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TERMELÉS PILLÉR 
 
 

A vállalat olyan jó agronómiai gyakorlatokat népszerűsít, amelyeknek eredményeképpen olyan dohány 
termeszthető, amely fenntartható és olyan minőségű, stílusú és integritású, amely megfelel a szabályozói 
és STP gyártói követelményeknek.  

 
A Termelés Pilléren belül a kritériumok vonatkoznak mind a palántanevelő területre mind pedig a kiültetett területre. 

 
További útmutató: 

 

A Termelés Pillérben a nyilvántartott „termelők százalékát” a következő képlet segítségével kell kiszámolni: 
 

Kritériumnak megfelelő termelők %-a = (Kritériumnak megfelelő termelők száma / összes termelő száma ) *100 

 

C1. Kulcsfontosságú kritériumok 
 

IRÁNYADÓ ELV: A vállalat végrehajtja a kulcsfontosságú kritériumokat, hogy segítse bemutatni a 
Termelés Pillér megvalósítását.  

 

C1.1 Kockázatfelmérés 
 

KRITÉRIUMOK: A vállalat kockázatfelmérési módszert használ arra, hogy beazonosítsa és mérsékelje 
azokat a jelentős kockázatokat, amelyek hatással vannak a kritériumokra a Termelés Pilléren belül.  

 

ÚTMUTATÁS: Egy hatékony kockázatfelmérés azon felül, hogy biztosítja a vállalat megfelelését a jogi 
kötelezettségeknek, segíti a vállalatot abban, hogy összpontosítson a legjelentősebb kérdésekre. Ez viszont 
költségmegtakarítást és az emberek és a környezet védelmét eredményezheti, illetve öregbíti a vállalat hírnevét. A 
vállalatnak át kell néznie a kockázatfelmérést amennyiben működési változások történnek vagy legalább évente, hogy 
biztosítsa azt, hogy minden meglévő és új kérdéssel foglalkozik. 

 
A vállalatnak rendszerszemléletű megközelítést kell használnia a kockázatfelmérés elvégzésekor, amely a következő 
lépéseket foglalja magában:  

 

1)  Azonosítsa be a kockázatokat minden egyes kritériumhoz a Termelés Pilléren belül: mi működhet rosszul és 
mik lehetnek a következmények? 

2)   Becsülje meg a kockázatot (Valószínűség x Súlyosság) 
3)   Értékelje a kockázatot és jusson egyetértésre abban, hogyan lehet ezt csökkenteni 
4)   Léptessen életbe enyhítő intézkedéseket a beazonosított kockázatok kezelésére 
5)   Nézze át valamennyi életbe léptetett enyhítő intézkedés hatékonyságát 

Valószínűség: 
5- Nagyon valószínű 
4 – Valószínű 
3 – Kevésbé valószínű 

  2 – Valószinűtlen 
1 – Nagyon valószinűtlen 
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VALÓSZÍNŰSÉG NŐ 

Súlyosság: 
5 – Katasztrofális 
4 – Nagyfokú 
3 – Mérsékelt 
2 – Csekély 
1 – Jelentéktelen 
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VALÓSZINŰSÉG NŐ 
 
 

Útmutató kérdések: 
 

A Termelés Pillér mely kritériumai nincsenek lefedve a Kockázat Felméréssel? 
 

Milyen esetekben időszerű a kockázatfelmérés áttekintése?  
 

 További Útmutató:   
 

A legfrissebb adatokat kell használni ezen kritérium pontozásakor.  
 

Kockázatfelmérést kell végrehajtani a Termelési Pilléren belül minden kritériumra nézve.  
 

Indikátorok (Szükségszerűek) 
 

� A vállalat beazonosította-e a Termelés Pilléren belül a kritériumokra vonatkozó kockázatokat? (5%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 

� A vállalat megbecsült-e minden beazonosított kockázatot? (5%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 

� A vállalat beazonosított-e enyhítő intézkedéseket minden elfogadhatatlan kockázatra, amely a Termelés Pilléren 
belül a kritériumokat érinti? (10%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 

� A vállalat beazonosított-e enyhítő intézkedéseket minden eltűrhető kockázatra, amely a Termelés Pilléren belül a 
kritériumokat érinti? (15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 

� A vállalat életbe léptetett-e enyhítő intézkedéseket minden elfogadhatatlan kockázat ellen? (20%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 

� A vállalat életbe léptetett-e enyhítő intézkedéseket minden eltűrhető kockázat ellen? (20%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

 Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést  
� A vállalat áttekintette-e a Kockázatfelmérést, amikor működési változások történtek vagy legalább évente egyszer, 

hogy biztosítsa azt, hogy továbbra is aktuális és hatékony maradjon? (25%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
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C1.2 Termelő Képzési Program 

 

KRITÉRIUMOK: A vállalat kommunikál a termelőkkel és képzést tart számukra az STP Termelés Pillér 
azon kritériumairól, amelyek a tevékenységeikre vonatkoznak. 

 

ÚTMUTATÓ: A termelőknek meg kell érteniük az agronómiai gyakorlatokat, hogy sikeresen életbe léptessék a STP 
Termelés Pillér kritériumait a farmjaikon. 

 

A vállalatnak képzést kell tartani minden termelő részére arról, hogyan kell az STP Termelés kritériumokat alkalmazni. 
Minden képzésnek és útmutatásnak a helyi dohánytermesztő régió sajátosságait kell figyelembe venni. Az útmutatás 
formáját illetően figyelembe kell venni a termelők különböző csoportjainak aktuális tudásszintjét (pl. kereskedelmi 
termelő, kisbirtokosok, stb), a termelők képességét, hogy ezeket elsajátítsák és, ahol ez felmerül, az írni-olvasni 
tudásuk szintjét.  

 

A cél az, hogy a vállalatnak dohányt beszállító valamennyi termelő számára megfelelő képzést nyújtsanak a Termelés 
Pillér minden oda vonatkozó szempontjáról. A termelői képzések prioritásait évente be kell azonosítani, számos 
tényezőt alapul véve, beleértve a kockázatfelmérést is. 

 

A Termelő Képzés Program teljes hatékonysággal való életbe léptetése időt igényel, de ki kell tűzni azt, hogy felölelje 
a kritériumokat a következő Útmutató Irányelveken belül:  

 

� Fajta kiválasztás és fajta teljesítmény 
� Növénytermesztés 
� Integrált kártevő menedzsment (IPM) 
� Farmon lévő szennyezőanyagok 
� Termelői jövedelmezőség 

 

Sok országban, a kisbirtok nagyságú farmokon a nők végzik a munka jelentős részét. Annak ellenére, hogy gyakran 
nem nők a szerződő felek, fontos, hogy a vállalat nőket is bevonjon minden kommunikációba és képzési programba. 

 

A képzést tarthatja harmadik fél, de attól függetlenül, hogy ki tartja, a vállalatnak meg kell arról bizonyosodnia, hogy a 
képzés hatékony. Ahol szükséges, a képzést át kell dolgozni ezen megállapítások eredményeképpen. 

 

Útmutató kérdések: 
 

A Termelési Pillérben mely Irányadó Elvet nem fedi le a Termelő Képzési Program?  
 

Hogyan biztosítja a vállalat, hogy a termelői képzés hatékony legyen?  
 

 További Útmutató:   
 

A legutóbb befejezett termesztési évből származó adatokat kell használni a kritériumok pontozásához.  
 

Indikátorok (Szükségszerű) 
 

� Biztosít-e a vállalat képzést és útmutatást a termelőinek az STP Termelés kritériumok alkalmazásáról, amely 
alkalmazkodik a helyi termesztő régió adottságaihoz és a dohánybeszállító termelőkhöz? (15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

 Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 
� Beazonosítják-e évente a termelők számára a képzési prioritásokat, számos tényezőt alapul véve, beleértve a 

kockázatfelmérést? (15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 



Page 36 of 209 | STP Guide, 2016 – 1.0 
© AB Sustain (a division of AB Agri Ltd) April 20

th 
2016 

 

 

� A Termelői Képzési Program magába foglalja-e az STP Termelés Pillér összes ide vonatkozó szempontját, amelyet 
erre a termesztési évre azonosítottak be? (15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 

� A vállalati képzés kiterjed-e nőkre is azokban a közösségekben, ahol ez a leghatékonyabb módja a javulás 
elérésének? (15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ vagy ‘Nem Alkalmazható’ 
Amennyiben ‘Igen’ vagy ‘Nem Alkalmazható’, válaszolja meg a következő kérdést 

�    A termelők hány százaléka kapta meg a képzést az STP Termelés Piller összes ide vonatkozó szempontjára, 
amelyet erre a termesztési évre azonosítottak be?  (20%)  

Írja be a százalékot 
� Rendelkezik-e a vállalat hatékony mechanizmusokka arral, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összes 

elsajátított képzés javulást eredményezett? (15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

�    Ahol a képzés nem eredményezett javulást, a vállalat átdolgozta-e a képzést szükség szerint? (5%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ vagy ‘Nem Alkalmazható’ ahol szükségtelen 

 
 

C1.3 Farm Monitoring 
 

KRITÉRIUMOK: A vállalat rendszeresen figyelemmel kíséri az STP Termelés kritériumok hatékony 
megvalósítását farm szinten. 

 

ÚTMUTATÁS: A felügyelőket ki kell képezni a Farm Monitoring-ra és adatgyűjtési technikákra. Az adatgyűjtés 
folyamán a vállalatnak be kell tartani minden ide vonatkozó adatvédelmi jogszabályt. 

 

Ideális esetben, a vállalatnak minden vonatkozó STP kritériumot figyelemmel kell kísérnie minden farmon. A 
figyelemmel kísérést a felügyelőknek kell elvégezniük a termesztés minden kulcsfontosságú stádiumában (pl. 
palántanevelés és kiszállítás, növény fejlődése, betakarítás, válogatás és szárítás). A megfigyelési folyamat során a 
felügyelők által összegyűjtott összes adatot a bejelentett és váratlan látogatások során kell begyűjteni és át kell 
nézni, hogy meggyőződjenek az adatok érvényességéről. 

 

Ahol problémás területeket vagy javítási lehetőséget azonosítottak be a farm monitoring során, a vállalatnak ezt meg 
kell beszélnie a termelővel és meg kell állapodni vele egy akciótervben. A vállalatnak utólag ellenőriznie kell, hogy a 
javításokat megvalósították-e vagy további segítség szükséges-e.  

 

Útmutató kérdések: 
 

A vállalat milyen módszert használt a legjobb gyakorlatok megvalósításának figyelemmel kíséréséhez a farmon?  
 

További Útmutató: 
 

Az összegyűjtott adatok érvényességének biztosítására a beszállítónak rendelkeznie kell egy eljárással, amely 
logikailag leellenőrzi az összegyűjtött adatokat, vagyis kiszűri a rendellenességeket/anomáliákat és összehasonlítja a 
váratlan látogatásokból származó adatokat a rendszeres megfigyelésből származó adatokkal.  

