltételeknek meg tudjanak felelni. A Nyidoter Kft és az ULT Magyarország Zrt szakemberei 
folyamatosan fogják ellenőrizni munkáját a termesztési szezon folyamán. 

Nyíregyháza, 2016. Január 18. 
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