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KÖRNYEZETI PILLÉR 
 

A Vállalat együttműködik a dohánytermelőkkel, hogy a lehető legkisebb kedvezőtlen kihatása legyen a 

dohánytermesztésnek a környezetre.  
 

A Vállalatnak át kell gondolnia a dohánytermesztés kihatásait mind a helyi környezet (pl. természeti erőforrások és 

hulladékkezelés), mind a potenciálisan szélesebb kihatások tükrében (pl. klímaváltozás).  

 
A Környezeti Pillérben megfogalmazott kritériumokat a palántaágyra, termesztési területekre és létesítményekre kell 
alkalmazni.  

 
Az STP cigarettagyártók arra ösztönzik a dohánytermelőket, hogy megőrizzék, újra használják és újrahasznosítsák a 
dohánytermesztésben igénybe vett természeti erőforrásokat, beleértve a faanyagot, vizet és tüzelőanyagot. A cél az, hogy 
segítsék a termelőket abban, hogy minőségi dohányt tudjanak termelni, miközben csak minimális kihatással vannak a 
környezetre, a farmra és a környező területre.  

 
A dohánytermesztés környezeti fenntarthatósága magába foglalja az ökoszisztémák és biodiverzitás védelmét, a természeti 
erőforrások használatának csökkentését illetve a potenciális környezeti kihatások kezelését. Ez azt jelenti, hogy stratégiát 
dolgoznak ki a talaj és víz védelmére, az energiafogyasztás csökkentésére és az újrahasznosított és újra használható anyagok 
használatának ösztönzésére a hulladék csökkentésének érdekében.  

 

A termelők a lehető legkisebb környezetre való hátrányos hatással termesszenek dohányt.  
 

A Vállalatnak figyelembe kell venni a dohánytermesztés kihatásait mind a helyi környezet (pl. természeti erőforrások és hulladék 

kezelés), mind a potenciális globális kihatások (pl. vízkészlet szűkössége és klímaváltozás) tükrében.  

 

További útmutató: 
 

A Környezeti Pillérben a nyilvántartott farmerek százalékát a következő képlettel kell kiszámolni: 
 

% Kritétiumot teljesítő termelők  

százaléka = 

Kritériumot teljesítő termelők 

száma
 

 
Összes termelő 

száma 

� 100 
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E1. Kulcsfontosságú Kritérium 
 

ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A Vállalat alkalmazza a Kulcsfontosságú Kritériumokat, hogy segítsen 
demonstrálni a Környezeti Pillér megvalósítását. 

 

E1.1 Kockázat felmérés 
 

KRITÉRIUM: A Vállalat a kockázatfelmérés módszerét használja, hogy beazonosítsa és mérsékelje a 
Környezeti Pilléren belül a kritériumokat veszélyeztető bármilyen jelentősebb kockázatot. 

 

ÚTMUTATÓ: Egy hatékony kockázatelemzés nem csak azt biztosítja, hogy a Vállalat megfeleljen a jogi kötelezettségeknek, 

hanem segíti is a Vállalatot abban, hogy a legjelentősebb ügyekre összpontosítson. Ez viszont költségmegtakarítást, az emberek és 
a környezet külső ártalmaktól való védelmét eredményezheti, és javítja a Vállalat hírnevét. A Vállalatnak felül kell vizsgálnia a 
Kockázatelemzést, amennyiben működési változás történik, illetve legalább évente, hogy biztosítsák azt, hogy továbbra is minden 
jelenlegi és új ügyre kitér.  

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

 
1)   Azonosítsa be minden egyes kritériumhoz a kockázatokat a Környezeti Pilléren belül: mi működhet rosszul és mik 

lehetnek ennek a következményei: 

2)   Becsülje meg a kockázatot (Valószínűség x Súlyosság) 
3)   Értékelje ki a kockázatot és jusson egyetértésre abban, hogyan lehet azt mérsékelni 
4)   Léptessen életbe kockázat mérséklő intézkedéseket a beazonosított kockázatok kezelésére 
5)   Nézze át az életbe léptetett kockázatmérséklő intézkedések hatékonyságét 

Valószínűség: 
5- Nagyon valószínű 

4 – Valószínű 
3 – Alig valószínű 
2 – Nem valószínű 

1 – Nagyon kevés a valószínűsége 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

VALÓSZÍNŰSÉG NŐ 

Súlyosság: 
5 – Katasztrofális 
4 – Meglehetősen súlyos 
3 – Közepesen súlyos 
2 – Kevéssé súlyos 
1 – Jelentéktelen 
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VALÓSZÍNŰSÉG NŐ 
 
 

Útmutató kérdések: 
 

A Környezeti Pillér mely kritériumaira nem terjed ki a Kockázat Felmérés?  
 

Milyen alkalmakkor kell felülvizsgálni a Kockázatfelmérést?  
 

 További útmutató:  
 

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  

 

Indikátorok (Szükségszerű) 
 

�    A Vállalat beazonosította-e a Környezeti Pilléren belül a Kritériumhoz tartozó kockázatokat?  (15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

�    A Vállalat kiértékelt-e minden beazonosított kockázatot? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A vállalat beazonosított-e kockázatenyhítő intézkedéseket minden legmagasabb prioritású kockázatra, ami hatással lehet a 
kritériumok megvalósítására a Környezeti Pilléren belül? (15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A Vállalat életbe léptette-e a kockázatenyhítő intézkedéseket minden legmagasabb prioritásúként beazonosított kockázatra?  
(35%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A Vállalat felülvizsgálta-e a Kockázat Felmérést, amikor működési változás történt vagy legalább évente, hogy biztosítsák, hogy 
aktuális és hatékony maradjon.  (25%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 



Page 4 of 123 | STP Agronomy Guide, 2016 – 1.1 
© AB Sustain (a division of AB Agri Ltd) August 9

th 
2016 

 

 

 

 
E1.2 Termelői Képzés Program 

 
KRITÉRIUM: A Vállalat kommunikál a termelőkkel és képzi őket az STP Környezeti Pillérnek a 
tevékenységükre vonatkozó kritériumait illetően. 

 

ÚTMUTATÓ: A termelőknek meg kell érteniük a környezetre gyakorolt potenciális hatásukat annak érdekében, hogy sikeresen 

életbe léptessék az STP Környezeti Pillér kritériumait a farmjaikon. 
 

A vállalatnak minden termelő számára biztosítani kell a képzést az STP Környezeti Pillér kritériumainak életbe léptetéséről. 
Minden biztosított képzésnek és útmutatónak a helyi dohánytermelő feltételekhez kell alkalmazkodnia. Az útmutató formájának 
figyelembe kell vennie a termelők különféle kategóriájának (kereskedelmi termelők, kisbirtokosok, stb.) aktuális tudásszintjét, a 
befogadókészségüket, illetve, ahol helyénvaló, az írás-olvasástudás szintjét.  

 
A cél az, hogy megfelelő képzést biztosítsunk a Környezeti Pillér aktuális aspektusairól minden termelő számára, aki dohányt 
szállít be a Vállalat részére, megfelelve a termelők számára évente beazonosított képzési prioritásoknak, amely különböző 
tényezők alapján lett megállapítva, beleértve a kockázatfelmérést is.   

 

Időbe telhet, míg a Termelői Képzési Programot teljes hatékonysággal életbe léptetik, de ki kell tűzni célul, hogy felölelje az alábbi 

kritériumokat a következő Útmutató Elveken belül:  
 

�    Vízkezelés a farmon  
�    Talajkezelés a farmon 
�    Szennyezés kontrol a farmon 
�    Hulladékkezelés a farmon 
�     Fűtőanyag hatékonyság és üvegházhatású gázok csökkentése 
�    Biodiverzitás      

�    Fa felhasználás 
�    Új mezőgazdasági területek 

 
Sok országban, a kisbirtok farmokon a munka jelentős részét nők végzik. Annak ellenére, hogy gyakran nem a nők a szerződő 
felek, fontos, hogy a Vállalat bevonja a nőket is a kommunikációba és a képzési programokba.  

 
A képzést harmadik fél is tarthatja, de függetlenül attól, ki tartja, a Vállalatnak ellenőrzéssel biztosítania kell azt, hogy a képzés 

hatékony legyen. Ahol ez szükséges, a képzést az ellenőrzések eredményének függvényében módosítani kell.  

 

Útmutató kérdések: 
 

A Környezeti Pillér Útmutató Irányelvei közül melyekre nem tér ki a Termelői Képzési Program?  
 

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

 

További útmutató: 
 

Feltéve, hogy minden termelő hatékony képzést kap, a képzési módszertan magába foglalhatja az egyéni, csoportos vagy 

„továbbadó” technikákkat. A továbbadó vagy „a képzést tartó képzése” rendszer azt jelenti, hogy egy kis csoport részére 

tartanak képzést, akik azután továbbadják tudásukat a többieknek.  

 
Ahol a legjobb gyakorlatokat beazonosították, a hatékony képzést a legjobb gyakorlatok sikeres életbe léptetésével is meg lehet 

oldani, amely a képzést érintő területeken kockázatmérséklést eredményez.  

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

 
Indikátorok (Szükségszerű) 
 

� A Vállalat biztosít-e képzést és útmutatást az STP Környezeti Pillér kritériumainak megvalósításához, amely a helyi termesztői 
régió és a termelők dohányainak megfelel?  (15%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 
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� Beazonosítják-e a képzési prioritásokat a termelők számára évente, különböző tényezők alapján, beleértve a 
kockázatfelmérést?  (15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A Termelői Képzési Program tartalmazza-e az STP Környezeti Pillér összes prioritását, amelyet erre a termesztési évre 
azonosítottak be?  (15%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A Vállalat képzése bevonja-e a nőket olyan 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 kapott képzést az STP Környezeti Pillér minden prioritását illetően, amit erre a termesztési évre 
azonosítottak be? 

Írja be a százalékot (Max 20%) 
� A Vállalat rendelkezik-e hatékony mechanizmussal, amely biztosítja, hogy minden képzés javulást eredményezzen?  (15%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� Ahol a képzés nem eredményezett javulást, a Vállalat módosított-e a képzésen a szükség szerint? (5%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ vagy ‘Nem Alkalmazható’ ahol ez nem szükséges 
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E1.3 Farm megfigyelés (monitorozás) 
 
KRITÉRIUM: A Vállalat szisztematikusan monitorozza az STP Környezeti Kritériumok hatékony 
megvalósítását farm szinten.  

 

ÚTMUTATÓ: A technikusokat képzésben kell részesíteni a farm monitorozásról és az adatgyűjtési technikákról. Az adatgyűjtés 

során a Vállalatnak meg kell felelnie minden vonatkozó adatvédelmi jogszabálynak.  
 