 

Azt az esetet kivéve, amikor bizonyíték van arra, hogy az adott kritérium nem alkalmazható, a végső célnak annak kell 
lennie, hogy minden alkalmazható STP kritériumot kísérjenek figyelemmel. A figyelemmel kísérés prioritásait évente 
kell beazonosítani, számos tényezőt alapul véve, beleértve a vállalat kockázatfelmérését. 
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Indicators (Part Consequential) 
 
�    A vállalat figyelemmel kíséri-e a farmokat, hogy felmérje az STP Termelés Pillérek kritériumainak megvalósítását 
farm szinten? (5%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 

�    A felügyelők kaptak-e képzést a Farm Monitoring-ra és a Termelés Pillérhez kapcsolódó adatgyűjtési technikákra 
vonatkozóan?  (10%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
�    A Farm Monitoring-ot a Termelés Pillér szerint végzik-e a termesztés minden kulcsfontosságú stádiumában? (5%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
�    A felügyelők tesznek-e váratlan látogatásokat a farmokon a monitorozási folyamat részeként? (5%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
�    Átnézik-e a felügyelők által összegyűjtött adatokat, hogy megbizonyosodjanak az adatok érvényességéről? (5%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� Ahol a Termelés Pillérrel kapcsolatban problémás területeket azonosítottak be a Farm Monitoring során, a vállalat 

megállapodott-e egy akció tervben a termelővel és nyomon követte-e annak megvalósítását? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

�    A Termelés Pillér alkalmazható kritériumainak hány százalékát kíséri a vállalat rendszeresen figyelemmel? (max 
30%) 

Írja be a százalékot (A Termelés Pilléren belül 27 kritérium van, ami farmon lévő megfigyelést igényel) 
�    A vállalat a saját farmjainak hány százalékát kíséri rendszeresen figyelemmel a Termelés Pillér alkalmazandó 
kritériumainak szempontjából? (max 30%) Írja be a százalékot 

 

 
 

C2. Fajta kiválasztás és fajta teljesítmény 
 

ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A dohány mag fajtaintegritását meg kell őrizni és javítani kell. 
 

Fajtakiválasztás az alapja annak, hogy hogy elérjék a kívánt dohánylevél minőséget és szubjektív jellemzőket, valamint 
hogy optimalizálják a termelői hozamot. 

 

C2.1 Mag tesztelés és tanúsítvánnyal ellátás 
 
KRITÉRIUMOK: Minden mag tételt egy elismert hatóságnak kell tanusítvánnyal ellátni.  

 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak kommunikálni kell a termelők részére a helyi termesztési feltételeknek leginkább 
megfelelő dohányfajtákat (lehetőleg amelyeket helyi intézetek ajánlanak). A tanusítvánnyal rendelkező mag 
használata a legjobb garancia arra, hogy a kívánatos jellemvonások jelen legyenek a magfajtákban.  

 

Ahol a magot importból szerzik be, minden vonatkozó helyi és nemzetközi jogszabályt be kell tartani, beleértve azokat, 
amelyek a növényegészségügyi bizonyítványokra vonatkoznak.  

 
Ahol a vállalat osztja ki a termelők részére a magokat, biztosítani kell, hogy a termelők részére kiszállított magok 
tételszámát feljegyezzék. A beszállítóknak minden kiosztott magról vezetett nyilvántartást meg kell őrizniuk 
minimum két évig (vagy hosszabb ideig, ha ezt a vonatkozó jogszabályok előírják). A nyilvántartásnak tartalmaznia 
kell, nem kizárólagosan a következőket:  

 

� Beszerzési számlát a magról  
� Magok tanusítványát 
� Az egyes termelőknek kiosztott magok tételszámának nyilvántartását 

 
Azokban az esetekben, ahol a termelő közvetlenül a mag előállítójától veszi meg a magot, a termelőnek egyértelműen 
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bizonyítania kell, hogy csak tanusítvánnyal rendelkező magot használt és a mag tételszámának nyilvántartását meg kell 
őrizni a farmon egy évig azután, hogy az adott tételből származó összes mag elvetésre került. 

 
Útmutató kérdések: 

 

Milyen magot (ha van ilyen) importáltak? 
 

Milyen nyilvántartás áll rendelkezésre annak megerősítésére, hogy milyen magokat ültettek el az egyes farmokon? 
 

További útmutató: 
 

A maghasználatról szóló bizonyítékot a vállalat magkiosztó nyilvántartásából vagy az egyes termelők által 
megtartott/vásárolt magnyilvántartás figyelemmel kísérésén keresztül lehet szolgáltani.  

 
A legutóbbi adatokat kell ezen kritérium pontozásakor használni. 

 

Indikátorok (Szükségszerű) 
 

� A vállalat kommunikálja-e a helyi feltételekhez alkalmazkodó jóváhagyott dohányfajták részleteit minden 
beszállító termelő felé? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 

�    A vállalat megköveteli-e, hogy a termelők csak elismert hatóság által tanusítvánnyal ellátott dohánymagot 
ültessenek?  (10%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 

�    Megőrzi-e a vállalat legalább két évig a farmok számára kiszállított összes dohánymag nyilvántartását? 
(10%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 

� Van-e a vállalatnak hozzáférése a termelői által ültetett összes dohánymag tétel nyilvántartásához, olyan mag 
esetében, amelyeket a termelőnek nem a vállalat adott? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ vagy ‘Nem Alkalmazható’ ahol minden vetőmagot a vállalat biztosít a termelő számára 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 

� A vállalat termelőinek hány százaléka használ kizárólag elismert hatóság által tanusított vetőmagot? (max 
60%) Írja be a százalékot. 

 

C2.2 Genetikai státusz 
 
KRITÉRIUMOK: Dohánymagot és a csomagolt készárut tesztelik a GMO mentesség megerősítésére. 

 

ÚTMUTATÁS: A Genetikailag Módosított (GM) dohány jelenleg nem elfogadott az STP Cigarettagyártók számára. A 
vállalatnak értékelnie kell a GMO jelenlétének kockázatát a beszállítói láncban és be kell vezetni olyan 
kontrolintézkedést, amely szükséges a GMO jelenlétnek elkerüléséhez a felvásárolt és beszállított dohányban. 

 

A kontrolnak biztosítani kell, hogy: 
 

� A vállalat megállapítsa a GMO jelenlétének kockázatát a beszállítói láncolatában kockázatfelmérési módszer 
használatával  
� A vállalat betartson minden jogszabályi követelményt, amely a GMO termékekre vonatkozhat 
� A vállalat megfelel bármely STP cigarettagyártó által meghatározott követelménynek a GMO termékekkel 

kapcsolatban 
� A vállalat vagy egy hitelt érdemlő harmadik fél rendszeresen mintázza és teszteli a dohánymagot (beleértve a 
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termelők által vásárolt vagy megtartott magokat is), hogy elkerüljék a genetikailag módosított dohány véletlen 

bekerülését a rendszerbe 
� A vállalat vagy egy hitelt érdemlő harmadik fél rendszeresen mintázza és teszteli a lecsomagolt 

késztermékeket, hogy biztosítsa, hogy azok genetikailag nem módosítottak.  
 

Útmutató kérdések: 
 

A vállalati kockázatfelmérés hogyan értékeli a GMO jelenlétének valószínűségét a beszállítói láncban?  

Milyen eljárások működnek, hogy megerősítség a dohány GMO mentességének státuszát? 

 

További Útmutató: 
 

A legutóbb befejezett termesztési év adatait kell ezen kritérium pontozásához használni. 
 

Indikátorok (Szükségszerű) 
 
�    A vállalat kiértékelte-e annak a valószínűségét, hogy genetikailag módosított dohányfajták jelen lehetnek a 
beszállítói láncban? (10%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 

�    Megfelel-e a vállalat minden szabályozói követelménynek a GMO-val kapcsolatosan a termesztő és feldolgozó 
országában? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ vagy ‘Nem alkalmazható’ ahol nincsenek ilyen jogszabályok. 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 

�    A vállalat teszteli-e rendszeresen a dohánymagot (akár a vállalat által bizotsított magot, akár a termelők által 
egyénileg beszerzettet) GMO jelenlétére, olyan gyakorisággal, amely elő van írva a GMO kockázatfelmérésben és 
az STP cigarettagyártók igényeinek megfelel? (15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ vagy ‘Nem alkalmazható’ ahol a kockázat felmérés és STP cigarettagyártók nem írnak elő 
mag tesztelést. 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 

�    A vállalat rendszeresen teszteli-e a készterméket GMO jelenlétére olyan gyakorisággal, amely elő van írva a GMO 
kockázatfelmérésben és az STP cigarettagyártók igényeinek megfelel?  (15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. 

�    A vállalalt által lecsomagolt dohányból a mintázott és GMO jelenlétre tesztelt dohány hány százaléka lett negatív? 
(max 50%) 
Írja be a százalékot 

 

C2.3 STP Cigarettagyártókkal való konzultáció 
 

KRITERIUMOK: A vállalat konzultál minden releváns STP Cigarettagyárral, hogy leellenőrizze, hogy a 
dohány jellemző tulajdonságai elfogadhatóak, mielőtt egy új dohányfajtát elkezdenek termeszteni.  

 

ÚTMUTATÓ: Magas minőségű készterméket csak akkor lehet gyártani, ha a termelők magas minőségű fajtákat 
termesztenek. A új fajtáknak mind az agronómiai teljesítményét, mind a szívási/érzékeléssel megállapítható 
jellegzetességeit ki kell értékelni, mielőtt kereskedelmi termesztésbe engedik az új dohányfajtát.  

 

Minden releváns STP cigarettagyártót rendszeresen informálni kell a kiértékelésekről és ahol alkalmazható, a 
fajtafejlesztésekről is, beleértve a minőségre, kórokozókra és betegségre való ellenállásra és hozam javulásra 
vonatkozó specifikációkat is. 
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Útmutató kérdések:  
A vállalat konzultál-e a releváns STP cigarettagyártókkal az új dohányfajtákról? 

 

Milyen nyilvántartás érhető el, amely megerősíti, hogy az STP cigarettagyártók jóváhagyták a fajtákat? 
 

 További Útmutató:   
 

A legfrissebb adatokat kell használni ezen kritérium pontozásakor. 
 

Indikátorok (Nem szükségszerű) 
 

� A vállalatnak van-e működő eljárása arra, hogy konzultáljon minden releváns STP cigarettagyártóval egy új 
dohányfajta kereskedelmi termelésbe bocsátása előtt?  (40%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A vállalatnak van-e működő eljárása arra, hogy felmérje mind az agronómiai, mind a szívási/érzékeléssel 
megállapítható jellemzőket egy új fajta kifejlesztése során?  (30%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

�  A vállalat tájékoztatja-e az összes releváns STP cigarettagyártót az új fajták kiértékeléséről, valamint az új fajták 
kifejlesztéséről és a javulásokról, amit ez hozhat magával? (30%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ vagy ’Nem Alkalmazható’, ahol új fajtákat nem vontak be termesztésbe. 
 

 
 

C3. Termesztés 
 

IRÁNYADÓ ELV: A termelők jó termesztési gyakorlatokat alkalmazzanak. 
 

Jó termesztést kell alkalmazni a palánta stádiumtól az értékesítés időpontjáig annak érdekében, hogy minimalizáljuk a 
költségeket és maximalizáljuk a minőséget és a hozamot.  

 

C3.1 Minőség és Hozam 
 

KRITÉRIUMOK: A termelők megfelelő agronómiai gyakorlatokat alkalmazzanak a minőség és hozam 
optimalizálásához. 

 
ÚTMUTATÓ: A vállalatnak a helyi feltételekre és dohányfajtákra alapozva kell meghatározni a megfelelő agronómiai 
termesztési gyakorlatokat és kommunikálni kell ezeket a termelők felé.   A jó agronómiai gyakorlatokat hiteles kutató 
testületekkel együttműködve vagy kísérleti programok elvégzésével kell kidolgozni.  

 
A vállalatnak képesnek kell lennie kimutatni, hogy megfelel az egyes STP Cigarettagyártók minőségre és hozamra 
vonatkozó elvárásainak.  

 

A kulcsfontosságú agronómai tényezők a minőség és hozam optimalizáláshoz kiterjednek, de nem 
korlátozódnak a következőkre:  

 

� Fajta kiválasztás 
� Műtrágya mennyisége és időbeni felhasználása 
� Öntözés 
� Gyom és kártevő írtás 
� Tetejezés 
� Betakarítás időbeni ütemezése 

 

A vállalatnak kell, hogy legyen a termelők számára felállított minimum minőségi és hozam cél.  
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Útmutató kérdések:  
Melyek a dokumentált legjobb gyakorlatok a minőség és hozam optimalizáláshoz?  

 

 További Útmutató:   
 

A legutóbb befejezett termesztési év adatait kell ezen kritérium pontozásához használni. 
 

Ahol egynél több optimális minőségi vagy hozam cél van, a pontozást úgy kell számítani, hogy megerősítsék, hogy a 
termelők elérik ezeket az egyes célokat túlnyomó többségében.  

 

Indikátorok ( 1 – Szükségszerű rész. 2 – Szükségszerű rész ) 
 

1-es Rész 
�    A vállalat kidolgozott-e a helyi feltételeknek megfelelő, bizonyítékon alapuló optimum hozamcélt? (5%) 

Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 
Ha ‘Nem’, menjen át a 2-es részre 

�    A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást a helyi körülményeknek megfelelő bizonyítékon alapuló optimum 
hozamcélokról? (5%) Irja be a százalékot 
� A vállalat termelőinek hány százaléka érte el a meghatározott optimum hozam célt? (max 40%) Irja be a 

százalékot 

 
2-es Rész 

�    A vállalat kidolgozott-e a helyi feltételeknek megfelelő, bizonyítékon alapuló optimum minőségi célt? (5%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

�    A termelők hány százaléka kapott tájékoztatást a helyi körülményeknek megfelelő bizonyítékon alapuló optimum 
minőségi célokról? (5%) Irja be a százalékot 
� A vállalat termelőinek hány százaléka érte el a meghatározott optimum minőségi célt? (max 40%) Irja be 

a százalékot 
Kérjük válaszolja meg az 1-es és 2-es részt 

 

C3.2 Talaj vizsgálat 
 

KRITÉRIUMOK: Talaj vizsgálatot kell végezni, hogy meghatározzák, áll-e valami probléma a termény 
gazdaságilag életképes és egészséges növekedésének útjába? 

 

ÚTMUTATÓ: Talaj vizsgálat az egyetlen módja annak, hogy megállapítsák a talaj tipusát és texturáját (homok, iszap 

és agyag arányát), szerves anyag tartalmát, potenciális gyökérképződés mélységet (vagy hogy áll-e fenn tömörítési 
probléma), talaj kőtartalmat, talaj ásványi összetételét, a talaj pH-t és nehézfémek jelenlétét.  

 

Bármely talaj vizsgálatot a dohánytermesztési szezon előtt kell elvégezni, a mintákat reprezentatív módon kell 
megvenni, hogy biztosítva legyen, hogy az elemzés pontosan tükrözi a valós körülményeket.  

 

A vállalatnak rendelkeznie kell minden dohánytermesztő területre vonakozóan egy mintázási tervvel, amely 
figyelembe vesz olyan kulcsfontosságú paramétereket, mint a talaj uniformitása és farm mérete. 
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A talaj vizsgálatnak összehasonlíthatónak kell lennie időben és az alábbiak szintjét kell meghatároznia:  
 

� Makro tápanyagok (nitrogén, foszfor, kálium) 
� Nyomelemek (e.g. bór, vas, magnézium, cink, kén) 
� Szerves anyag 
� Talaj pH 

 
A talaj vizsgálatot legalább 5 évente el kell végezni ugyanazon a területen, hogy ki lehessen értékelni a 
dohánytermesztésből eredeztethető bármilyen potenciális, hosszú távú kihatást a talaj termékenységére. 

 
Útmutató Kérdések: 

 

Milyen gyakran végeznek talajvizsgálatot? A tesztmitákat ugyanarról a területről veszik?  

 További Útmutató:   
 

A legutóbbi adatokat kell használni ennek a kritérium a pontozásakor.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� A vállalat talajvizsgálati programja biztosítja-e, hogy a vizsgálat pontosan tükrözze a dohánytermesztő területek 
körülményeit? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést.  

� A talajvizsgálat kiterjed-e a nitrogén, foszfor és kálium analízisre? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A talajvizsgálat kiterjed-e nyomelemekre? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A talajvizsgálat kiterjed-e szerves anyagokra? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A talajvizsgálat kiterjed-e a pH-ra? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A talajmintákat ugyanarról a területről veszik-e legalább 5 évente és a dohánytermesztés hosszútávú kihatásait 
kiértékelik-e? (50%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
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C3.3 Műtrágyázás és meszezés 
KRITÉTIUM: A termelők a műtrágyát és meszezést úgy adagolják, hogy megfeleljenek a talaj 
termékenységi és a növény tápanyagellátási követelményeinek.  

ÚTMUTATÓ: Az optimális dohány hozam és minőség elérése érdekében tápanyag igény és felszívódási adatokat kell 

használni a helyi körülményekhez alkalmazkodó műtrágyázási program kidolgozásához. A műtrágyázást és meszezést a 
tényleges talajelemzés, hiteles tanulmányok vagy egyetemi/kutatóállomások ajánlásai alapján kell elvégezni. 

 

Az egy szezonban műtrágyákkal kijuttatott nitrogén és foszfor mennyiségét módosítani kell, miután bármilyen 
eltérést tapasztaltak a tényleges és kitűzött tápanyagellátás között, figyelembe véve a növénynek már biztosított 
minden egyéb fajta tápanyag forrást. A tápanyagforrásnak kell tekinteni a:  

 

� Talajban meglévő tápanyagokat 
� Korábbi műtrágyázásból származó tápanyagokat (beleértve a trágyát is) 
� Betakarítás utáni növénymaradványokból származó tápanyagokat 
� Egyéb termények, mint pl. hüvelyesek, zöld trágya és fedőnövények által biztosított tápanyagokat  

 

Néhány piacon, a kis farm méretnek köszönhetően a reprezentatív mintázás megfelelő a területre jellemző tápanyag 
követelmény meghatározásához. A reprezentatív mintázásnak magában kell foglalni a talaj típusonkénti mintázását 
minimum követelményként. Más egyéb potenciális tényezőket is figyelembe kell venni, amely a talaj termékenységét 
befolyásolja, mint például a korábban termesztett növényeket, ami eltérő lehet a régiók között.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Mi a dokumentált legjobb gyakorlat a hatékony műtrágyázáshoz és meszezéshez, amit a termelőknek ajánlanak? 
 

 További Útmutató:   
 

A legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni ezen kritérium pontozásához.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� Létrehozott-e a vállalat egy optimális műtrágyázási és meszezési programot a helyi körülmények között termelt 
dohány számára? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A farmok hány százalékára vonatkozóan állapította meg a vállalat a tápanyag igényt minden egyes termesztési 
évre és értesítette errről a termelőket?  (30%) 
Irja be a százalékot 

� A vállalat termelőinek hány százaléka alkalmazza a legjobb gyakorlatot a műtrágyázás kijuttatásakor? 
(max 30%) írja be a százalékot 

� A vállalat érintett termelőinek hány százaléka alkalmazza a legjobb gyakorlatot a meszezés kijuttatásában? (max 
30%) 

Irja be a százalékot vagy ‘Nem alkalmazható’ 

 
C3.4 Műtrágya vizsgálat 

KRITÉRIUM: A szerves és szervetlen műtrágyák ismertek és a vizsgálati bizonylat rendelkezésre áll.  

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak biztosítani kell, hogy a szerves és szervetlen műtrágyaforrások ismertek legyenek és az 

ajánlott kijuttatási szintet használni lehet anélkül, hogy a környezetre vagy a szárított dohányra negatív hatással 
lenne.  
Ahol talaj fertőtlenítőt használnak, a kijuttatott klorid mennyiségét figyelembe kell venni, ha a termékek alkalmazása 
közel esik a kiültetés dátumához vagy kevés a csapadék mennyisége. 
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A vállalatnak el kell látnia a termelőit naprakész és teljes információval mindenféle műtrágyáról, amelyet használatra 
engedélyeztek a termelők számára, meghatározván az elérni kívánt minőségi paramétereket. Ahol a termelők által 
használt műtrágyát nem a vállalat biztosítja vagy osztja ki, igazolni kell tudni, hogy kizárólag jóváhagyott műtrágyákat 
használnak a termelők.  

 

A műtrágya minták összegyűjtéséhez használt módszernek a vizsgálandó termékről valós és reprezentatív mintát kell 
szolgáltatnia.  

 

A vállalatnak rendelkeznie kell egy éves programmal, hogy a farmokon használt minden műtrágyát (beleértve a 
trágyát is) vizsgálni tudják. A vizsgálatnak legalább a következőkre kell kiterjedni: 

 

� Nitrogén (beleértve vegyületeit, pl. nitrát vagy ammónium) 
� Foszfor 
� Kálium 
� Kadmium 
� Klorid 

 

A vállalatnak biztosítani kell, hogy kezeletlen szennyvizet nem használnak műtrágyaként a farmokon.  
 

Útmutató Kérdések: 
 

Milyen műtrágya vizsgálatot végeztet a vállalat minden évben?  
 

 További Útmutató:   
 

A legfrissebb adatokat kell ezen kritérium pontozásakor használni.  
 

Indikátorok (Nem szükségszerű) 
 
� A termelők hány százaléka rendelkezik részletes információval a dohányban lévő 

használatra jóváhagyott műtrágyákról? (10%) Irja be a százalékot 
� A vállalat biztosítja-e, hogy a kezeletlen szennyvizet ne használják műtrágyaként a farmokon?  (10%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� A vállalat megerősítette-e, hogy a szervetlen műtrágya, amelyet bármely termesztési területen használnak 

megfelelő tápanyag tartalommal rendelkezik? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A vállalat vezet-e nyilvántartást az összes forrásból származó összes szervetlen műtrágyáról, amelyet a 
farmokon használnak, attól függetlenül, hogy a műtrágyát a vállalat biztosította-e a termelő részére? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A vállalat rendelkezik-e hitelt érdemlő vizsgálati eredményekkel az összes forrásból származó összes szervetlen 
műtrágyáról, amit a farmokon használnak, függetlenül attól, hogy a műtrágyát a vállalat biztosította-e a 
termelő részére? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A vállalat termelőinek hány százaléka használ jelenleg a vállalat által jóváhagyott szervetlen műtrágyát? (max 
40%) Írja be a százalékot 

� Az érintett termelők hány százaléka ismeri a használt szerves műtrágya (trágya) tápanyag tartalmát? (max 10%) 
Írja be a százalékot vagy ‘Nem Alkalmazható’ ahol nem használnak szerves trágyát 
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C3.5 Palánta Nevelés 
 

KRITÉRIUM:  A termelők a rendelkezésre álló legjobb helyi technológiákat és gyakorlatot használják hogy 
egységes és egészséges palántát állítsanak elő. 