Ideális esetben a Vállalatnak minden alkalmazható STP Környezeti kritériumot figyelemmel kell kísérniük minden farmon. A 
megfigyelést a technikusoknak a dohánytermesztés minden kulcsfontosságú stádiumában el kell végezni (pl. palántanevelés és 
kiszállítás, növényfejlődés, betakarítás, válogatás és szárítás). A technikusok által a megfigyelési folyamat során összegyűjtött 
összes adatot előre bejelentett és váratlan látogatások során kell begyűjteni és át kell nézni, hogy biztosítsák a begyűjtött adatok 
valódiságát.  

 
Ahol különböző problémákat vagy javulási lehetőségeket azonosítanak be a Farm Megfigyelés során, a Vállalatnak meg kell 
beszélnie és egyeztetnie kell a termelővel az akciótervet. A Vállalatnak legalább évente le kell ellenőriznie, hogy a javítást 
megvalósították-e. 

 

Útmutató kérdések: 
 

A Vállalat milyen módszert használt a legjobb farm gyakorlatok megvalósításának megfigyelésére?  
 

További útmutató: 
 

Az összegyűjtött adatok érvényességének biztosítása érdekében a beszállítónak rendelkezni kell olyan eljárással, amely 
ésszerűségi szempontból leellenőrzi az összegyűjtött adatokat, pl. kiszúrja a rendhagyóságokat/anomáliákat és összehasonlítja a 
váratlan látogatások során begyűjtött adatokat a szisztematikus megfigyelés során szerzett adatokkal.  

 
Az akciótervek megvalósítására adott határidő a beazonosított problémától függ, és ezt figyelembe kell venni, amikor a Vállalat 
ellenőrzi az akciótervek megvalósítását. Ahol sürgős intézkedésre van szükség, ezt ennek megfelelően kell megvalósítani, vagy 
ahol az intézkedés megvalósítása hosszabb időbe telik, ezt figyelembe kell venni. 

 
Hacsak egyértelmű bizonyíték nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az adott kritérium nem alkalmazható, a végső célul 
azt kell kitűzni, hogy minden alkalmazható STP Kritériumot figyelemmel kell kísérni. A megfigyelési prioritásokat évente kell 
beazonosítani, számos tényezőt alapul véve, beleértve a Vállalat által elvégzett kockázatfelmérést. 

 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� A vállalat elvégzi-e a farmok megfigyelését, hogy kiértékelje a vonatkozó STP Környezeti Pillér kritériumokat farm szinten? 
(5%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A technikusok kaptak-e képzést a Környezeti Pillérhez kapcsolódó Farm Megfigyelésre és az adatgyűjtési technikákra 
vonatkozóan?  (10%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� Elvégzik-e a Farm Megfigyelést a Környezeti Pillér vonatkozásában a termesztési időszak minden kulcsfontosságú 
stádiumában?  (5%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� A technikusok lefolytatnak-e váratlan látogatásokat a kijelölt farmokon a megfigyelési folyamat részeként?  (5%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� A technikusok által összegyűjtött Farm Megfigyelési adatokat átnézik-e, hogy biztosítsák azok helyénvalóságát?  (5%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� Ahol problémákat azonosítottak be a Környezeti Pillérhez kapcsolódóan a Farm Megfigyelés során, a Vállalat egyetértésre 

jutott-e a termelővel az akciótervet illetően és nyomon követte-e annak megvalósítását?  (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A Környezeti pillér alkalmazható kritériumainak hány százalékát figyeli meg a Vállalat szisztematikus módon?  (max 30%) 
Írja be a százalékot (22 Környezeti Pillér kritérium van, amely farmon történő helyszíni megfigyelést igényel.) 

�    A Vállalat farmjainak hány százalékán végez a vállalat szisztematikus megfigyelést a Környezeti Pillér alkalmazható 

kritériumait illetően?  (max 30%) 
Írja be a százalékot 
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E2. Vízkezelés a farmon 

 
ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A termelők menedzseljék a vízfelhasználást azzal a szándékkal, hogy 
maximalizálják a hatékonyságot, ahol csak lehetséges és biztosítsák azt, hogy a felhasznált víz minősége 
megfelelő a dohánytermesztés számára.  

 

E2.1 Vízcsökkentés 
 

KRITÉRIUM: A termelők célja, hogy csökkentsék az 1 kg feldolgozatlan, szárított, zöld dohány 
előállításához szükséges vízfelhasználást. 

 

ÚTMUTATÓ: A Vállalatnak adatokat kell előállítania, hogy bemutassa, mennyi vizet használnak fel egy kg feldolgozatlan, 

szárított, zöld dohány termesztéséhez és adatokat kell gyűjtenie, hogy kimutassák, mennyi viezt használnak fel minden vonatkozó 
forrásból. Ezek az adatok a termesztési területekről származó reprezentatív mintákon alapulnak. 

 
A Vállalatnak ki kell dolgoznia és életbe kell léptetnie egy megőrzési tervet a vízforrások felhasználására, amelynek ki kell térnie a 
következőkre:  

 

� A legjobb elérhető öntözéses gyakorlatok a termesztési területeken (pl. hatékony öntözési rendszerek, öntözés időbeni 
ütemezése, a kijuttatott víz mennyisége, stb) 

� Esővíz összegyűjtési technikák megvalósítása, ahol ez praktikus, elkerülve a más vízgyűjtő területek használóit érő hátrányos 
következményeket.  

� Vízveszteség a termőföld elérése előtt, például rosszul karbantartott vízelosztó hálózaton keresztül, az öntözőrendszerek 
által a termőföldekre szállított vízen felül. 

 

Útmutató kérdések 
 

Milyen programok működnek a vízfelhasználás csökkentésére a farmokon?  
 

 További útmutató:  
 

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� A Vállalat gyűjtött-e adatokat abból a célból, hogy kimutassa minden elérhető forrásból származó víz összmennyiségét, és 
állított-e elő arra vonatkozólag adatokat, hogy kimutassa, mennyi vizet használnak 1 kg feldolgozatlan, szárított, zöld dohány 
előállításához?  (10%) Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A Vállalat kidolgozott-e dokumentált megőrzési tervet, amelyben a célok között szerepel, hogy maximalizálják a 
vízhasználat hatékonyságát, beleértve a jelen kritérium alatt részletezett Útmutatóban foglaltakat is?  (10%) Írja be 
‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A termelők hány százaléka alkalmazza a kulcs indikátorokat a Vállalat megőrzési tervében részletezett legjobb 
gyakorlatokat illetően? (max 40%) 
Írja be a százalékot
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� A termelők hány százalékánál lehet kimutatni a víz csökkentési trendet vagy az 1 kg feldolgozatlan, szárított, zöld 
dohány előállításához felhasznált víz optimalizálását?  (max 40%) 
Írja be a százalékot 

 
E2.2 Vízkitermelés 

 
KRITÉRIUM: A termelők által kitermelt víz nem haladja meg a fenntartható víz elérhető mennyiségét 
vagy a jogszabályok által engedélyezett maximális kitermelési rátát, amelyik szigorúbb.  

 

ÚTMUTATÓ: A Vállalatnak ki kell számolni a szerződött termelők által a dohány termeléséhez felhasznált víz mennyiségét. 

Megbízható információból származó források becsléseit használva a Vállalatnak össze kell hasonlítania a fogyasztási számokat a 
fenntartható víz becsült elérhetőségével, hogy kiértékeljék a lehetséges környezeti kihatásokat és beazonosítsák a 
termőterületen belül a vízhiányos területeket. 

 
A farmon használt mindenféle vizet figyelembe kell venni, akár a fúrt kútból származik, folyóból lett elvezetve, vezetékes víz, 
összegyűjtött esővíz vagy más forrásokból származó víz.   
A Vállalatnak ki kell dolgoznia egy tervet, hogy mérje a rövid és hosszú távú fenntartható víz elérhetőséget.  

 
A termelőknek rendelkezniük kell az illetékes hatóságok által kiadott koncessziókkal és engedélyekkel a dohánytermesztésben 
használt mindenfajta vízre vonatkozóan. 

 

Útmutató kérdések: 
 

A Vállalat kiszámította-e a vízkitermelési rátát a farmokon?  
 

A Vállalat kiszámította-e a dohánytermesztésben felhasznált összes vízfogyasztást?  
 

További útmutató: 
 

A fenntartható víz elérhetőséget úgy lehet meghatározni, hogy a kitermelt vízmennyiség nem haladja meg az újratöltődési 
rátát.  

A vízfogyasztást m
3
/ha-ban kell kiszámítani. 

Ahol a fenntartható víz elérhetőségének mérése nem praktikus, ezt egyértelműen ki kell emelni az indikátornál található 

alátámasztó bizonyítéknál. 

 

Indikátorok (Nem szükségszerű) 
 

� A Vállalat megerősítette-e, hogy minden termelő rendelkezik a szükséges engedélyekkel a víz kivételezéséhez? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ vagy ’Nem Alkalmazható’, ahol az engedélyek nem szükségesek 

� A Vállalat kiszámította-e a szerződött termelői dohány előállítása során felhasznált vízmennyiséget?  (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A Vállalat gyűjtött-e hiteles adatokat a fenntartható víz elérhetőségére a termesztési területeken? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A Vállalat beazonosította-e a vízhiányos területeket a termesztési területein belül?  (5%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� A Vállalat beazonosította-e a víztesteket, ahonnan vízet kitermelnek? (5%) Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
� A Vállalat kidolgozott-e olyan tervet, amely megméri a rövid és hosszú távú fenntartható víz elérhetőségét?  (10%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

� Az éves vízkitermelési ráta a termelők hány százaléka esetében nem haladja meg az összes fenntartható víz elérhetőséget?  
(max 50%) 
Írja be a százalékot
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E2.3 Öntözési vízminőség 
 
KRITÉRIUM: A termelők által dohányöntözésre használt víz minőségének ne legyen semmilyen hátrányos 
hatása a termésre vagy a termőföldre.  

 

ÚTMUTATÓ: A Vállalatnak fel kell mérnie az öntözővíz forrásokat, hogy van-e benne mikrobiális, kémiai vagy fizikai 

szennyeződés. Utána a vizet a kockázatfelmérésben meghatározott gyakorisággal és paraméterekre kell bevizsgálni. A 
lehetséges paraméterek (nem kizárólag) lehetnek például:  

 

�    Sótartalom 
�    pH 

�    Klorid 
�    Kadmium 
�    Nitrátok 
�    Kálium 
�    Ammónium 
�    Szulfátok 
�    Foszfor 
�    Nátrium 
�    Mikrobiális szennyeződések 
 

A vízmintákat az öntözőrendszerből való kilépési pontnál kell venni vagy a legközelebbi gyakorlati mintavételezési pontnál. A 

bevizsgálás eredményeit össze kell vetni:  
 

�    A vonatkozó ország-specifikus vízminőségi jogszabályokkal 
�    A FAO útmutatásával a mezőgazdaságban használatos vízminőségre vonatkozóan 

 
Kezeletlen szennyvizet nem lehet öntözésre használni. Kezelt szennyvizet csak akkor lehet dohányra használni, ha a vízminőség 

megfelel a WHO által közzétett Útmutató a szennyvíz és ürülék biztonságos használatához a mezőgazdaságban és a 

vízikulturában 2006. 