 
ÚTMUTATÓ: A palántáknak a lehető legegységesebbnek és legegészségesebbnek kell lenni, hogy kiegyenlített 
ültetvényt érjenek el, ami eredményesebb tetejezést, kacsgátlást és betakarítást eredményez.  

 

A vállalatnak meg kell határoznia a dohány fajtájához, termesztési év időszakához és a termelő szükségleteihez 
igazodó elérhető legjobb technológiát, tősűrűséget és és a munkálatok időbeni ütemezését, hogy egységes és 
egészséges palántákat tudjanak előállítani.  

 

A palántaágy stádiumban alkalmazandó legjobb gyakorlatokra vonatkozó információt kommunikálni kell a termelők 
felé és amennyiben szükséges, hatékony termelői képzést kell biztosítani.  

 

A palántákat nevelő termelőket ösztönözni kell, hogy vezessenek nyilvántartást a bejövő szaporító anyagról, a 
műtrágyahasználatról és növényvédőszeres kezelésről a palántaágy stádiumában. 

 

Minimum követelményként a termelőnek nyilván kell tartania a növényvédőszeres kezeléseket a palántaágy 
időszakában. Minden egyes növényvédőszeres kezelésről a nyilvántartott adatoknak ki kell terjedni a következőkre: 

 

� Növényvédőszer kereskedelmi neve 
� Kijuttatás ideje és módja 
� Alkalmazott mennyiség 
� Növényvédőszert kijuttató személy neve 
� Célzott kártevő(k), betegség(ek), gyom(ok), stb. 
� Terület neve vagy elhelyezkedése 

 

Ahol a termelők harmadik féltől vesznek palántát, a palántának egészségesnek és kártevők vagy betegségek látható 
jelétől mentesnek kell lennie. 

 

Útmutató kérdések: 
 

Mi a dokumentált legjobb gyakorlat a Palánta Neveléshez? 
 

 További Útmutató:   
 

Ezen kritérium pontozásához a legfrissebb adatokat kell használni. 
 

Ahol a termelők harmadik féltől veszik a palántát, a vállalatnak biztosítani kell, hogy a harmadik fél ismeri a vállalat 
által meghatározott legjobb Palánta Nevelési gyakorlatokat és nyilvántartást szükséges vezetni a szaporító anyagról, 
műtrágya használatról valamint a növényvédőszeres kezelésről a palántaágy stádiumában. A harmadik felek által 
képviselt termelőket is bele kell számítani ezen gyakorlatok kommunikációjába.  

 

Indikátorok (1-es rész – Szükségszerű rész. 2-es rész – Nem szükségszerű) 
 

1-es rész 

� A vállalat meghatározta-e a legjobb gyakorlatokat az egységes és egészséges palánták eléréséhez? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által Palánta Nevelésre meghatározott legjobb 
gyakorlatokról? (10%) Írja be a százalékot 
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� A termelők hány százaléka használ olyan palántát, amit a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokat 
követve termeltek, hogy biztosítsák az egyenletes és egészséges növekedést? (max 50%) Írja be a százalékot 

 
2-es rész 

� A termelők hány százaléka kapott értesítést arról, hogy nyilvántartást szükséges vezetni a szaporító anyagról, 
műtrágya kijuttatásról és növényvédőszeres kezelésekről a palántaágy stádiumában? (10%) 
Írja be a százalékot 

� A termelők hány százaléka használ olyan palántát, amelyek teljes és pontos nyilvántartással rendelkeznek arról, 
hogy milyen növényvédőszeres kezeléseket végeztek a palántaágy stádiumában? (max 20%) Irja be a százalékot 

 

C3.6 Palánták kiültetése 
 

KRITÉRIUM: A termelők olyan agronómiai technikákat használnak, amelyek optimalizálják a magas 
terméshozamú kereskedelmi ültetvények hatékony megalapozását és növekedését.  

 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak meg kell határoznia a helyi körülményeknek és dohányfajtáknak megfelelő agronómiai 
földmegmunkálási gyakorlatokat. Ezeket kísérleti programok által kell meghatározni, és kommunikálni a termelők 
felé.  

 
A minőség és hozam optimalizálásához a kulcsfontosságú agronómiai tényezők kiterjednek, de nem korlátozódnak a 
következőkre:  

 

� Kiültetés megfelelő ideje 
� Tőtávolság 
� Műtrágya mennyisége és kijuttatás ideje 
� Öntözés 
� Gyom és kártevő írtás 

 

Útmutató Kérdések: 
 

Mi a dokumentált legjobb gyakorlat a palánták kiültetésére?  
 

 További útmutató:   
 

Ezen kritérium pontozásához a legfrissebb adatokat kell felhasználni. 
 

Indikátorok (Szükségszerű Rész) 
 

� A vállalat meghatározta-e a legjobb gyakorlatokat a palánták kiültetésére, beleértve ezen kritériumhoz felsorolt 
kulcsfontosságú agronómiai tényezőket? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által meghatározott palánta kiültetésre vonatkozó legjobb 
gyakorlatokról? (10%) Irja be a százalékot 
� A vállalat termelőinek hány százaléka alkalmazza a vállalat által meghatározott palánta kiültetésre vonatkozó 
legjobb gyakorlatokat? (max 80%) Irja be a százalékot 
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C3.7 Tetejezés és kacsgátlás 

 
KRITÉRIUMOK: A termelők alkalmazzák a tetejezési és kacsgátlási gyakorlatokat, hogy a kívánt dohány 
minőséget elérjék. 

 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak meg kell határoznia a helyi körülményeknek és dohányfajtáknak megfelelő tetejezési és 

kacsgátlási gyakorlatokat és kommunikálni kell ezeket a termelőik felé.  
 

A tetejezésre és kacsgátlásra vonatkozó gyakorlatokat helyileg kell meghatározni az elérhető technológiára, költségre, 
munkaerőre, dohány fajtára és típusra alapozva. 

 
Néhány dohány fajta, mint például a keleti típusú dohányok, jellemzően nem igényelnek tetejezést és kacsgátlást.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Mi a dokumentált legjobb gyakorlat a tetejezésre és kacsgátlásra? 
 

 További útmutató:   
 

Ezen kritérium pontozásához a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

�    A keleti típusú dohányra és a szivarburkoló dohánylevélre  
Irja be ‘Nem alkalmazható’ 

 
�    A vállalat meghatározta-e a legjobb gyakorlatát a tetejezésre és kacsgátlásra? (10%) 

Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

�    A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által meghatározott tetejezésre és kacsgátlásra vonatkozó 
legjobb gyakorlatokról? (10%) Irja be a százalékot 
�    A vállalat termelőinek hány százaléka alkalmazza a vállalat által meghatározott, tetejezésre és kacsgátlásra 
vonatkozó legjobb gyakorlatokat? (max 80%) Irja be a százalékot 

 

C3.8 Szárítási Kapacitás 
 

KRITÉRIUMOK: Van elég szárítási kapacitás minden megtermelt dohánynak.  
 

 

ÚTMUTATÓ: Minden termelő rendelkezésére kell, hogy álljon megfelelő szárítási kapacitás (mesterséges szárítók, 

burley szárító pajták, szárító keretek, stb) hogy megszárítsanak minden megtermelt dohányt.  
 

A szárítás szervezése rendkívül fontos a megfelelő dohányminőség és hozam eléréshez és hogy a szárított dohány 
megfeleljen a piaci normáknak. Nem lehet optimális minőséget és hozamot elérni, ha a termelőknek nincs elég 
kapacitásuk (helyük) ahhoz, hogy megfelelően megszárítsák a dohányt. 

 

Útmutató Kérdések: 
 

Mi a dokumentált legjobb gyakorlat a szárítási kapacitásra vonakozóan? 
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 További útmutató:   
 

Ezen kritérium pontozásához a legfrissebb adatokat kell használni. 
 

Indikátorok (Szükségszerű Rész) 
 

�   A vállalat meghatározta-e a legjobb gyakorlatokat a szárítási kapacitásra vonatkozóan? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

�  A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokról a szárítási 
kapaciásra vonatkozóan? (10%) Irja be a százalékot 
�  A vállalat termelőinek hány százaléka alkalmazza a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatot a szárítási 
kapacitásra vonatkozóan? (max 80%) Irja be a százalékot 

 

C3.9 Dohány előkészítése 
 

KRITÉRIUMOK: A termelők a felvásárlási specifikációknak megfelelően előkészítik a dohányt a 
felvásárláshoz. 

 
ÚTMUTATÓ: A vállalatnak meg kell határoznia, hogyan kell a dohányt előkészíteni a felvásárláshoz és ezt 

kommunikálni kell a termelők felé is.  
 

A felvásárlási specifikációnak tartalmaznia kell: 
 

� Osztályozás, válogatás 
� Bála méret 
� Súly 
� Nedvesség tartalom 
� Csomagoló anyag 
� Szállítási normák 

 

A megfelelő nedvességtartalom rendkívül fontos, hogy megőrizzük a levél minőségét, elkerüljük a veszteséget és 
minimalizáljuk a TSNA-t (nikotinspecifikus nitrózaminokat). A cigarettagyárak beszállítóinak a nedvességszint 
célértékeket és határértékeket kommunikálniuk kell a termelők felé. A célérték megállapításakor a bálázás idején 
meglévő nedvességszintet kell érteni, nem a beszállításkori nedvesség értéket, még akkor is, ha a mérést a 
beszállításkor végzik el.  

 

Útmutató Kérdések: 
 

Mi a dokumentált legjobb gyakorlat a felvásárlásra való előkészítésre?  
 

 További Útmutató:   
 

Ezen kritérium pontozásához a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni. 
 

Indikátorok (Szükségszerű Rész) 
 

� A vállalat meghatározta-e a legjobb gyakorlatait a felvásárlásra való előkészítésre, beleértve a kritérium 
útmutatójában felsorolt specifikációkat is? (10%) 

Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokról a felvásárlásra 
való előkészítésre vonaktozóan? (10%) Irja be a százalékot 
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� A termelők hány százaléka alkalmazza a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokat a felvásárlásra való 
előkészítésre vonatkozóan? (max 80%) Irja be a százalékot 

 

C3.10 TSNA (nikotinspecifikus nitrózaminok) csökkentése 
 
KRITÉRIUMOK: A vállalat intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy csökkentse a TSNA 
(nikotinspecifikus nitrózaminok) szintet. 
 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak meg kell határoznia a legjobb gyakorlatokat a TSNA szintek csökkentésére. 

Minden elérhető, dohánytípusra alkalmazható intézkedést következetesen alkalmazni kell, hogy a TSNA-t csökkentsék. 

Ezek kiterjednek például: 
 

� A mesterséges szárítású dohány hőcserélőjének évenkénti karbantartására 
� Alacsony konverterű magok használatára napon szárított és természetes úton szárított dohányfajtáknál 
� A bálázáskori optimális nedvességtartalomra a napon szárított és természetes úton szárított dohánytípusoknál 

és a farmon történő hosszúan tartó tárolás elkerülésére 
 

Útmutató Kérdések: 
 

Milyen program létezik a TSNA csökkentésére? 
 

További Útmutató: 
 

A legfrissebb adatokat kell használni ezen kritérium pontozásához. 
 

Ez a kritérium nem alkalmazható a keleti típusú dohányokra. 
 

Indikátorok (Szükségszerű Rész) 
 

�    Keleti típusú dohányok esetében 
Irja be ‘Nem alkalmazható’ 

� A vállalat meghatározta-e a legjobb gyakorlatokat a TSNA szintek csökkentésére, beleértve a kritérium 
útmutatójában részletezett alkalmazható intézkedéseket? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

�   A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokról a TSNA szintek 
csökkentésére vonatkozólag?  (10%) Írja be a százalékot 
�    A vállalat termelőinek hány százaléka alkalmazza a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatot a TSNA 
szintek csökkentésére? (max 80%) Írja be a százalékot 

 

 
 

C4. Integrált Kártevő Irtás – IPM 
 

ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A termelők alkalmazzák az Integrált Kártevő Irtást (IPM). 
 

Az Integrált Kártevő Irtás (IPM) egy rendszerszintű megközelítése a növényvédelemnek, amely különböző információt 
használ fel, hogy jobb döntéseket hozzon a kártevőírtást illetően, hangsúlyt fektetve minden elérhető módszer 
integrálására. A növényvédőszereket (CPA) csak mint utolsó eszközt lehet bevetni a betegségek és kártevők elleni 
védekezésre, mindig betartva a növényvédőszerekre vonatkozó jogszabályokat és a szer gyártójának írásbeli 
utasításait. Az Integrált Kártevő Irtás (IPM) keretében csak akkor javasolt a növényvédőszer megfelelő használata 
kártevők és betegség elleni védekezésre, ha azok populációját nem lehet elfogadható szinten tartani a környezetre 
kedvezőbb hatású módszerek alkalmazásával. Ahol növényvédőszert kell alkalmazni, azokat a kemikália gyártói 
ajánlásoknak, az STP cigarettagyárak követelményeinek és az összes vonatkozó törvénynek és jogszabálynak a 
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betartásával kell elvégezni.  
 

A vállalatnak rendelkeznie kell egy stratégiával a növényvédőszerek használatának csökkentésére környezetbarát 
technikák és alternatív művelési, fizikai és biologiai eszközök használata által, ahol ez megvalósítható.  

 

Folyamatos oktatási és képzési programokat kell tartani, hogy foglalkozzanak az új jogszabályoknak való megfeleléssel 
és kizárólag ajánlott növényvédőszereket lehet használni.  

 

C4.1 Vetésforgó 
 

KRITÉRIUM: A termelők váltogatják a dohányt más terményekkel, amelyek elnyomják a 
dohány kártevőket és betegségeket.  

 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak meg kell határoznia, hogyan váltogassák a dohányt más terményekkel vagy 

ugaroltatással és kommunikálják ezt a termelők felé.  
 

Minimális követelményként a vetésforgónak a következőnek kell lennie:  
 

a.    Egy dohányültetést két másik nem-burgonyafélék családjába tartozó növény követ  
VAGY 

b.   Egy dohányültetést legalább 3 hónapos ugaroltatás és egy nem-burgonyafélék családjába tartozó növény követ 
 

Olyan országokban, ahol a fenti vetésforgót egyetlen év alatt véghez lehet vinni, azt még úgy lehet tekinteni, hogy 
megfelel a vetésforgóra vonatkozó legjobb gyakorlatnak. 

 

A vetésforgó egy döntő fontosságú gyakorlat a kártevők és betegségek kockázatának csökkentésében és a 
talaj termőképességének fenntartásában vagy javításában.  

 

A ‘normális’ vagy ‘hagyományos’ gyakorlatot nem szabad legjobb gyakorlatként elfogadni, hacsak nem lehet a 
hatékonyságát bizonyítottan alátámasztani. 

 

Útmutató kérdések: 
 

Mi a legjobb gyakorlat a vetésforgóra vonatkozóan? 
 

 További Útmutató:   
 

Ezen kritérium pontozásához a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� A vállalat meghatározott-e legjobb gyakorlatokat a vetésforgóra vonatkozóan, összhangban a kritériumra 
vonatkozó útmutatóban foglaltakkal? (10%) 

Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokról a vetésforgóra 
vonatkozóan? (10%) Irja be a százalékot 
� A vállalat termelőinek hány százaléka alkalmazza a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokat a 
vetésforgóra vonatkozóan? (max 80%) Irja be a százalékot 
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C4.2 Biologiai Kártevő Irtás 
 
KRITÉRIUMOK: A termelők biológiai módszereket használnak a kártevők és betegségek ellen. 

 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak rendelkeznie kell egy eljárással, amelyben évenként kiértékeli a kártevők elleni biológiai 

védekezés használatának elérhetőségét és megvalósíthatóságát. A vállalatnak meg kellene határozni, milyen biológiai 
védekezést lehet használni a kártevők ellen, amennyiben alkalmazható, és kommunikálni kell ezt a termelők felé.  

 

Mesterségesen behozott élősködőket, ragadozókat és kórokozókat, növénykivonatokat lehet használni a kártevők és 
betegségek által okozott problémák szabályozására és a növényvédőszer iránti szükséglet csökkentésére.  
 

Sok országban a kártevő irtás biológiai módszereit már regisztrálták és jóváhagyták a dohányban való 
használatra.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Mi a dokumentált legjobb gyakorlat a biológiai kártevőirtásra?  
 

További Útmutató: 
 

A biológia kártevőirtás használatát a vállalat által kibocsátott nyilvántartásokon keresztül vagy az egyes termelők által 
a megvásárolt biológiai kártevőkről vezetett nyilvántartások figyelemmel kísérésével lehet bizonyítani. 

 

Ahol biológiai kártevőírtás elérhető és/vagy a meghatározott legjobb gyakorlat csak a termelői bázis valamely 
hányadára vonatkozik, a pontozást csak az érintett termelők alapján kell elvégezni.  

 
Ezen kritérium pontozásához a legfrissebb adataokat kell használni. 

 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� Ha nincs elérhető biológiai kártevőirtás és/vagy a biológiai kártevő irtást nem tekintik legjobb gyakorlatnak, 

 Irja be ‘Nem Alkalmazható’ 
� A vállalat meghatározta-e a legjobb gyakorlatokat a biológiai kártevőirtásra vonatkozóan? (10%) 

Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A termelők hány százaléka kaptt értesítést a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatról a biológiai kártevő 
irtásra vonatkozóan? (10%) Irja be a százalékot 
� A vállalat termelőinek hány százaléka alkalmazza a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokat a biológiai 
kártevőirtásra? (max 80%) Irja be a százalékot 
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C4.3 Ellenálló Fajták 
 

KRITÉRIUM: A termelők ellenálló dohányfajtákat termesztenek. 
 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak meg kell határoznia, hogyan lehet legjobban használni az ellenálló fajtákat és 

kommunikálni kell ezt a termelőik felé.  
 

A kártevők és betegségek megelőzésének legjobb módja, ha olyan ellenálló fajtákat választanak ki, amelyek nem 
függenek sem természetes sem mesterségesen előállított hatóanyagok alkalmazásától annak érdekében, hogy a 
kártevő és betegség terhelést csökkentsük.  
Ahhoz, hogy elkerüljük a kártevő ellenállás kialakulását, a legjobb gyakorlatok megkövetelhetik a különböző 
kártevőknek ellenálló fajok tervezett használatát. 

 

Útmuató kérdések: 
 

Mi a dokumentált legjobb gyakorlat a termelőknek ajánlott ellenálló fajták használatára?  
 

 További Útmutató:   
 

Ezen kritérium pontozásához a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Ahol a vállalat ellenálló fajták magjait osztja ki a termelőknek, az ellenálló fajták használatára vonatkozóan a legjobb 
gyakorlat kommunikálásának és alkalmazásának bizonyítékaként a magkiosztási nyilvántartásokat el lehet fogadni. 
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

�    A vállalat meghatározott-e legjobb gyakorlatot az ellenálló fajták használatára? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatról az ellenálló fajták 
használatát illetően? (10%) 
Írja be a százalékot 

�    A vállalat termelőinek hány százaléka alkalmazza a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokat az ellenálló 
fajták használatára vonatkozóan? (max 80%) Irja be a százalékot 

 

C4.4 Fizikai kontrol módszerek 
 

KRITÉRIUM: A termelők fizikai kontrol módszereket használnak a kártevő terhelés csökkentésére. 
 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak meg kell határoznia, hogyan lehet legjobban használni a fizikai kontrol módszereket és 

kommunikálni kell ezt a termelők felé.  
 

Alternatív kórokozó hordozókat, elválasztó ültetvényeket, feromon csapdákat és vonzó/taszító növényeket lehet 
használni a dohányültetvényeken belül vagy azok körül. Ezeket a módszereket lehet arra használni, hogy a kifejlett 
kártevőket olyan helyre vonzzák, ahol könnyebben lehet azokat megfigyelni és kontrolálni. Ezen felül a taszító 
növények és elválasztó ültetvények azt is eredményezhetik, hogy a dohányültetvényben csökken a kártevőterhelés 
szintje.  

 

Útmutató Kérdések: 
 

Mi a dokumentált legjobb gyakorlat a fizikai kontrol módszerek használatára?  
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 További Útmutató:   
 

Ezen kritérium pontozásához a legfrissebb adatokat kell használni. 
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� A vállalat meghatározta-e a legjobb gyakorlatokat a fizikai kontrol módszerek használatára? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatról a fizikai kontrol 
módszerek használatát illetően? (10%) 
Irja be a százalékot 

� A vállalat termelőinek hány százaléka alkalmazza a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatot a fizikai 
kontrol módszerek használatát illetően? (max 80%) Irja be a százalékot 

 

C4.5 Termény maradványok megsemmisítése 
 

KRITÉRIUM: A termelők megsemmisítik a palántaágyakat és a dohánynövények maradványait. 
 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak meg kell határoznia, hogyan lehet a termény maradványokat legjobban megsemmisíteni 

és ezt kommunikálni kell a termelők felé.  
 

A palántaágyakat és a dohánynövények maradványait az akturális termesztési év befejezése után a lehető 
leghamarabb meg kell semmisíteni annak érdekében, hogy elkerüljük a kártevők és betegségek terjedését.  

 

A terménymaradványok megsemmisítése történhet vagy a termőterületről való eltávolítással vagy a termőterületen 
végzett kezeléssel, a potenciális betegség/kártevő terjedéstől függően.  