 
Azokban az esetekben, ahol a víz minősége jelenleg nem felel meg ezeknek a minimum sztenderdeknek, a Vállalatnak akciótervet 
kell életbe léptetni, hogy sürgősen helyrehozza ezt a problémát.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Hol gyűjtik be a vízminőségi mintákat?  
 

Milyen vízminőségi tesztadatok elérhetőek a vállalat számára?  
 

További útmutató: 
 

Az összes teszteredményt össze kell vetni a kockázatelemzéssel, amit az E4.2. Vízszennyezés monitorozása fejezetben tárgyalunk.  
 
Indikátorok (Szükségszerű) 

 

� Ahol nem alkalmaznak öntözést: 
Írja be ‘Nem Alkalmazható’ 

 
� A vállalat felmérte-e a vízforrások mikrobiális, kémiai és fizikai szennyezettségét? (10%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 
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� A vállalatnak van-e elemzési adata a kockázatelemzésben meghatároztt gyakorisággal és paraméterekre tesztelt, 
öntözőrendszerekből vett vízmintákra vonatkozóan?  (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

�    A Vállalat megerősítette-e, hogy minden öntözésre használt megmintázott víz megfelel a vonatkozó ország-specifikus 

vízminőségi jogszabályoknak, FAO és WHO útmutatóknak?  (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdéseket 

� Az öntözést használó termelők hány százaléka számára lett megerősítve, hogy a vízforrások megfelelnek a vonatkozó ország-
specifikus vízminőségi jogszabályoknak, a FAO és WHO útmutatónak? (max 60%) 

 Írja be a százalékot 
 � A Vállalat életbe léptetett-e akcióterveket minden olyan vízforrásra, ahol a minőség nem felelt meg a vonatkozó ország-

specifikus vízminőségi jogszabályoknak, FAO és WHO útmutatónak? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ vagy ’Nem Alkalmazható’ 

 

 

E3. Talajmenedzsment a farmon 
 
ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A termelők a földjeiket a talajvédelem szándékával kezelik.  

 
Az egészséges talaj minden farm fő eszköze és a talaj fizikai és kémiai degradációját fel kell mérni és kezelni kell. A talajmegőrzést és 
talajjavítást célul kell kitűzni annak érdekében, hogy fenntartsák vagy növeljék a hozamokat a termesztési inputok minimalizálása 
mellett. 

 

E3.1 Talaj megőrzési terv 
 
KRITÉRIUM: A Vállalat egy dokumentált tervet dolgoz ki, hogy biztosítsa a talaj megőrzését a farmjain.   

ÚTMUTATÓ: A talajmegőrzési tervet helyileg kell kidolgozni a kockázatfelmérési módszertanra alapozva és ezt továbbítani kell 

a termelők felé.  
 

A Vállalatnak fel kell térképeznie a dohánytermesztő területeit annak érdekében, hogy meghatározza a:  
 

�    Talajtípusokat és feltételeket 
�   Éghajlati feltételeket, beleértve a potenciális eső mennyiségét, szélviszonyokat és extrém hőmérsékletet 
�    Topográfiát, beleértve a lejtő maximum nagyságát, amelyen még lehet dohányt termelni.  

 
A talajmegőrzési tervenk ki kell térnie, de nem kizárólagosan az alábbiakra:  

 

�    A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés 

�  Útmutató a rétegvonalas ültetésről (lejtőnek merőleges barázdák kialakítása a talajerózió megelőzésére) 
�   Teraszos vagy sávos ültetés 
�    Minimum vagy konzervációs művelés használata 
�    Mulcs használata 
�    Fedőtermények használata 
�    Szerves anyag felvétele 
�    Széltörők használata 
�    Puffer zónák használata (vízfolyás csökkentésére) 
�     Vízelvezető csatornák használata a belvíz elkerülésére 
�    Munkagépek használatának mellőzése nedves talajon 

�   Nagy hatótávolságú vagy alacsony nyomású abroncsokkal működő munkagépek 
�   Korlátozás a munkagép súlyát illetően 
�   Állandó járműutak használata 

 
A talajmegőrzési terv vonatkozó részét kommunikálni kell azon termelők felé, akinek a farmján az egyes problémák jelentkeznek 
és amennyiben szükséges, a vonatkozó képzést meg kell tartani.  

 
Javító intézkedéseket kell hozni azokon a területeken, ahol a talaj az erózió, a tömörödés vagy szerves anyag veszteség miatt 
károsodott. A Talaj Megőrzési Terv alapján megváltoztathatják a terményrotációt, vagy szélsőséges esetekben az adott területet 
kivehetik a termelésből. 
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Útmutató kérdések: 
 

Mit tartalmaz a Vállalat Talaj Megőrzési Terve?  
 
Milyen intézkedéseket foganasítottak már a Talaj Megőrzési Terv eredményeképpen?  

 
 További útmutató:  

 
Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  

 

Indikátorok (Szükségszerű) 
 

� A Vállalat kidolgozott-e dokumentált Talaj Megőrzési Tervet?  (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� Az érintett termelők hány százalékát tájékoztatták a Talaj Megőrzési Terv vonatkozó elemeiről? 
 (10%) Írja be a százalékot  
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A termelők hány százaléka használja a kulcs indikátorokat a Talaj Megőrzési Tervvel kompatibilis legjobb gyakorlatokra?  (max 
80%) Írja be a százalékot  

 

E4. Szennyezés csökkentése a farmon 
 
ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A termelőknek minimalizálni kell a dohánytermelő tevékenységből eredő 
bármilyen szennyezését a víznek, talajnak és levegőnek.  

 
A vállalatnak azt kell célul kitűzni, hogy beazonosítsa és számszerűsítse azokat a szennyezőanyagokat, amelyek a környezetbe 
kerülnek a dohánytermelés során.  

 

E4.1 Vízvédelmi terv 
 
KRITÉRIUM: A Vállalatnak ki kell dolgoznia és életbe kell léptetnie egy Vízvédelmi tervet, hogy 
csökkentsék a dohánytermesztésből eredő vízszennyezés kockázatát.  

 
ÚTMUTATÓ: A Vállalatnak célul kell kitűzni, hogy a dohánytermesztő területek körül megőrizze az összes vízforrás minőségét, 

beleértve a : 
 

�    Felszíni vizeket (pl. kisebb, nagyobb tavak és víztározók) 
�    Vízfolyásokat (pl. folyók, vízfolyások, csatornák/vizes árkok) 
�    Felszín alatti vízforrásokat (pl. kutak és víztározók) 

 
A termőterület elhelyezkedését és a művelési technikákat úgy kell kiválasztani, hogy minimalizálják a talaj lefolyását a vízekbe. A 

rétegvonalas ültetést és a szántóföldet megóvó talajművelést kell ösztönözni, ahol lehetséges, hogy elősegítsük a víz 

beszivárgását a talajba és minimalizáljuk a felszíni vízlefolyást. 

 
A vállalatnak ki kell dolgoznia egy Vízvédelmi Tervet, amely tartalmazza a következő elemeket (az alábbi lista nem feltétlenül 
teljeskörű): 

 

�    Vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés 
� A dohánytermesztő rendszerből kikerülő bármilyen víz felelős kezelése (pl. úsztatott palántanevelés)  

�    Minimum 10 méteres puffer zóna vagy a jogszabály által megkövetelt zóna (amely szigorúbb) a vízfolyások felszíne és a 

szomszédos dohányföldek között, hogy csökkentsék az átmosásokat, ahol műtrágyát és növényvédőszert használnak. 
�    Elkerülni a szerves és szervetlen trágyák olyan kijuttatási módját és időzítését, amely során kimosódhatnak a talajból 
ezek az anyagok. 
�    A vízfolyások közelében a növényvédőszerek elkészítésének vagy bekeverésének tiltását 
� A szerves és szervetlen trágyák és növényvédőszerek kezelését és tárolását olyan módon, amely megelőzi a vízszennyezést 
�    A kockázatelemzés által beazonosított további lehetséges problémák kezelésére tett enyhítő 
intézkedések 
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� Annak előírását, hogy a termelők nem tesznek a vízfolyásokba vagy vizekbe semmilyen szilárd anyagot, kivéve, ha annak 
pozitív hatása van a környezetre és a helyi biodiverzitásra.   

� Hatékony módszerek a legjobb gyakorlatok kommunikálására a termelők felé, a vizek, vízrendszerek szennyeződés elleni 
védelmét illetően.  

 
A Vállalatnak együtt kell működnie a termelőkkel, hogy a Vízvédelmi terv minden vonatkozó szempontjának megvalósítását 
ösztönözzék a farmokon.  
 

Útmutató kérdések: 
 

Mit tartalmaz a Vállalat Vízvédelmi terve? 
 

Milyen intézkedéseket foganatosítottak már a Vízvédelmi Terv eredményeképpen?  
 

További útmutató: 
 

Az elválasztó sávokat a vízfolyás partjának a tetejétől kell lemérni. Míg 10 méter a javasolt szélesség az elválasztó sávokra, a 
vízfolyás vagy tó szélességét is figyelembe kell venni, amikor a megfelelő szélességet kiszámítják, így a szélesebb 
vízfolyás/nagyobb vízfelszín szélesebb elválasztó sávokat igényelnek. Ahol a vízfolyást/víztömeget körülvevő föld meredeken lejt, 
szélesebb elválasztósáv beiktatását kell megfontolni.  

 
Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  

 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

�    A Vállalat kidolgozott-e dokumentált Vízvédelmi Tervet?  (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

�    Az érintett termelők hány százaléka kapott tájékoztatást a Vízvédelmi terv vonatkozó elemeiről?  (10%) Írja be a százalékot 
�    A termelők hány százaléka alkalmazza a kulcs indikátorokat a Vízvédelmi tervvel kompatibilis legjobb gyakorlatokhoz?  (max 
80%) Írja be a százalékot 

 
E4.2 Vízszennyezés figyelemmel kísérése (monitorozása) 

 
KRITÉRIUM: A vállalat figyelemmel kíséri a vízfolyásokat és egyéb víztömeget a dohánytermesztő 
területeken a kockázatfelmérésben beazonosított minden potenciális szennyezőanyag vonatkozásában.   