 

Útmutató Kérdések: 
 

Mi a dokumentált legjobb gyakorlat a kitültetés utáni palántaágy illetve a betakarítás utáni dohányszárak és gyökerek 
megsemmisítésére?  

 

 További Útmutató:   
 

Ezen kritérium pontozásához a legfrissebb adatokat kell használni. 
 

Indikátorok (1-es rész – Szükségszerű rész, 2-es rész – Szükségszerű rész) 
 

1-es rész 
� A vállalat meghatározta-e a legjobb gyakorlatokat a palántaágyak megsemmisítésére? (5%) 

Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 
Ha ‘Nem’, menjen át a 2-es részre 

� A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokról a palántaágyak 
megsemmisítését illetően? (5%) Irja be a százalékot 
� A termelők hány százaléka alkalmazza a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokat a palántaágyak 
megsemmisítésére vonatkozóan? (max 40%) Irja be a százalékot 
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2-es rész 
�    HA vállalat meghatározta-e a legjobb gyakorlatokat a terménymaradványok 
megsemmisítésére vonatkozóan? (5%) 

Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

�    A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokról a 
terménymaradványok megsemmisítését illetően? (5%) Irja be a százalékot 
�   A vállalat termelőinek hány százaléka alkalmazza a terménymaradványok megsemmisítésére vonatkozó vállalat 

által meghatározott legjobb gyakorlatokat? (max 40%) 
írja be a százalékot 
Válaszoljon mindkét rész kérdéseire 

 

C4.6 Természetes ragadozók 
 
KRITÉRIUM: A termelők élőhelyet biztosítanak a természetes ragadozók számára. 

 
ÚTMUTATÓ: A vállalatnak meg kell határoznia, hogy a termelők hogyan tudnak élőhelyet biztosítani a levéltetvek, 

hernyók és más kártevők természetes ragadozói számára, ezáltal egyidejűleg elkerülve a permetezést ahol 

lehetséges, amennyiben a kártevők ragadozói jelen vannak.  
 

A természetes kártevő ragadozók egészséges populációi csökkentik a növényvédőszer alkalmazás szükségességét. A  
bogárpopulációk számára kialakított füves bakhátak, vadvirágos keskeny mezők vagy más helyi feltételeknek 
megfelelő növényzet biztosítása ösztönözheti a darazsak, katicabogarak és a kártevő fajok más természetes 
ragadozóinak jelenlétét.  

 

Útmutató Kérdések: 
 

Mi a dokumentált legjobb gyakorlat a természetes ragadozók ösztönzésére? 
 

 További Útmutató:   
 

Ezen kritérium pontozásához a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 
�  A vállalat meghatározta-e a legjobb gyakorlatokat a természetes ragadozók ösztönzésére?  (10%) 

Irja be ‘Igen’ or ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

�    A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokról a természetes 
ragadozók ösztönzésére? (10%) Irja be a százalékot 
�  A vállalat termelőinek hány százaléka alkalmazza a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokat a 
természetes ragadozók ösztönzésére? (max 80%) Irja be a százalékot 

 

C4.7 A növényvédőszer használat gazdasági küszöbértékei, kártevők, haszonélvezők és 

betegségek felderítése és figyelemmel kísérése 

 

KRITÉRIUM: Gazdasági küszöbértékek vannak megállapítva minden kulcsfontosságú kártevőre és 
betegségre, és növényvédőszert vagy egyéb kezeléseket csak akkor használnak, ha a felderítés és 
figyelemmel kísérés megerősítette, hogy a gazdasági küszöbérték szinteket meghaladták. 

 
ÚTMUTATÓ: A vállalatnak meg kell határoznia a gazdasági küszöbértéket minden, helyileg fellelhető 

kulcsfontosságú kártevő és betegség vonatkozásában azzal a szándékkal, hogy biztosítsák azt, hogy a termelők csak 
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akkor alkalmaznak kezeléseket, amikor azok elkerülhetetlenül szükségesek. A gazdasági küszöbértékeknek meg kell 

mutatni, hol van az a pont, ahol a kártevők és betegségek okozta pénzügyi veszteség meghaladja a kártevőirtás 

kezelésének költségét.  
 

Be kell azonosítani a kulcsfontosságú kártevőket és betegségeket, meg kell érteni az életciklusukat és meg kell 
állapítani a helyi feltételeknek megfelelő küszöbértéket, kutatásokra alapozva. Ezeknek a küszöbértékeknek 
figyelembe kell venni a termelők által a dohányért kapott árat, valamint a művelési, kémiai, fizikai és biológiai kontrol 
intézkedések költségeit. 

 

A vállalatnak meg kell határoznia a legjobb gyakorlatokat a dohányültetvényeken lévő kártevő- és betegségfertőzések 
felderítéséhez és figyelemmel kíséréséhez. A felderítésnek és figyelemmel kísérésnek ki kell terjednie a 
dohányföldeken fellelhető kártevő és hasznos rovarok számának nyilvántartására ahhoz, hogy megbízható módon 
meg tudják becsülni a kártevők által okozott kár potenciális gazdasági kihatását.  

 

A természetes ragadozók jelenlétét szintén figyelembe kell venni, amikor a növényvédőszer alkalmazásának 
szükségességét mérik fel. Ezért fontos, hogy a vállalat biztosítsa azt, hogy a termelők és a felügyelők be tudják 
azonosítani mind a kulcsfontosságú kártevőket mind pedig a természetes ragadozóikat. 

 

A termelőknek csak utolsó eszközként kellene alkalmazni a kezeléseket, amikor a vonatkozó gazdasági küszöbérték 
szinteket átlépték. A növényvédőszer használatának indoklását, az alkalmazott dózist és alkalmazás idejét 
dokumentálni kell.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Mi a dokumentált legjobb gyakorlat a felderítés és figyelemmel kísérés alkalmazához?  
 

Melyek a dokumentált gazdasági küszöbök minden, az adott termesztési területen megtalálható kulcsfontosságú 
kártevő és betegség kezelésére?  

 

A termelőket és felügyelőket hogyan tájékoztatták a hasznos rovarokról?  
 

További Útmutató: 
 

Ezen kritérium pontozásához a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű Rész) 
 

� A vállalat meghatározott-e gazdasági küszöbértéket a növényvédőszer használathoz, a helyi dohánytermesztő 
területen megtalálható, minden kulcsfontosságú kártevő és betegség elleni védekezésre? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A vállalat meghatározta-e a legjobb gyakorlatokat a helyi dohánytermesztő területeken történő kártevő és 
betegségek felderítésére és figyelemmel kísérésére? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést.  

 �  A termelők hány százaléka kapott értesítést a növényvédőszer használathoz a vállalat által megállapított 
gazdasági küszöbértékről? (10%) Irja be a százalékot 
� A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatról a kártevők és 
betegségek felderítésére és figyelemmel kísérésére? (10%) Irja be a százalékot 
� A vállalat termelőinek hány százaléka alkalmazza a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokat a kártevők, 
haszonrovarok és betegségek felderítéséhez és megfigyeléséhez? (max 20%) Irja be a százalékot 
� A vállalat termelőinek hány százaléka alkalmazza a vállalalt által meghatározott gazdasági küszöböt a 
növényvédőszer használatnál, amikor bármilyen kulcsfontosságú kártevőt vagy betegséget kezel?  (max 40%) Irja be a 
százalékot 
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C4.8 Jóváhagyott növényvédőszerek 
 

KRITÉRIUM: Amikor növényvédőszert használnak, minden vonatkozó törvényt, STP cigarettagyártók 
követelményeit és a növényvédőszer gyártók utasításait betartják.  

 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak biztosítani kell, hogy a termelők csak azokat a permetszereket és biológiai hatóanyagokat 

használják, amelyek az adott kártevők vagy betegségek kezelésére alkalmazhatók, és amelyek hivatalosan 
engedélyeztetve vannak és jóvá vannak hagyva a dohányban levő használatra. 

 

A vállalatnak kommunikálnia kell az ajánlott és jóváhagyott növényvédőszereket a termelők felé, biztosítva az, hogy 
minden információt folyamatosan aktualizálnak és a termelőket értesítik az aktuális változásokról.  

 

A vállalatnak ki kell dolgoznia és életbe kell léptetnie egy módszert, amely biztosítja, hogy a termelők szigorúan 
betartják a növényvédőszerek gyártóinak utasításait, és a növényvédőszer használatra a vonatkozó jogszabályokat és 
útmutatásokat.  

 

A vállalatnak aktívan együtt kell működnie a kutatási, fejlesztési és regisztrációs tevékenységben részt vevő 
növényvédőszer gyártókkal, a dohányra való használatra megcélzott rovarölőszerek regisztrációjában és biztosítani 
kell, hogy regisztrált növényvédőszer kezelések sora álljon a termelők rendelkezésére a vállalat növényvédőszer 
ajánlása részeként.  

 

A vállalatnak el kell végeztetnie friss zöld dohánylevél és/vagy szárított levél bevizsgálását növényvédőszer 
maradványra olyan piacokon, ahol fennáll növényvédőszer szennyezettség potenciális kockázata, mint például (de 
nem kizárólag): 

 

� Nem regisztrált növényvédőszer használata 
� Jogszabályokban vagy STP cigarettagyártók sztenderdjében meghatározott szintnél magasabb növényvédőszer 

maradvány kockázata 
� Környezetre és/vagy emberi egészségre veszélyt jelentő növényvédőszer kockázata  

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen agrokémiai és biológiai hatóanyagok vannak jóváhagyva a dohányra való használatra?  
 

A vállalat hogyan biztosítja azt, hogy a termelők akutális információkkal rendelkeznek a növényvédőszer fejlesztések 
tekintetében?  

 

 További Útmutató:   
 

Ezen kritérium pontozásához a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Indikátorok (1-es rész – Szükségszerű rész. 2-es rész – Nem szükségszerű) 
 

1-es rész 
�   A termelők hány százaléka részére biztosított a vállalat részletes információt a dohányra való ajánlott és 

jóváhagyott növényvédő szerek tekintetében? (10%) Irja be a százalékot 
�    Biztosítja-e a vállalat, hogy a dohányban való használatra ajánlott és jóváhagyott növényvédő szerekről való 

részletes információ folyamatosan frissítésre kerüljön és ezt hatékonyan kommunikálják a termelők felé? 
 Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést. Ha ‘Nem’, menjen a 2-es részre 
�    A vállalat kidolgozott-e és életbe léptetett-e olyan módszert, amely a lehető legnagyobb mértékben biztosítja, hogy 

a termelők szigorúan betartják az STP Cigarettagyártók követelményeit és a növényvédőszer gyártók utasításait, az 
összes vonatkozó jogszabályt, és a növényvédőszer használatra vonatkozó útmutatást, amely ezek közül a 
legszigorúbb? (30%) 
Irja be ‘Igen ’vagy ‘Nem’ 
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2-es rész 
�    A vállalat együttműködik-e a kutatási, fejlesztési és regisztrációs tevékenységekkel foglalkozó növényvédőszer 

gyártókkal, hogy biztosítsa, hogy regisztrált növényvédőszer kezelések sora álljon a termelők rendelkezésére a 
vállalat növényvédőszer ajánlásának részeként? (25%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

�    HA vállalat alkalmazza-e friss zöld dohánylevél és/vagy szárított dohánylevél növényvédőszer maradványokra 
történő bevizsgáltatását olyan piacokon, ahogy növényvédőszer szennyezettség potenciális kockázata fennáll? 
(25%) Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ vagy ‘Nem alkalmazható’ 
Kérjük, hogy válaszolja meg az 1-es és 2-es részt is. 

 

C4.9 Növényvédő szerek mérgező hatása 
 

KRITÉRIUM: A vállalat az alacsony toxicitású és konkrét kártevőket megcélzó növényvédőszerek 
használatát ösztönzi azzal együtt, hogy megpróbálja elkerülni a megelőző kezeléseket annak érdekében, 
hogy csökkentsék a környezeti és emberi egészségre való kockázatot. 

 

ÚTMUTATÓ: A vállalat által jóváhagyott és ajánlott növényvédőszerek között kell lenni alacsony toxicitású és 

konkrét kártevőt megcélző készítvényeknek is és a helyi „márka” neveket kell használni (azzal együtt, hogy 
szerepeltetni kell a hatóanyagot is), hogy megkönnyítsék a termelők számára a megértést.  

 
Ahol szintetikus rovarölő szerek használata válik szükségessé, a vállalatnak figyelembe kell venni a környezeti és 
emberi egészségre való kockázatokat, ahol többféle növényvédőszerből lehet választani. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) szerinti III-as toxicitású vagy annál magasabb osztályba (minél magasabb az osztály, annál 
alacsonyabb a toxicitás szintje) tartozó termékek használatát kell előnybe részesíteni. A II-es toxicitású 
osztályba sorolt termékeket kizárólag jól megindokolt esetekben lehet használni és az I-es toxicitású 
osztályba tartozó termékeket pedig egyáltalán nem szabad használni. 

 
A vállalatnak biztosítani kell, hogy a termelők tudják, hogyan kell az illető növényvédőszert használni, beleértve a: 

 

� Dózist 
� Alkalmazás idejét 
� Alkalmazás módját 

 

Olyan piacokon, ahol a törvény előírja, hogy növényvédőszer kijuttatását csak megfelelő bizonyítvánnyal rendelkező 
személy végezheti, a vállalatnak biztosítania kell, hogy a termelő megfelel ennek az előírásnak.  

 

Útmutató kérdések: 
 

A vállalat milyen információt biztosít a termelők részére a dohányra alkalmazott növényvédőszerek toxicitását 
illetően?  

 

További útmutató: 
 

Ezen kritérium pontozásához a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni.  
 

 Indikátorok (Nem szükségszerű)   
 

� A termelők hány százaléka részére biztosított a vállalat részletes információt a dohányban való használatra 
ajánlott és jóváhagyott növényvédőszereket illetően, beleértve a helyi piacon elérhető alacsony toxicitású 
márkákat? (5%) 
Irja be a százalékot 

� A vállalat által ajánlott és jóváhagyott növényvédőszerek világosan irányítják-e a termelőket az alacsony 
toxicitású opciók felé, amikor ez lehetséges és kizárják-e az I-es osztályba tartozó növényvédőszereket? (35%) 

Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� A vállalat biztosítja-e, hogy a II-es toxicitású osztályba tartózó növényvédőszereket kizárólag jól megindokolt 
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esetekben használják? (10%) 
 Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

�    A vállalat kidolgozott-e és működtet-e olyan módszert, amely a legmesszebbmenőkig biztosítja, hogy a termelők 
betartják a vállalat ajánlott és jóváhagyott növényvédőszerekre vonatkozó utasítását, megfelelő dózist használnak 
a megfelelő időben és módon?  (25%) Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

�    A vállalat alkalmazza-e a friss zöld dohánylevél és/vagy szárított dohánylevél bevizsgálatatását, hogy nyomon 
kövesse az I-es és II-es osztályba tartozó növényvédőszerek használatát?  (25%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

 

C4.10 Növényvédőszer alkalmazások nyilvántartása 
 

KRITÉRIUM: A termelők hatékony nyilvántartást vezetnek a dohányban alkalmazott növényvédőszerek 
használatáról. 

 

ÚTMUTATÓ: A növényvédőszer használatáról való adatoknak az egyes kezelésekre vonatkozóan (beleértve 

a kifejlett növényt és a palántákat is) a következőket kell tartalmaznia: 
 

� Növényvédőszer kereskedelmi neve és a dózis mértéke 
� Kijuttatás dátuma és módja 
� Növényvédőszert kijuttató személy neve 
� Megcélzott kártevő(k), betegség(ek), gyom(ok) stb. 
� Terület neve vagy elhelyezkedése 

 
A permetezési nyilvántartást az alkalmazáskor kell kitölteni és minimum két szezonra visszamenőleg meg kell őrizni 
(vagy tovább, ha a vonatkozó jogszabályok ezt előírják). A növényvédőszer kijuttatási nyilvántartásnak alá kell 
támasztania, hogy a növényvédőszer gyártójának utasításait követték.  

 

 További Útmutató:                                                                                                                                                            
 

Ezen kritérium pontozásához a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 
� A vállalat meghatározott-e legjobb gyakorlatokat a növényvédőszer kijuttatás nyilvántartására, beleértve a 
kritérium útmutatójánál felsorolt részleteket is? (10%) 

Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatokról a 
növényvédőszer kijuttatásának nyilvántartását illetően? (10%) Irja be a százalékot 
� A vállalat termelőinek hány százaléka alkalmazza a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatot a 
növényvédőszer kijuttatás nyilvántartására vonatkozóan? (max 80%) Irja be a százalékot 
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C4.11 Cigarettagyártók által meghatározott maximum növényvédőszer 
maradvány határérték 

 
KRITÉRIUM: Mind a törvény által előírt, mind a STP cigarettagyárak által meghatározott 
növényvédőszer maradvány határértéket betartják. 

 

ÚTMUTATÓ: Minden dohányt meg kell mintázni és be kell vizsgáltatni, megfelelve a maximum növényvédőszer 

maradvány határértéket megállapító törvényeknek és STP cigarettagyárak követelményeinek. Ahol az STP 
cigarettagyárak a törvény által meghatározottnál alacsonyabb növényvédőszer maradvány határértéket követelnek 
meg, ezeket kell betartani.  

 

A bevizsgálást megfelelően akkreditált laboratóriummal kell végeztetni, a megállapított dohányipari eljárásokkal 
összhangban. A mintázást a levél feldolgozása közben kell elvégezni és a teszt eredményeknek már rendelkezésre kell 
állnia, mielőtt az adott dohányt elszállítják az STP Cigarettagyártóhoz.  

 

A dohány tételeknek csak olyan szermaradványt szabad tartalmazniuk, amelyek szerepelnek a vállalat által 
jóváhagyott növényvédőszerek listáján.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen információ áll a vállalat rendelkezésére a maximum növényvédőszer maradvány határértékre vonatkozóan?  
 

További útmutató:   
 

A legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni ezen kritérium pontozásához. 
 

Az STP cigarettagyártó meghatározhat ‘Maximum növényvédőszer maradvány határértéket’, ‘Útmutató szermaradvány 
határértéket’ (GRLs) vagy ‘Maximum szermaradvány határértéket’ (MRLs) – bármely elnevezést használjá, a 
legszigorúbb megállapított határértéket kell mindig alkalmazni. 

 

Indikátorok (Nem szükségszerűl) 
 

� A vállalat meghatározott-e betartandó maximum növényvédőszer maradvány értékeket, hogy megfeleljenek a jogi 
és STP cigarettagyár által előírt kötelezettségeknek? (5%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A vállalat alkalmazza-e a mintázási és bevizsgáltatási programot, hogy tesztelje a növényvédőszer maradványt a 
dohányban, a jogi és STP cigarettagyárak előírásai szerint? (5%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� HA vállalalt kifejlesztett-e egy hatékony eljárást, hogy kezelje azokat az eseteket, amikor túllépték a maximum 
növényvédőszer maradvány határértéket, azért, hogy biztosítsák azt, hogy ez a jövőben ez ne forduljon elő? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A bevizsgált dohány hány százalékának volt alacsonyabb szermaradvány szintje, mint az STP cigarettagyár által 
meghatározott vagy a jogilag előírt maximum növényvédőszer maradvány határérték? (max 80%) 
Irja be a százalékot 
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C5. Farmon található szennyezőanyagok 
 

ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A vállalat rendszereket és eljárásokat léptet életbe a farmon található 
szennyezőanyagok beazonosítására azzal a céllal, hogy megszüntesse a dohányban való jelenlétüket.  

 

C5.1 Farmon található idegen anyagok beazonosítása (NTRM) 
 

KRITÉRIUMOK: A vállalat meghatározza azokat a kontrollokat, amelyeket minden farmon be kell vezetni, 
hogy megelőzzük a dohány idegen anyaggal történő szennyezettségét.  

 
ÚTMUTATÓ: A farmon található idegen anyag közé tartozik minden farmról származó anyag, amely bejuthat a 

dohányba. Például (ez a lista nem teljes): 
 

� Zsineg 
� Műanyag 
� Fadarab 
� Föld 

 

� Rovarok és más állatok 
� Madártoll 
� Fém 
� Polistirén
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A vállalat hatékony idegen anyag kontrolljának ki kell terjednie a következőkre:  

 

� Termelők és farmon dolgozó munkások képzése az idegen anyag megelőzésére a betakarítás, szárítás és 
szállítás során 

� A vállalat felügyelői beazonosítják az érintett termelőket és együtt dolgoznak a termelőkkel, hogy megelőzzék 
és eltávolítsák a termelői bálákban talált idegen anyagok farmon lévő forrásait 

� Idegen anyag kockázat felmérése farmról farmra, még a dohányszárítás megkezdése előtt 
� Szúrópróbaszerű farmon történő ellenőrzések a szárítás és bálázás során 
� Minden termelőt besorolnak a megfelelő kockázati kategóriába, hogy meghatározzák, hogy a felvásárlás során 

milyen idegen anyag ellenőrzést kell elvégezni.  
� Szerves anyagokat kell biztosítani, hogy ahol lehetséges, kiváltsák a műanyag használatát.  
� Szigorú visszautasítás politikáját kell követni a beszállításkor észlelt idegen anyag esetében 

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen eljárás van a farmon található idegen anyag minimalizálására? 
 