 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak a kockázatfelmérési módszert kell használnia egy mintavételezési terv kidolgozásához, 

dokumentálásához és megvalósításához, amely figyelemmel kíséri a biológiai, kémiai és fizikai indikátorokat. A vállalatnak be kell 
azonosítania a kritikus szennyezőforrásokat és azon útvonalakat, ahol a lehetséges szennyezőanyagok bejuthatnak a vizekbe, hogy 
létrehozzon mintavételezési helyeket, amelyek a legjobban tükrözik a dohánytermesztés kihatásait. A harmadik felekkel való 
együttműködés és/vagy harmadik felektől való adatszerzés is járható út.  

 
Ahol a vízmegfigyelési adatok harmadik féltől származnak, a harmadik feleknek megbízható adatgyűjtő folyamattal kell 
rendelkezni, hogy biztosítsák, hogy az adatok pontosak.  

 
Minimum követelményként a víz mintavételezését beazonosított érzékeny környezeti területen kell elvégezni a dohánytermesztő 
területen belül (pl. folyók, árkok, kisebb-nagyobb tavak, víztározók). 

 
A vízelemzésnek a kockázatelemzés megállapításai által közölt lehetséges szennyezőanyagokat kell felölelnie és a következők 

közül megfontolás szerint az alábbiakat: 
 

�    pH 
�    Nitrát (NO3) 
�    Ammónia (NH4) 
�    Nitrit (NO2) 
�    Foszfor (P) 
�    Nehéz fémek 
�    Biológiai oxigé igény (BOD) 
�    Összes lebegőanyag (TSS) 
�    Öntöző vízminőség ismerete 
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Ahol a monitoring a dohánytermesztésből eredő vízszennyezés problémáját tárja fel, a vállalatnak a vízbevizsgálást egy szélesebb 

vízgyűjtő skálán kell elvégezni.  

 
A vállalatnak az érintett felekkel együtt kell dolgozni a vízmintavevő területen belül a szennyezés elfogadható szintre történő 

csökkentése érdekébéen.  

 
Útmutató kérdések: 

 
 

Milyen program működik a dohánytermesztésből származó lehetséges szennyezőanyagok figyelemmel kísérésére?  
 

További útmutató: 
 

Az alábbiakat lehet a vízszennyezés elsődleges indikátoraként használni:  
 

�  Alga burjánzás 

�  Rovar lárvák, halfajok, vízi növények, jelenléte/hiánya stb.   

 

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű) 
 
� A Vállalat kidolgozott-e dokumentált Vízszennyezés Megfigyelési tervet a jelen kritériumban részletezett minimum 

útmutatóval? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A Vállalatnak van-e elemzési adata a vonatkozó fizikai és kémiai paraméterekre, amelyek a jelen kritérium útmutatójában 
vannak részletezve, ahogy azt a kockázatelemzés beazonosította?  (20%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 

�    A termelők hány százalékát reprezentálják a vízszennyezési megfigyelési tervből származó az elemzési adatok?  (max 50%) 
Írja be a százalékot 
� A vállalat kapcsolatba lépett-e más érintett felekkel a vízvételezési területeken, hogy elfogadható szintre csökkentse a 

szennyezőanyagokat?  (20%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ vagy ’Nem Alkalmazható’ 

 

 
 
E4.3 Talajvédelmi Terv 

 
KRITÉRIUM: A Vállalat egy dokumentált Talajvédelmi tervet dolgoz ki, hogy megvédje a talajt 
dohánytermesztésből eredeztethető szennyezéstől és a kémiai degradációtól.  

 

ÚTMUTATÓ: A talajművelési technikák részét képező talajelemzés elvégzésén felül a talaj tesztelést legalább 5 évente egyszer 

el kell végeztetni minden termesztési területen, olyan mintavételi területen, amelyek összehasonlíthatóak idővel, hogy a 
kockázatelemzés által beazonosított paramétereket illetően rávilágítsanak bármilyen potenciális tendenciára, ami magába 
foglalja legalább a következőket:  

 

�    A megnövekedett sótartalom miatti kémiai degradáció 
�    Növényvédőszer maradványok felhalmozódása 

 
A vállalatnak a Talajvédelmi terv kidolgozásához és életbe léptetéséhez fel kell használnia a talajelemzés eredményeit, valamint 
bármilyen potenciális problémát, amelyet a kockázatelemzés azonosított be.  

 
A Talajvédelmi Tervnek fel kell ölelnie a következő elemeket (az alábbi lista nem teljeskörű):  

 

�    Vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés 
�    Elkerülni a talaj sótartalmánank növelését, amit az öntözési gyakorlatok okozhatnak 
�   Növényvédőszerek precíz használata, hogy elkerüljék a növényvédőszer maradványok felhalmozódását a talajban 
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� Hatékony módszerek a legjobb gyakorlatok kommunikálására a termelők felé a talaj szennyezéstől és kémiai degradációtól 
való védelmét illetően 

 
A vállalat választhajtja azt, hogy ezt összekapcsolja bármely egyéb munkával, amit a Dohányművelési célokban 
felvállalt. 

 

Útmutató kérdések: 
 

Mit tartalmaz a vállalat Talajvédelmi Terve?  
 

Milyen intézkedéseket valósítottak meg a Talajvédelmi Terv eredményeképpen?  
 

 További útmutató:  
 

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

�    A Vállalat kidolgozott-e dokumentált Talajvédelmi Tervet, ami a jelen kritérium alatt részletezett útmutatót magába foglalja?  

(10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

�    Az érintett termelők hány százaléka kapott tájékoztatást a Talajvédelmi Terv vonatkozó elemeiről?  (10%) Írja be a százalékot 

�    A termelők hány százaléka alkalmazza a  kulcs indikátorokat a Talajvédelmi tervvel összhangban lévő gyakorlatokra? (max 

80%) Írja be a százalékot 
 

 
E4.4 A dohánytermesztésből eredeztethető légköri szennyezés 
minimalizálása 

 
KRITÉRIUM: A Vállalatnak ki kell dolgoznia és életbe kell léptetnie egy tervet, ami a dohánytermesztésből 
eredeztethető légköri szennyezést minimalizálja.  

 

ÚTMUTATÓ: A dohány szárításhoz használt fűtőanyag elégetésekor illetve a dohánytermesztés során működtetett gépekből 

(pl. traktorok, betakarítógépek) levegőbe kerülhet a por és apró részecskék (szulfát, nitrát, ammónia, nátrium klorid, feketeszén 
és ásványi por).  

 
A vállalatnak fel kell mérnie a dohánytermesztésből származó legfőbb potenciális légköri szennyezési forrásokat annak 
érdekében, hogy a farmok életbe tudják léptetni a szennyezés kezelését és minimalizálni tudják a lehetséges hátrányos 
hatásokat.  

 
Ezen felmérés részeként a vállalatnak nevesíteni kell és mennyiségileg meg kell határozni az összes szennyező anyagot, amelyek a 
dohányszárítás folyamán a környezetbe kerülnek. 

 
A Vállalatnak el kell látnia a termelőket egy útmutással arra vonatkozólag, hogyan tudják a légköri szennyezést csökkenteni és 
ennek tartalmaznia kell (nem kizárólagosan) a következőket:  

 

�    A vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak való megfelelés 
�    A szárítók kéményeinek tervezése és magassága 

�    A szárítók kéményeire felszerelt szűrők vagy szennyezéscsökkentő technológiák 
�    Tisztább tüzelőanyagok használata 
�    A szárító kemencék, gépezet és berendezés hatékonysága  
�    A szárító kemencék, gépezet és berendezés hatékony karbantartása 
� A szemét nyílt elégetésének elkerülése (kivéve ha igazolható, hogy ez a leghatékonyabb és a környezetre legkevésbé káros 

opció)  
� A talajelőkészítés során az égetés elkerülése (kivéve, ha igazolható, hogy ez a leghatékonyabb opció, figyelembe véve a 

környezetre gyakorolt hatását) 
 

Útmutató kérdések: 
 

Hogyan biztosítja a vállalat, hogy a dohánytermesztés során minimalizálják a légköri szennyezést?  
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További útmutató: 
 

Ahol az égetés és/vagy a géphasználat csak a termelői bázis egy részére alkalmazható, a pontozásnál csak az érintett termelőket 
kell figyelembe venni.  

 

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

�    Ahol nem végeznek égetést és nem használnak gépeket 
Írja be ‘Nem Alkalmazható’ 

�    A Vállalat kidolgozott-e dokumentált útmutatást a dohánytermesztésből eredeztethető légköri szennyeződés minimalizálására? 
(10%) 

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

�    Az érintett termelők hány százaléka kapott tájékoztatást a dohánytermesztésből eredeztethető légköri szennyeződés 
minimalizálására vonatkozó útmutatást?  (10%) Írja be a százalékot 
�    A termelők hány százaléka alkalmazza a kulcsindikátort a dohánytermesztésből eredeztethető légköri szennyeződés 
minimalizálására vonatkozó útmutatóval kompatibilis legjobb gyakorlatokra? (max 80%) Írja be a százalékot 

 
 

E5. Hulladékgazdálkodás a farmon 
 
ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A Termelőknek minimalizálniuk kell minden potenciális környezeti károsítást és 
minimalizálni kell a hulladék termelését az anyagok gazdaságos és hatékony használatával, ismételt 
felhasználásával, újrahasznosítással, illetve a biztonságos megsemmisítéssel.  

 
A dohánytermelésből származó hulladék képződését minimalizálni kell, de ahol a hulladék elkerülhetetlen, ott megfelelően kell 
válogatni, osztályozni, újrahasznosítani, illetve megsemmisíteni. A termelőket képzésben kell részesíteni, hogy kövessék az 
általános hulladékkezelési hierarchiát: hulladék csökkentése, anyagok ismételt felhasználása (az anyag hasznos élettartamának 
végéig, amíg ez biztonságos), újrahasznosítás, visszanyerés (pl. fűtőanyagként energiatermeléshez, engedélyezett felhasználók 
által) és megsemmisítés.  

 

E5.1 Műanyagok ismételt felhasználása, újrahasznosítása, megsemmisítése (beleértve a 
növényvédőszeres tartályokat) 

 
KRITÉRIUM: A Vállalatnak ki kell dolgoznia és életbe kell léptetnie a legjobb gyakorlatokat a 
dohánytermesztés során használt műanyag ismételt felhasználására, újrahasznosítására és 
megsemmisítésére.  

 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak biztosítania kell, hogy a termelők megfelelő módon ismételten felhasználják az anyagokat a hasznos 

élettartamuk végéig és részt vesznek felelős műanyag újrahasznosító programokban, ahol ez elérhető a számukra. Olyan 
országokban, ahol nincsenek ilyen programok, a vállalatnak együtt kell működniük az érdekelt felekkel, hogy létrehozzanak egyet.  

 
Minden használt műanyagnak elég erősnek és vastagnak kell lenni ahhoz, hogy elkerüljük annak veszélyét, hogy kis darabokra 
hullik. A vállalatnak tanácsot kell adni a műanyagok élettartamának meghosszabítására vonatkozó legjobb gyakorlatot illetően. Az 
újrahasznosítás szempontjából figyelembe vehető tipikus termékek (nem kizárólagosan) a műanyag ponyvák, polietilén edények 
és műtrágya zsákok lehetnek.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Mit tartalmaz a vállalat legjobb gyakorlata a műanyagok ismételt felhasználására, újrahasznosítására és megsemmisítésére 
vonatkozóan? 

 
Milyen intézkedéseket léptettek életbe a műanyagok ismételt felhasználására, újrahasznosítására és megsemmisítésére 
vonatkozó legjobb vállalati gyakorlatok eredményeképpen?  

 

 További útmutató:  
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Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  

 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

�    A válllat kidolgozott-e és dokumentált-e legjobb gyakorlatokat a műanyagok ismételt felhasználására, újrahasznosítására és 
megsemmisítésére vonatkozóan?  (10%) 

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

� Az érintett termelők hány százaléka kapott tájékoztatást a műanyagok ismételt felhasználására, újrahasznosítására és 
megsemmisítésére vonatkozó legjobb gyakorlatok vonatkozó elemeit illetően?  (10%) 
Írja be a százalékot 

�    A termelők hány százaléka alkalmazza a kulcs indikátort a műanyagok ismételt felhasználására, újrahasznosításátra és 
megsemmisítésére vonatkozó legjobb gyakorlatokra?  (max 80%) Írja be a százalékot 

 

E5.2 Palánta tálcák ismételt felhasználása, újrahasznosítása és megsemmisítése 
 

KRITÉRIUM: A vállalat kidolgozza és életbe lépteti a legjobb gyakorlatokat a palánta tálcák ismételt 
felhasználására, újrahasznosítására és megsemmisítésére.  

 

ÚTMUTATÓ: A tálcákat újrahasznosítható anyagokból kell előállítani. A Vállalatnak biztosítania kell, hogy a termelők 

ismételten felhasználják a palántanevelő tálcákat a hasznos élettartam végéig és használják a meglévő újrahasznosító 
programokat. Ahol ilyen programok nem léteznek, a vállalatnak együtt kell működnie az érintett felekkel, hogy kidolgozzanak egy 
ilyen rendszert, amely a palánta tálca gyártójának vagy beszállítójának az ellátási rendszer részét képezi.  
A vállalatnak el kell látnia a termelőket járható alternativákkal a sztirohab palántatálcákat illetően és tanácsot kell adniuk arra 
vonatkozólag, mi a legjobb követendő gyakorlat a palántatálcák élettartamának meghosszabbítására.  

 
Figyelembe kell venni a kártevők és betegségek átvitelét is és ahol szükséges, ezt kezelni kell, amikor ismételten felhasználják 
a palántatálcákat.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Mit tartalmaz a vállalat legjobb gyakorlata a palántatálcák ismételt felhasználására, újrahasznosítására és megsemmisítésére 
vonatkozóan?  

 

Milyen intézkedéseket léptettek életbe a palántatálcák ismételt felhasználására, újrahasznosítására és megsemmisítésére 
vonatkozó legjobb vállalati gyakorlatok eredményeképpen?  

 

További útmutató: 
 

Ahol a termelői bázisnak csak egy része használ palántanevelő tálcát, a pontozásnál csak az érintett termelőket kell figyelembe 
venni.  

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  
 
Indikátorok (Szükségszerű rész) 

 

� Ahol nem használnak palánta tálcát 
Írja be ‘Nem Alkalmazható’ 

� A válllat kidolgozott-e és dokumentált-e legjobb gyakorlatokat a palántanevelő tálcák ismételt felhasználására, 
újrahasznosítására és megsemmisítésére vonatkozóan? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� Az érintett termelők hány százaléka kapott tájékoztatást a palántatálcák ismételt felhasználására, újrahasznosítására és 
megsemmisítésére vonatkozó legjobb gyakorlatok vonatkozó elemeit illetően (10%) 
Írja be a százalékot 

�    A termelők hány százaléka alkalmazza a kulcs indikátort a palántanevelő tálcák ismételt felhasználására, újrahasznosításátra 

és megsemmisítésére vonatkozó legjobb gyakorlatokra?  (max 80%) 
Írja be a százalékot 
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E5.3 Nem-veszélyes hulladék ismételt felhasználása, újrahasznosítása és megsemmisítése 

(műanyagon és palántanevelő tálcán kívüli hulladékok) 
 

KRITÉRIUM: A vállalat kidolgozza és életbe lépteti a legjobb gyakorlatokat a nem-veszélyes hulladékok 
ismételt felhasználására, újrahasznosítására és megsemmisítésére. 

 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak biztosítani kell, hogy a termelők csökkentik a képződött nem-veszélyes hulladék mennyiségét és 

ahol lehetséges, ismételten felhasználják az anyagokat addig, amíg el nem érték a hasznos élettartam végét és a termelők 
igénybe veszik a meglévő újrahasznosítási programokat. Ahol nem léteznek ilyen programok, a vállalatnak együtt kell működnie 
az érintett felekkel, hogy létrehozzanak egyet.  

 
Nem-veszélyes farm eredetű hulladék (kivéve a műanyagot és palántatálcát) magába foglalja (nem kizárólagosan) a papírt, fémet, 
jutaszövetet, faanyagot és növényi anyagot.  

 
Ahol a nem-veszélyes hulladékot meg kell semmisíteni, azt felelős módon kell megtenni és be kell tartani minden jogszabályi 
követelményt. El kell kerülni a nem-veszélyes hulladék eltemetését és elégetését a farmokon, vagy a nem-veszélyes hulladék 
szeméttelepre való kiszállítását, kivéve, ha semmilyen más gyakorlati megoldás nem létezik.   

 
Minden veszélyes hulladékot el kell különíteni a nem-veszélyes hulladéktól. 

 
 
 

Útmutató kérdések: 
 

Mit tartalmaz a vállalat legjobb gyakorlata a nem-veszélyes hulladék ismételt felhasználására, újrahasznosítására és 
megsemmisítésére vonatkozóan?  

 

Milyen intézkedéseket léptettek életbe a nem-veszélyes hulladékok ismételt felhasználására, újrahasznosítására és 
megsemmisítésére vonatkozó legjobb vállalati gyakorlatok eredményeképpen?  

 

 További útmutató:  
 

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  

 
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� A vállat kidolgozott-e és dokumentált-e legjobb gyakorlatokat a nem-veszélyes hulladékok ismételt felhasználására, 
újrahasznosítására és megsemmisítésére vonatkozóan?  (10%) 

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

� Az érintett termelők hány százaléka kapott tájékoztatást a nem-veszélyes hulladék ismételt felhasználására, 
újrahasznosítására és megsemmisítésére vonatkozó legjobb gyakorlatok vonatkozó elemeit illetően? (10%) 

Írja be a százalékot 
� A termelők hány százaléka alkalmazza a kulcs indikátort a nem-veszélyes hulladékok ismételt felhasználására, 
újrahasznosításátra és megsemmisítésére vonatkozó legjobb gyakorlatokra?  (max 80%) Írja be a százalékot 
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E5.4 Veszélyes hulladék tárolása, újrahasznosítása és megsemmisítése 
 

KRITÉRIUM: A vállalatnak ki kell dolgoznia és életbe kell léptetnie a legjobb gyakorlatokat a 
dohánytermelés során képződött veszélyes hulladék tárolására, újrahasznosítására és 
megsemmisítésére vonatkozóan.  

 

ÚTMUTATÓ: Azt a hulladékot, amely veszélyes vagy potenciálisan káros lehet az emberi egészségre vagy környezetre, 

veszélyesnek kell tekinteni; ez lehet folyékony, szilárd vagy légnemű. Mindenféle veszélyes hulladékot világosan be kell 
azonosítani és más hulladéktól el kell különíteni. 

 
A vállalatnak be kell azonosítania a potenciálisan veszélyes hulladékot, amely a dohánytermesztésből eredően előfordul a 
farmon és kommunikálnia kell a termelők felé, hogyan tárolják, hasznosítsák újra vagy semmisítsék meg a különböző fajta 
veszélyes hulladékot felelős módon. A dohánytermesztésből származó veszélyes hulladékok magukba foglalják (nem kizárólagos 
módon) a következőket:  

 

�    Növényvédőszer maradványokat 
�    Olaj, fűtőanyag, zsír és festék maradványok 
�    Használt elemek 

 

Minden veszélyes hulladékot meg kell semmisíttetni egy megfelelő engedélyekkel rendelkező és minősített szervezettel. Ahol 

nem léteznek ilyen programok, a vállalatnak együtt kell működnie az érintett felekkel, hogy létrehozzanak egyet.  
 

Útmutató kérdések: 
 

Mit tartalmaz a vállalat legjobb gyakorlata a veszélyes hulladék tárolására, újrahasznosítására és megsemmisítésére vonatkozóan?  
 

Milyen intézkedéseket léptettek életbe a veszélyes hulladékok tárolására, újrahasznosítására és megsemmisítésére vonatkozó 
legjobb vállalati gyakorlatok eredményeképpen?  
 

További útmutató:  
 

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  

 
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� A vállalat kidolgozott-e és dokumentált-e legjobb gyakorlatokat a veszélyes hulladékok tárolására, újrahasznosítására és 
megsemmisítésére vonatkozóan? (10%) 

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

� Az érintett termelők hány százaléka kapott tájékoztatást a veszélyes hulladék tárolására, újrahasznosítására és 
megsemmisítésére vonatkozó legjobb gyakorlatok elemeit illetően? (10%) 
Írja be a százalékot 

� A termelők hány százaléka alkalmazza a kulcs indikátort a veszélyes hulladékok tárolására, újrahasznosításátra és 
megsemmisítésére vonatkozó legjobb gyakorlatokra?   

(max 80%) Írja be a százalékot 

 

E5.5 Üres növényvédőszer tartályok újrahasznosítása vagy megsemmisítése 
 

KRITÉRIUM: A vállalatnak ki kell dolgoznia és életbe kell léptetnie a legjobb gyakorlatokat a 
dohánytermelés során képződött üres növényvédőszer tartályok újrahasznosítására és 
megsemmisítésére vonatkozóan.  

 

ÚTMUTATÓ: A termelőknek szánt vállalati útmutatónak részleteznie kell, hogy  
 

� amikor a fém, műanyag vagy üveg növényvédőszer tartály üres lesz, azonnal ki kell öblíteni minimum három alkalommal, 
úgy, hogy a növényvédőszer tartályból származó maradékot a permetezőtartályba kell kiüríteni további felhasználás 
céljából.  