 További útmutató:   
 

A legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni ezen kritérium pontozásakor.  
 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

� A vállalat meghatározta-e az idegen anyag fő forrásait és az ellenőrzéseket a farmon található idegen anyag 
megelőzésére? (5%) 

Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által meghatározott ellenőrzésekről a farmon található 

idegen anyag megelőzésére? (5%) 
Irja be a százalékot 

� A vállalat biztosítja-e, hogy a felügyelők megfelelően képzettek legyenek ahhoz, hogy segítsék a termelőket az 
idegen anyag csökkentésében? (5%) 

Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� A vállalat felmérte-e minden egyes farmon az idegen anyag kockázatát?  (5%) 

Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� A vállalat végez-e szúrópróbaszerű ellenőrzéseket a farmon, hogy beazonosítsa a szárítás és bálázás során 
előforduló idegen anyagokat?  (10%) 

Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� A vállalat elvégzi-e a termelők kockázatbesorolását idegen anyag alapján, hogy biztosítsa, hogy megfelelő 

ellenőrzéseket folytatnak le a dohányfelvásárlás folyamán? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A vállalat biztosít-e szerves anyagú alternatívákat a műanyag helyettesítésére, ahol ez lehetséges? (20%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A vállalat alkalmazza-e a szigorú visszautasítás politikáját a felvásárló állomásra való beszállításkor/feldolgozó 
üzemben a dohányban talált idegen anyagra? (40%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

 

C5.2 Szennyezőanyagok 
 

KRITÉRIUMOK: A vállalat beazonosítja azokat a farmon található anyagokat és szituációkat, amelyek 
szennyezhetik a dohányt és ennek elkerülésére módszereket dolgoz ki.  

 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak segíteni kell a termelőket abban, hogy beazonosítsák a farmon található anyagokat és 
szituációkat, amelyek beszennyezhetik a dohányt (kellemetlen szagot vagy ízt okozva), és ennek elkerülésére 
eljárásokat dolgoznak ki.  



Page 62 of 209 | STP Guide, 2016 – 1.0 
© AB Sustain (a division of AB Agri Ltd) April 20

th 
2016 

 

 

 
A szennyezést okozható anyagokat és szituációkat be kell azonosítani a kockázatfelméréssel és ezek magukba 
foglalhatják a következőket: 

 

� Faanyag állagmegőrzésére használt anyagok 
� Fertőtlenítő szerek 
� Erős illatú növényi anyagok 
� Szénhidrogén fűtőanyagok 
� Haszonállatok 

 

 Útmutató kérdések: 
 

Melyek a kockázatfelmérés által feltárt fő potenciális szennyezési források?  
 

További útmutató:  
 

Ezen kritérium pontozásához a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni. 
 

Indikátorok (Nem Szükségszerű) 
 

� A vállalat meghatározta-e a szennyeződés fő forrásait és a farmon található szennyezés megelőzésére a legjobb 
gyakorlatokat? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A termelők hány százaléka kapott értesítést a vállalat által meghatározott legjobb gyakorlatról a farmon való 
szennyezés elkerülése érdekében és kapott képzést, ahol ez szükségesnek bizonyult? (10%) 
Irja be a százalékot 

� Biztosítja-e a vállalat, hogy a felügyelők megfelelő képzést kapjanak, hogy segíthessék a termelőket a szennyezés 
kockázatának csökkentésében? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A vállalat felmérte-e minden egyes farmon a szennyeződés kockázatát? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A vállalat végez-e szúrópróbaszerű ellenőrzéseket a farmon, hogy beazonosítsa a potenciális szennyezési 
kockázatot a szárítás és bálázás folyamán? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A vállalat elvégzi-e a farmon kockázati besorolását a szennyezések alapján, hogy biztosítsa azt, hogy a megfelelő 
ellenőrzéseket végzik el a dohányfelvásárlás folyamán?  (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
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� A vállalat működtet-e szigorú visszautasítási politikát a szennyezett dohánnyal szemben a felvásárló 

telepre/feldolgozó üzembe való beszállításkor? (40%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

 

C5.3 Idegen anyag nyomonkövethetősége 
 
KRITÉRIUMOK: A vállalat arra törekszik, hogy megszüntesse az idegen anyag jelenlétét a dohányban és 
nyomonkövesse azokat a farmokat, ahonnan az idegen anyag származik.  
 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak egy dokumentált eljárást kell alkalmazni, hogy segítse az idegen anyag megszüntetését a 

dohányban azáltal, hogy nyomonköveti azokat a farmokat, ahonnan az idegen anyag származik.  
 

Minden egyes termelőnél az első beszállítás alkalmával a felvásárló állomáson kézzel át kell vizsgálni a bálát és 
minden termelőnek egy visszajelzést kell adni az eredményről (még akkor is, ha nem találtak idegen anyagot).  

 

A feldolgozási szezon végén, a vállalatnak kézzel át kell vizsgálni a lecsomagolt készterméket, hogy farmról származó 
idegen anyagot ellenőrizzék és bármilyen potenciális idegen anyagot vissza kell vezetni az érintett farmhoz.  

 

Minden esetben, ahol farmról származó idegen anyagot találnak, a vállalatnak értesítenie kell az érintett termelőt és 
megfelelő képzést kell tartani, és ahol szükséges, megfelelő szankciókat kell alkalmazni.  

 
 Útmutató kérdések: 

 
Milyen eljárás létezik az idegen anyagok nyomonkövetésére egészen vissza a farmig?  

 

Milyen szankciókat alkalmaznak a termelőkkel szemben, hogy megelőzzék újabb esetek előfordulását? 
 

További útmutató:  
 

Ezen kritérium pontozásához a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni. 
 

Indikátorok (Szükségszerű) 
 

� A vállalat rendelkezik-e dokumentált eljárással az idegen anyag megszüntetésére, amely a farmról származó 
idegen anyag nyomonkövetését igényli egészen vissza az érintett farmig?  (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A termelők hány százalékánál végez a vállalat kézi átvizsgálást a bálákon az idegen anyag ellenőrzése céljából? 
(max 30%) 
Irja be a százalékot 

� A kihágást elkövető termelők hány százalékánál tart megfelelő képzést a vállalat, illetve ahol szükséges, alkalmaz 
megfelelő szankciókat? (max 30%) 
Irja be a százalékot 

� Azon átvizsgált dohány bálák közül, ahol nem szerves eredetű farmról származó idegen anyagot találtak, hány 
százalékát utasította vissza a vállalat? (max 20%) 
Irja be a százalékot 

� Azon átvizsgált dohány bálák közül, ahol szerves eredetű farmról származó idegen anyagot találtak, hány 
százalékát utasította vissza a vállalat? (max 10%) 
Irja be a százalékot 
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C6. Termelői jövedelmezőség 
 

ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A dohánytermesztés jövedelmező. 
 

A vállalatnak aktívan együtt kell dolgozni a termelőkkel, hogy javítsák a hatékonyságukat és jövedelmezőségüket. 
 

C6.1 Termelői hatékonyság és termelőképesség 
 
KRITÉRIUMOK: A termelők javítják a jövedelmezőségüket a hatékonyság és a termelőképesség növelése 
által.  

 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak fel kell használnia a költségelemzésből származó adatokat, hogy kiemelje azokat a 

területeket, ahol potenciális megtakarításokat lehet elérni és változásokat kell életbe léptetni, hogy növeljék a 
termelői hatékonyságot és termelőképességet.  

 

Több tényező befolyásolhatja a dohánytermelők hatékonyságát és termelőképességét, beleértve az időjárást és a 
műtrágya és növényvédőszer árak ingadozását is. Ezért a termelői hatékonyság és termelőképesség növelésére tett 
bármilyen igényt megfelelően alá kell támasztani hiteles kísérleti adatokkal vagy más tudományosan megalapozott 
információval.  

 

Az várható, hogy a javított hatékonyságból vagy termelőképességből származó többletjövedelmet a termelők 
megtartják.  

 

 Útmutató kérdések: 
 

Hogyan népszerűsíti a vállalat a termelői hatékonyság és termelőképesség javítására való gyakorlatokat?  

 

Hogyan méri a vállalat a termelői hatékonyság és termelőképesség területén történő javulásokat?  

 

 További útmutató: 
 

Ezen kritérium pontozásához a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni. 
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� A vállalat beazonosította-e azokat a gyakorlatokat, amelyek valószínűleg növelik a termelői hatékonyságot és 
termelőképességet? (10%) 

Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A termelők hány százaléka kapott értesítést azokról a gyakorlatokról, amelyek valószinüsíthetően növelik a 

termelői hatékonyságot és termelőképességet?  (10%) Irja be a százalékot 
� A termelők hány százaléka alkalmazza a vállalat által beazonosított és kommunikált gyakorlatokat? (max 60%) 

Irja be a százalékot 
� A termelők hány százaléka javította a hatékonyságát a vállalat által beazonosított és kommunikált gyakorlatok 

által? (max 20%) Irja be a százalékot 
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C6.2 Farm gazdasági rendszere 
 

KRITÉRIUMOK: A vállalat segíti a termelőket, ahol szükséges, hogy elég jól megértsék a Farm gazdasági 
rendszerét a dohánytermelésükkel összefüggésben. 

 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak ki kell dolgoznia és életbe kell léptetnie egy tervet, hogy szükség esetén segítsék a 

termelőket, hogy elég jól megértsék a farm gazdasági rendszerét, ezáltal biztosítva azt, hogy a termelők 
rendelkezzenek azzal a tudással, hogyan tudják optimalizálni a jövedelmezőségüket a dohánytermelésben.  

 

Tipikus esetben a megművelt farm összetettségétől függően változhat az elvárt tudásszint. A vállalatnak biztosítania 
kell azt, hogy a termelők tudásszintjének felmérése és az ez alapján részükre nyújtott segítség megfelel az adott farm 
tipusának és az érintett termelőnek. 

 

Ahol a termelőknek nem elégséges a tudásszintjük a farm gazdasági rendszeréről ahhoz, hogy optimalizálják a 
dohánytermelést (ez vonatkozhat csak bizonyos csoportokra vagy egyénekre), a vállalatnak népszerűsíteni kell a 
megfelelő képzést, vagy közvetlenül, vagy harmadik feleken keresztül. Ez magába foglalhatja olyan szervezetek 
szolgáltatásainak igénybevételét, amelyek arra szakosodtak, hogy növeljék az pénzügyi alapműveltséget olyan 
közösségekben, ahol a hivatalos képzési szint és az írni-olvasni tudás alacsony, vagy teljesen hiányzik.  

 

 Útmutató kérdések: 
 

Hogyan biztosítja a vállalat azt, hogy a termelők megfelelő tudásszinttel rendelkezzenek a farm gazdasági 
rendszeréről a dohánytermeléssel kapcsolatban?  

 

További útmutató:  
 

Ezen kritérium pontozásához a legutóbb befejezett termesztési év adatait kell használni. 
 

Indikátorok (Szükségszerű) 
 

� A vállalat megvizsgálta-e, hogy van-e tudáshiány a termelői bázisban a dohánytermeléssel kapcsolatban a farm 
gazdasági rendszerének megértését illetően?  (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A vállalat beazonosította és kidolgozta-e a képzési megoldást, ahol ez szükséges, arra, hogy segítse a termelőket 
abban, hogy a saját termelési költségeiket ki tudják elemezni? (10%) 
Irja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ vagy ‘Nem Alkalmazható’ ahol nincs szükség képzési megoldásra 
Ha ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A vállalat által beazonosított termelők közül, akiket úgy találtak, hogy képzésre van szükségük, hány százalékuk 
kapott arra vonatkozó képzést, hogy ki tudják elemezni a saját termelési költségeiket?  (max 40%) 

Irja be a százalékot vagy ‘Nem Alkalmazható’ ahol nem volt szükség képzésre  
� A vállalat termelőinek hány százaléka tudja elvégezni saját maga a termelési költségeinek kielemzését? 

(max 40%) Irja be a százalékot 