� a kiömlés megakadályozására intézkedéseket kell tenni.  
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� a kiöblítés után a tartályt felhasználhatatlanná kell tenni úgy, hogy kilyukasztják, összetapossák vagy széttörik, utána 

megfelelően és biztonságosan kell tárolni a újrahasznosításig vagy megsemmisítésig.  
 

Ahol a szolgáltatás igénybe vehető, a kiöblített növényvédőszer tartályokat vissza kell vinni a növényvédőszer gyártóhoz vagy 
forgalmazóhoz. Ahol ez a szolgáltatás nem elérhető, a vállalatnak együtt kell működni az érintett felekkel, hogy kidolgozzanak 
egy ilyen rendszert, amely részét képezi a növényvédőszer gyártó vagy forgalmazó ellátási rendszerének. 

 
Olyan országokban, ahol jelenleg nincsenek újrahasznosító programok, a vállalatnak ki kell alakítani egy eljárást, hogy begyűjtsék 
a növényvédőszeres tartályokat a termelőktől, és megszervezzék számukra, hogy megfelelő engedéllyel rendelkező vállalatok 
újrahasznosítsák vagy elégessék azokat.   
. 

 

Útmutató kérdések: 
 

Mit tartalmaz a vállalat legjobb gyakorlata az üres növényvédőszeres tartályok újrahasznosítására és megsemmisítésére 
vonatkozóan?  

 
Milyen intézkedéseket léptettek életbe az üres növényvédőszeres tartályok újrahasznosítására és megsemmisítésére vonatkozó 
legjobb vállalati gyakorlatok eredményeképpen? 

 
 További útmutató:  

 
Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  

 
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� A vállalat kidolgozott-e és dokumentált-e legjobb gyakorlatokat az üres növényvédőszeres tartályok újrahasznosítására és 
megsemmisítésére vonatkozóan? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� Az érintett termelők hány százaléka kapott tájékoztatást az üres növényvédőszeres tartályok újrahasznosítására és 
megsemmisítésére vonatkozó legjobb gyakorlatok vonatkozó elemeit illetően? (10%) 
Írja be a százalékot 

�    A termelők hány százaléka alkalmazza a kulcs indikátort az üres növényvédőszeres tartályok újrahasznosítására és 
megsemmisítésére vonatkozó legjobb gyakorlatokra?  (max 80%) Írja be a százalékot 

 

E5.6 Megújuló termesztőközeg használata palántaneveléshez 
 

KRITÉRIUM: Minden palántanevelő tálcában megújuló termesztőközeget kell használni és a 
palántanevelésben kerülni kell a tőzeg használatát.  

 

ÚTMUTATÓ: A tőzeg előállításához több száz év szükséges és a kitermelése az érzékeny élőhelyek lerombolását 

eredményezheti, amelyek specializált vadon élő fajok széles körét támogatják; a Vállalatnak emiatt biztosítani kell, hogy a 
dohánytermesztésben kerülik a tőzeg használatát. 

 
Azokon a dohánytermesztő területeken, amelyek palántanevelő tálcákat használnak, a vállalatnak ösztönöznie kell a termelőket, 
hogy megújuló termesztő közegeket használjanak, és ahol szükséges, segítsenek a termelőknek a megfelelő fenntartható 
anyagok beszerzésében. Olyan területeken, ahol palántaágyást használnak, a vállalatnak biztosítani kell, hogy a tőzeget nem 
használják talajjavítónak.  

 
A megújuló termesztő közegek, amelyek helyettesíthetik a tőzeget általában a következőkön alapulhatnak (de nem 
kizárólagosan): 

 

�    Kókuszdió héj (háncs) 
�    Rizshéj 

�    Fűrészpor 
�    Fakéreg komposzt 
�    Komposztált zöld hulladék 
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Útmutató kérdések: 
 

Hogyan biztosítja a vállalat, hogy a tőzeget ne használják palánta nevelésre?  Melyek 

az ajánlott alternatívák a tőzeggel szemben?  

További útmutató: 
 

Ahol a meghatározott legjobb gyakorlatok csak a termelői bázis egy részére vonatkoznak, a pontozásnál csak az érintett termelői 
bázist kell figyelembe venni.  

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

�    Ahol nem használnak palántanevelő tálcákat és a tőzeget nem használják talajjavítónak 
Írja be ‘Nem Alkalmazható’ 

�    A vállalat kidolgozott-e és dokumentált-e legjobb gyakorlatokat a palántanevelésben a megújuló termesztőközegek 
használatára vonatkozóan? (10%) 

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

�    Az érintett termelők hány százaléka kapott tájékoztatást a palántanevelésben a megújuló termesztőközegek használatára 
vonatkozó legjobb gyakorlatokat illetően? (10%) Írja be a százalékot 
� A termelők hány százaléka alkalmazza a kulcs indikátort a palántanevelésben a megújuló termesztőközegek használatára 

vonatkozó legjobb gyakorlatokat illetően? (max 80%) 
Írja be a százalékot 

 

E6. Fűtőanyag hatékonyság és üvegházhatású 
kibocsátott gázok (GHG) csökkentése 

 
ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A termelők minimalizálják az üvegházhatású gázok kibocsátását és a nem 

megújuló energia fogyasztásukat az erőforrások hatékony felhasználásával. 
 

A mezőgazdasági szektor jelentősen hozzájárul a globális üvegházhatású gázok kibocsátásához a szénalapú tüzelőanyagok és 
szintetikus műtrágyák használatán keresztül, illetve a földhasználati változással. A további kibocsátások olyan művelési 
tevékenységből származnak, mint a szántás, amely üvegházhatású gázokat szabadít fel a talajból.  

 

E6.1 Szárításhoz használt fűtőanyag csökkentése 
 

KRITÉRIUM: A vállalat nyilvántartja a szárítás során elhasznált fűtőanyagot azzal a céllal, hogy csökkentse 
az 1 kg feldolgozatlan, szárított zöld dohány előállításához szükséges fűtőanyag felhasználást.  

 

ÚTMUTATÓ: A szárítás során mindenféle fűtőanyagot figyelembe kell venni (pl. elektromos áram, gáz, fűtőolaj, fa, stb) és a 

fűtőanyag csökkentésére kitűzött terveket és célértékeket kommunikálni kell a termelők felé. A szárítókamarák hatékonyságának 
javítása a következőket foglalhatja magában (de nem kizárólagosan): 

 

�    Szárítókamara megfelelő tervezése 
�    Szárítókamara kapacitása, amely megfelel a termelő termesztési szükségletének és elkerüli a kapacitásszint alatti és 
feletti működtetést 
�    Hatékony fűtőberendezés és kémény 
� Higrométer használata az automatikusan vagy manuálisan szabályozott páratartalom beállításához a természetes szárításnál 

a fűtőanyag veszteség elkerülésére 
�    Hatékony szigetelés, hogy az előállított hőt fenntartsa és a kamara belsejében megtartsa 
�    A legenergiahatékonyabb szárítási stuktúrák és fűtőberendezések használata 
�    Tiszta, hatékony és fenntartható fűtőanyag használata 

 
 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programok működnek az 1 kg feldolgozatlan, szárított zöld dohány előállíításához a szárítás során használt fűtőanyag 
felhasználás csökkentésére?  
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További útmutató: 
 

Ahol a termelői bázis egy része nem használ fűtőanyagot a szárításhoz, a pontozásnál csak az érintett termelőket kell figyelembe 
venni.  

 

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 
�    Ahol nem használnak tüzelőanyagot a szárításnál 

Válassza ki, hogy ‘Nem Alkalmazható’ 
�    A vállalat nyilvántartja-e a szárítás során felhasznált fűtőanyag mennyiségét? (10%) 

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

� A Vállalat kidolgozott-e az 1 kg feldolgozatlan, szárított zöld dohány előállításához a szárítás során felhasznált fűtőanyag 
csökkentésére tervet és célértékeket?  (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

�  Az érintett termelők hány százaléka kapott tájékoztatást 1 kg feldolgozatlan, szárított zöld dohány előállításához a szárítás 
során felhasznált fűtőanyag csökkentésére vonatkozó ajánlott gyakorlatokat illetően? (10%) 
Írja be a százalékot 

� A fűtőanyaggal szárított dohány hány százalékára lehet kimutatni csökkenő tendenciát az 1 kg feldolgozatlan, szárított zöld 
dohányra eső fűtőanyag felhasználásban a vállalati tervek és célkitűzések eredményeként? (max 70%) Írja be a százalékot 

 

E6.2 Dohánytermesztésből eredő üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése 

 
KRITÉRIUM: A vállalat elemzést végez annak érdekében, hogy beazonosítsa a farmon azokat a 
tevékenységeket, amelyek felelősek az üvegházhatású gázok kibocsátásának nagy részéért és ezek 
csökkentésére terveket léptet életbe. 

 

ÚTMUTATÓ: A Vállalatnak be kell azonosítani a farmokon a dohánytermesztésből eredő üvegházhatású gázok kibocsátásának 

jelentős forrásait. A vállalatnak ezután egy mérési rendszert kell kialakítani a farmokon a dohánytermesztéssel összefüggő 
üvegházhatású gázok kibocsátására, amely nemzetközileg elismert sztenderdeken alapul és a dohánytermesztéssel összefüggő 
kibocsátásokra kitűzött célokat mérni kell a vetőmagtől a felvásárló állomásig.  

 
A vállalatnak együtt kell működnie a termelőkkel olyan gyakorlatok életbe léptetésében, amelyek csökkentik a termelők 
üvegházhatású gáz kibocsátását és ideális esetben növelik a szén-dioxid megkötését.  

 
A figyelembe vehető gyakorlatok lehetnek például (de nem kizárólagosan) a következők:  

 

�    Talajborítás 
�    Csökkentett talajművelés 
�    Faültetés 

�    Évelő növényzet ültetése 
�    Műtrágya, növényvédőszer és fűtőanyag hatékony használata 
�    Hulladék gazdálkodás 
�    Jól kiszárított faanyag kiválasztása az égési hatékonyság maximalizálásához  
�    Hatékony technológiák alkalmazása 
�    Szennyvíztározók és trágya kezelése 

� Tüzelőanyag-váltási hierarchia használata (Tüzelőanyag opciók osztályozása, amelyet a fenntarthatóbb tüzelőanyag 
használat felé való elmozdulás segítése alapján sorolnak prioritási sorrendbe)  

 
Egyéb területek, amelyet a vállalat még figyelembe vehet, a következők lehetnek (nem kizárólagosan): 

 

� Műtrágyák beszerzése 
� Növényvédőszerek beszerzése 
� Tüzelőanyagok beszerzése 

 

További útmutató: 
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Az üvegházhatású gázok kibocsátása kialakított a mérési rendszernek nemzetközileg elismert sztenderdeken kell alapulnia, mint 
például  „Az üvegházhatású gázok protokollja” által biztosítottak. 

 

Dinitrogén-oxid (N2O) egy erősen üvegházhatású gáz, amelynek a globális felmelegedésre gyakorolt hatása a széndioxid 300-

szorosával egyezik meg. Ez egy elkerülhetetlen mellékterméke a salétromsav gyártáshoz használt ipari folyamatnak, 

kulcsfontosságú összetevője az ammónium nitrát műtrágya gyártásának. 

 
Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

� A Vállalat beazonosította-e a farmokon a dohánytermesztésből eredeztethető üvegházhatású gázok kibocsátásának fő 
forrásait?  (10%) 

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

� A vállalat felállított-e mérési rendszert a farmokon a dohánytermesztésből eredeztethető üvegházhatású gázok kibocsátására, 
amely nemzetközileg elismert normákon alapul és tűzött-e ki célt a csökkentésre?  (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� Az érintett termelők hány százaléka kapott megfelelő útmutatást az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 
vonatkozóan? (10%) Írja be a százalékot 

� A termelők hány százaléka alkalmazza az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 
gyakorlatokat? (70%) Írja be a százalékot 
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E7. Biodiverzitás 
 
ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A dohánytermesztést oly módon kell végezni, hogy minimalizáljuk a 

biodiverzitásra gyakorolt hátrányos hatásokat és ahol ez megvalósítható, intézkedéseket kell hozni a 

dohánytermesztő területeken lévő természetes élőhelyek megvédése, javítása és helyreállítása 

érdekében.  
 

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) kimondja: 

 
A biológiai sokszínűség - vagy biodiverzitás – egy olyan fogalom, amit a földi élet fajtáinak leírására használunk. Ez az 

ökoszisztéma széles fajtájára és az élő szervezetekre: állatokra, növényekre, az élőhelyeikre és génjeikre vonatkozik.  

 
A biodiverzitás a Földön lévő élet alapja. Létfontosságú az ökoszisztémák működéséhez, amelyek olyan termékekkel és 
szolgáltatásokkal látnak el bennünket, amelyek nélkül nem tudnánk élni. Oxigén, élelem, friss víz, termékeny talaj, gyógyszerek, 
menedék, vihartól és árvíztől való védelem, stabil éghajlat és pihenés – ezek forrása mind a természetben és az egészséges 
ökoszisztémában található. De a biodiverzitás ennél sokkal többet nyújt számunkra. Ettől függ a biztonságunk és egészségünk és 
komoly hatással van a társadalmi viszonyainkra, szabadságot és választási lehetőséget ad nekünk.   

 
Biodiverzitás olyannyira rendkívül összetett, dinamikus és sokféle, mint a Föld semelyik más jellemzője. Megszámlálhatatlan 
növényei, állatai és mikrobái fizikailag és kémiailag összekötik az atmoszférát (Föld körüli gázok keverékét), a geoszférát (a Föld 
szilárd részét), és a hidroszférát (a Föld vízeinek, jegeinek és vízgőzének összessége) egyetlen környezeti rendszerré, amely 
lehetővé teszi fajok milliói (köztük az ember) számára is a létezést.  

 
Ugyanakkor a Föld semmilyen más jellemzőjét nem befolyásolta olyan drámai mértékben az emberi tevékenység, mint a 
biodiverzitást. A biodiverzitás megváltozása komoly hatással van az emberi jólétre és minden más élő teremtmény jólétére.  

 

E7.1 Biodiverzitás adatgyűjtés 
 
KRITÉRIUM: A vállalat összegyűjti és összeveti a belső és külső adatokat a dohánytermesztő területeken 
és azok környezetében a biodiverzitás-értékű területeiről. 

 

ÚTMUTATÓ: A dohánytermesztő területeken és azok környékén fel kell térképezni a magas biodiverzitás-értékű területeket, 

együtt ennek összes forrásával, mint például víztározók, vízfolyások, erdős vidékek, bozótos területek, stb.), amelyekre hatással lehet 
a dohánytermelés, és amelyek tipikusan rendelkeznek jelenlegi vagy potenciális biodiverzitás- értékkel. A vállalatnak be kell 
azonosítani azokat a területeket, amelyek védelemre szorulnak vagy amelyeket javítani lehet a vadon élő állatok számára. 

 
Az összegyűjtött adatot a biodiverzitás menedzsment program kialakításához kell felhasználni.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen magas biodiverzitás-értékű területeket azonosítottak be a termesztő területeken?  

 
Milyen jelenlegi vagy potenciális biodiverzitás-értékű területeket azonosítottak be, ami védelemre szorul vagy amit javítani 
lehetne a biodiverzitás érdekében? 

 

További útmutató: 
 

 Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  
 
 
 
 

4 
A biodiverzitást úgy lehet meghatározni, mint a fajok sokféleségét egy meghatározott földrajzi régióban.  

 

Indikátorok (Szükségszerű) 
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� A vállalat összevetette-e a magas biodiverzitás-értékű területek adatait a dohánytermesztő területeken és azok 
környezetében? (20%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A vállalat összehasonlította-e a jelenlegi vagy potenciális biodiverzitá- értékű területeket a dohánytermesztő területeken és 
azok környékén?  (20%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

�    A vállalat felhasználta-e az összegyűjtött adatot a biodiverzitás menedzsment program kialakításához?  
(60%) 

Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
 

E7.2 Biodiverzitás menedzsment program 

KRITÉRIUM: A vállalat kidolgoz és életbe léptet egy programot a biodiverzitás menedzsmentre.  

 

ÚTMUTATÓ: A Vállalat biodiverzitás menedzsment programjának meg kell felelnie a biodiverzitásra és vadvilágra vonatkozó 

összes jogszabálynak és törvénynek. 
 

A dohánytermesztést nem lehet olyan területre helyezni, ahol az negatív kihatással van a Nemzeti Parkokra vagy más védett 
természetvédelmi területre. Megfelelő figyelmet kell szentelni más jelentős vadvilági terület védelmének is attól függetlenül, 
hogy közvetlen jogi védelem alatt áll-e vagy sem. 
Amennyire gyakorlatilag lehetséges, a vállalatnak célul kell kitűznie az élőhelyek javítását, az őshonos fajok támogatását és 

biodiverzitás fenntartását a farmokon. A farmokon hozott ezirányú intézkedések lehetnek például (nem kizárólagosan): 
 

�    Természetvédelmi területek védelme 
�    Veszélyeztetett fajok védelme 
�    Természetes élőhelyek és a természetes élőhelyek közötti folyosók védelme 
�    Nem művelt területek védelme és javítása (a termesztési terület sarkai, erdős vidékek, puffer zónák, stb.) 
�    Fészeképítő helyek és fészek ládák biztosítása  

�    Vadvilág részére nyári táplálék biztosítás (pl. magas nedvtartalmú növények, gyümölcsök és 

magvak) 
�    Téli táplálék biztosítása a vadvilág részére (pl. gyümölcsök és magvak) 
�    Tiszta víz biztosítása (álló vagy folyóvíz)  
�    Őshonos fafajok újraültetése 
� Invazív fajok menedzsmentje (ezek változhatnak a származási helytől függően és befolyásolhatják a mezőket, vízfolyásokat és 

környező területeket) 
 

A vállalatnak szakértőket kell bevonnia, akik gyakorlati útmutatót nyújthatnak arra vonatkozóan, hogy a dohánytermesztő 
területeken vagy azok környékén hogyan kell megvédeni vagy javítani a beazonosított területeket a vadvilág számára. 

 
A vállalatnak útmutatást kell adni olyan termelők részére, amelyeknél a dohánytermesztő területeken (ismerten vagy 
valószínűsíthetően) fenyegetett vagy veszélyeztetett fajok élnek. Ahol ritka/veszélyeztetett fajokat vagy élőhelyeket találnak a 
dohánytermesztő farmokon, ezen fajok vagy élőhelyek számára külön támogatást kell kidolgozni és életbe léptetni prioritásként.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Mit tartalmaz a vállalat Biodiverzitás Menedzsment Programja?  

 
További útmutató: 

 
Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  

 

Indikátorok (Szükségszerű rész) 
 

�    A vállalat kidolgozott-e dokumentált Biodiverzitás Menedzsment Programot?  (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

�    Az érintett termelők hány százaléka kapott tájékoztatást a biodiverzitás menedzsment program vonatkozó elemiről?  (10%) 
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Írja be a százalékot 
�    A termelők hány százaléka alkalmazza a Biodiverzitás Menedzsment programmal kompatibilis gyakorlatokat?  (max 80%) Írja 
be a százalékot 

 

E7.3 Biodiverzitás figyelemmel kísérése (monitorozása) 
 
KRITÉRIUM: A vállalat bevezeti a monitorozást, hogy felmérje a dohánytermesztési gyakorlatok összes 
pozitív és negatív hatását a biodiverzitásra. 

 

ÚTMUTATÓ: A vállalatnak figyelemmel kell kísérni a dohánytermesztési gyakorlatok biodiverzitásra gyakorolt hatását illetve 

bármilyen intézkedés hatását, amelyet a biodiverzitás védelme vagy javítása érdekében tettek a dohánytermesztő területeken. 
Ahol gyakorlatilag ésszerű, a termesztési gyakorlatokat és akcióterveket az megállapítások tükrében módosítani kell.  

 
Tipikus esetben a hosszú távú monitorozási megközelítést kell felvállalni, hogy beazonosítsák a termesztési technikák 
biodiverzitásra gyakorolt hatását. Legalább három év szükséges ahhoz, hogy megállapítsák a trendek alakulását, de ahol a 
bizonyíték világosan mutatja, hogy a meglévő gyakorlatokat korrigálni kell ennél hamarabb, a megfelelő intézkedéseket meg kell 
hozni. 

 
Gyakorlati célból előnyös lehet az indikátorfajok beazonosítása, amely a művelés alatt álló területek élőhelyeinek általános 
egészségét tükrözi. A legtöbb tápláléklánc három vagy négy táplálkozási szintből áll; az egyes táplálkozási szintből származó 
indikátor fajokat a biodiverzitás monitorozása során figyelemmel kell kísérni, hogy segítsenek felmérni a dohánytermesztési 
gyakorlatok hatásait.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen gyakran végzik a megfigyeléseket (monitorozást)? 
 

Milyen intézkedéseket vállaltak, hogy a Biodiverzitás Monitorozás eredményeképpen pozitív hatásokat hozzanak létre? 
 

További útmutató: 
 

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  

 
 

Indikátorok (Szükségszerű) 
 

� A vállalat létrehozta-e a Biodiverzitás Monitorozást a dohánytermesztő területeken?  (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A vállalat felülvizsgálta-e a Biodiverzitás Monitorozás eredményeképpen a gyakorlatokat és akcióterveket? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A farmok hány százalékán végzik a biodiverzitás monitorozását?  (max 80%) 
Írja be a százalékot 
 

 

E8. Fa felhasználás 
 
ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: Ahol fát használnak a dohánytermesztéshez, a termelők csak fenntartható 
forrásból származó fát használhatnak.  

 
A vállalatnak ki kell dolgoznia egy tervet, hogy csak környezetileg fenntartható forrásból származó fát 
használjanak.  

 
Környezetileg fenntartható faforrások a következők lehetnek:  

 
� Törvényes ültetvényekből származó fák, amelyeket oly módon kezelnek, hogy nem okoznak semmilyen hátrányos társadalmi, 

környezeti vagy gazdasági következményt. 
� Fenntartható fa, amely lehet beazonosított invazív exotikus fajból származó fa, amelyet nem ültettek és el kell távolítani.  
� Fenntartható fa, amely lehet másodlagos erdőből, leromlott erdőből vagy természetes megújulásból keletkező törvényes és 
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fenntartható erdőgazdálkodásból származó fa 
 

Környezetileg fenntartható fába nem tartozik bele:  
 

�    Nem fenntartható módon menedzselt természetes erdőből származó fa 
�    Természetes erdők átalakításából eredő ültetvényből származó fa 

�    Őserdőkből származó fa (beleértve az elsődleges erdőt is)  
 

E8.1 Szárításhoz használt tüzifa fenntarthatósága  
 
KRITÉRIUM: Ahol fát használnak tüzelőanyagként a dohány szárítására, a termelők csak fenntartható 
forrásokat használhatnak. 
   

ÚTMUTATÓ: Ahol gyakorlatban kivitelezhető, a dohány szárításához használt fát kifejezetten erre a célra ültetett kevert 

őshonos fajokból fenntartható módon kitermelve lehet felhasználni. Ahol a kereslet meghaladja az ellátást, gyorsan növő 
őshonos vagy nem őshonos fajokat kell termelni tüzelőanyag céljából annak érdekében, hogy a tájképben az őshonos erdőkből 
elkerüljék a nem fenntartható fakitermelést.  

 
Ahol a fát másodlagos erdőből vagy erdős vidékről termelik ki, bizonyítékot kell arra vonatkozólag szolgáltatni, hogy a kitermelő 
rendelkezik minden szükséges engedéllyel és a kitermelés mértéke nem haladja meg a termelést, a növekedési rátán alapulva 
rövid és hosszú távon; a kitermelés nem jelentheti az erdős területek kiírtását.  

 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programok működnek a szárításhoz használt tüzelőfa fenntarthatóságának biztosítására?  
 

További útmutató: 
 

Ahol a termelői bázis egy része nem használ fát a dohányszárításhoz, a pontozásnál csak az érintett termelőket kell figyelembe 
venni.  

 

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

 

Indikátorok (Szükségszerű) 
 
� Ahol fát nem használnak tüzelőanyagként a dohányszárításhoz 

Írja be ‘Nem alkalmazható’ 
� Meghatározta-e a vállalat, milyen intézkedések szükségesek annak biztosításához, hogy csak fenntartható fát használjanak 

tüzelőanyagként a dohányszárításhoz?  (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A vállalat kidolgozott-e tervet arra, hogy együttműködjön a termelőkkel, hogy biztosítsák, hogy csak fenntartható fát 
használnak tüzelőanyagként a dohányszárításhoz?  (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

�    A termelők hány százaléka használ csak fenntartható fát tüzelőanyagként a dohányszárításhoz? (max 80%) 
Írja be a százalékot 

 

E8.2 Szárítópajta és szárítókeret építéséhez használt fa és bambusz 
fenntarthatósága  

 
KRITÉRIUM: Ahol fát vagy bambuszt használnak a szárító építésében vagy keretekhez és rudakhoz, a 
termelők csak fenntartható forrásból származó anyagot használhatnak.  

 

ÚTMUTATÓ: Ahol gyakorlatilag kivitelezhető, a pajta építésben vagy keretekben és rudakban használt fát fenntartható módon 

kell kitermelni kifejezetten erre a célra épített kevert őshonos fajokból. Ahol a kereslet meghaladja az ellátást, gyorsan növő 
őshonos vagy nem őshonos fajokat kell termelni kifejezetten erre a célra, hogy elkerüjék a tájképben az őshonos erdők nem 
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fenntartható kitermelését. Ahol a kerethez és rúdhoz bambuszt használnak, azt csak fenntartható forrásból lehet beszerezni. 
 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programok működnek, hogy biztosítsák a pajtaépítéshez, kerethez és rúdhoz használt fa és bambusz fenntarthatóságát? 
 

További útmutató: 
 

Ahol a termelői bázis egy része nem használ sem fát sem bambuszt a pajtaépítéshez, kerethez vagy rúdhoz, a pontozásnál csak az 
érintett termelőket kell figyelembe venni.  

 

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Indikátorok (Szükségszerű) 
 
� Ahol nem használnak sem fát, sem bambuszt a pajtaépítésnél vagy a kerethez vagy rúdhoz,  

Írja be ‘Nem Alkalmazható’ 
� Meghatározta-e a vállalat, milyen intézkedés szükséges ahhoz, hogy biztosítsák, hogy kizárólag fenntartható fát és bambuszt 

használnak a pajtaépítéshez vagy a kerethez és rúdhoz?  (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A vállalat kidolgozott-e tervet arra, hogy együttműködjön a termelőkkel, hogy biztosítsák, hogy csak fenntartható fát és 
bambuszt használnak pajtaépítéshez vagy kerethez és rúdhoz? (10%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A termelők hány százaléka használ csak fenntartható fát és bambuszt a pajtaépítéshez vagy kerethez és rúdhoz? (max 80%) 
Írja be a százalékot 
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E8.3 Fa és bambusz nyomonkövethetősége 
 
KRITÉRIUM: Egy nyomonkövetési rendszernek kell működnie, amely megmutatja a dohánytermesztésben 
használt minden fa és bambusz eredetét.  

 

ÚTMUTATÓ: A fát és bambuszt akár a dohánytermelő vágja ki, akár harmadik fél, a vállalatnak biztosítania kell, hogy ezen 

termékek eredete ismert legyen és ki lehessen mutatni, hogy törvényesen és fenntarthatóan lettek kitermelve.  
 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen programok működnek, hogy biztosítsák a dohánytermesztésben használt fa és bambusz nyomonkövethetőségét?  
 

További útmutató: 
 

Ahol a termelői bázis egy része nem használ sem fát sem bambuszt a dohánytermelésben, a pontozásnál csak az érintett 
termelőket kell figyelembe venni.  

 

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  
 

Indikátorok (Nem szükségszerű) 
 
�    Ahol nem használnak sem fát, sem bambuszt a dohánytermesztésben 

Írja be ‘Nem Alkalmazható’ 

� A vállalat kidolgozott-e egy tervet, hogy biztosítsa, hogy működik egy nyomonkövetési rendszer, amely megmutatja a 

dohánytermesztésben használt összes fa és bambusz eredetét?  (20%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� A dohánytermesztésben fát és bambuszt használó farmok hány százalékára nézve lehet a nyomonkövethetőséget felállítani, 
vagyis amelyek igazolni tudják, hogy ezeket a termékeket törvényesen és fenntartható módon termelték ki? (max 80%) 
Írja be a százalékot 

 

 
 

E9. Új mezőgazdasági területek 
 
ÚTMUTATÓ IRÁNYELV: A vállalat beazonosítja és kiértékeli valamennyi, a dohánytermesztésbe első 
alkalommal bevont területtel összefüggő környezeti kockázatot. 

 
Amikor a dohánytermesztést kiterjesztik olyan területre, ahol korábban nem termeltek dohányt, rendkívül fontos, hogy 
megtegyenek minden szükséges lépést annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a környezetre gyakorolt káros kihatásokat 
minimalizálják. 

 

E9.1 Dohány kiterjesztése új mezőgazdasági területekre 
 

KRITÉRIUM: A vállalat felvállalja, hogy részletes és dokumentált értékelést készít minden potenciális új 
mezőgazdasági területről, hogy meggyőződjön arról, hogy az megfelel a dohánytermesztésre és minden 
negatív környezeti kihatást minimalizálnak.   

 

ÚTMUTATÓ: A korábban mezőgazdasági termelésre nem használt föld bevonásával kapcsolatos bármilyen problémán felül a 

vállalatnak olyan szempontokat is meg kell fontolnia, amelyek abból adódhatnak, hogy a dohánytermelésbe bevont területet 
előzőleg más formájú mezőgazdasági termelésre használták vagy egyéb iparok általi hatásnak volt kitéve. 

 
A következő pontokat kell figyelembe venni minimum követelményként, amikor egy új mezőgazdasági területet értékelnek ki. Az 
alábbi lista nem szükségszerűen kimerítő: 

 

�    Bármilyen jogi korlátozás, amely alkalmazandó vagy jogi követelmény a hatástanulmány 
elvégzésére 

� Ritka vagy veszélyeztetett fajok jelenléte 
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� Történelmi vagy régészeti romok közelsége 
� Talaj szennyezési problémák 
� Erdőirtás veszélye 

� „Vágd le és égesd el” technikák elkerülése  
� Vízforrások elérhetősége és minősége 
� Kártevők, betegségek és gyomszintek jelenléte  
� Erózióra való hajlam (levegő vagy víz által) 
� Víz szennyezési potenciál 
� Védett vagy magas vadvilág értékű területek közelsége 

 
A dohánytermesztés kiterjesztését csak abban az esetben lehet végrehajtani, ha a vállalat kiértékelése azt mutatja, hogy a 
dohánytermelés kiterjesztése az új mezőgazdasági területre a környezetre gyakorolt jelentősen hátrányos hatás nélkül 
megoldható. 
 

Útmutató kérdések: 
 

Milyen szempontokat mérlegelt a vállalat, amikor az új mezőgazdasági terület kiértékelését elvégezte?  
 

További útmutató: 
 

Ezen kritérium pontozásakor a legfrissebb adatokat kell használni.  

 
 

Indikátorok (Szükségszerű) 
 
� Ahol nem történt új mezőgazdasági terület bevonása a dohánytermesztésbe  

Írja be ‘Nem Alkalmazható’ 
� Felvállalta-e a vállalat egy részletes és dokumentált kiértékelés elkészítését, figyelembe vével minden vonatkozó szempontot, 

amelyet a kritérium útmutatójában felsoroltak, mielőtt a dohánytermesztést kiterjesztette az új mezőgazdasági területre?  
(20%) 
Írja be ‘Igen’ vagy ‘Nem’ 
Amennyiben ‘Igen’, válaszolja meg a következő kérdést 

� Az új mezőgazdasági területek hány százalékáról állapították meg, hogy megfelel a kritériumban felsorolt útmutatónak? (max 
80%) 

Írja be a százalékot  


