
                                                                                                                                                           

     

 

 

Tisztelt Dohánytermelő! 

 

Az ULT Magyarország Zrt. és a NYIDOTER Kft. elkötelezett abban, hogy minden 

szerződött dohánytermelő partnere a fenntartható dohánytermesztés program során a 

növényvédelmi beavatkozásait kellő szakmaisággal végezze úgy, hogy a védekezések 

következtében semmilyen felesleges környezeti terhelést ne idézzen elő, valamint a 

növényvédelmet végző és a kezelt ültetvényekben dolgozó emberek egészségi állapota 

ne kerüljön veszélybe. Ennek értelmében a növényvédelemmel és a növényvédelmi 

munkákkal kapcsolatos szabályozókat, a technológiai és felhasználási előírásokat, 

valamint a dohánypiac egyéb elvárásait folyamatosan juttatjuk el szerződött 

partnereinek. Ez a kiadványunk az ajánlott 2018. évi növényvédelmi technológiánkat 

foglalja össze, a mindennapi munkájukat segítve. A kiadványban szereplő ajánlásaink és 

szakmai elvárásaink teljes mértékben megfelelnek az STP (Sutainable Tobacco 

Programme) ide vonatkozó kritériumaival. 

 

Alapvető elvárások és szabályok a dohány növényvédelmével kapcsolatosan: 

1. Csak indokolt esetben végezzen növényvédelmi kezelést, ha a dohány ültetvény 

valamilyen kórokozó, vagy kártevő felszaporodásának, károsításának van kitéve! 

2. Nem indokolt növényvédelmi kezeléssel felesleges környezeti terhelést ne idézzen 

elő! 

3. A dohánytermesztő területén az eredeti környezeti állapot (biodiverzitás) fenntartása 

kiemelt cél! 

4. A növényvédelmi beavatkozását minden esetben a kórokozó vagy károsító 

megjelenését és felszaporodását jelző monitoring rendszerre alapozza! 

5. Csak az aktuális gazdasági küszöbérték fölötti felszaporodás esetében védekezzen. 

Erről megfelelő szaktanácsot ad minden esetben az illetékes agronómus kollégánk! 

6. Mindig időben védekezzen, a kórokozó, vagy a kártevő megjelenésekor. A károsítók 

tömeges fellépését követő védekezés már hatástalan, eredménytelen! 

7. Minden termelő, csak a növényvédelmi képesítésének megfelelő forgalmi kategóriájú 

készítményt használhat.  

8. I. forgalmi kategóriás növényvédőszert csak növényorvos felügyeletével, 

növényorvosi vénnyel használhat fel, az idevonatkozó előírásom szerint! 

9. A termelőnek, vagy annak a személynek, aki a növényvédelmi kezeléseket végzi 

legalább érvényes „Zöld Könyv”, II. Forgalmi kategória jogosultsággal kell rendelkeznie! 



                                                                                                                                                           

     

 

 

10. Kiskorúak (18 év alatti személy) és terhes nők növényvédelmi munkát nem 

végezhetnek! 

11. Kizárólag csak a dohánytermesztésben engedélyezett készítményeket használhatja, 

melyeket számlával igazoltan, csak ellenőrzött forrásból szerezhet be! 

12. A növényvédőszereket az engedélyokiratban meghatározott előírásoknak 

megfelelően használhatja fel! 

13. Minden termelőnek a növényvédőszereket elkülönítetten, raktárban vagy 

szekrényben, zárt helyen kell tárolnia! 

14. A növényvédelmi munkák során az előírt védőfelszerelések használata kötelező! 

15. Minden növényvédelmi beavatkozást napra készen rögzíteni kell a „Növényvédelmi 

Napló”-ban!  

16. Növényvédelmi védekezés után, minimum 48 óráig ne végezzen semmilyen 

tevékenységet a kezelt ültetvényben! 

17. Fordítson kellő figyelmet arra, hogy a „zöld dohány betegség”-gel (GTS) szemben az 

ültetvényben dolgozók megfelelő védőfelszereléssel rendelkezzenek! 

18. A korábban, növényvédőszerrel kezelt ültetvényben legyen figyelemfelhívó tábla! 

19. A növényvédőszerrel kezelt ültetvényekben dolgozók részére legyen biztosított a 

kézmosás lehetősége! 

20. Növényvédelmi védekezés után, minimum 10 napig ne végezzen betakarítást a kezelt 

ültetvényben! 

21. Növényvédőszer nem keverhető a természetes felszíni vizek közelében. Tartsa be a 

mindenkori minimális védősávot! 

22. A növényvédelemben használt gépeket alá kell vetni az időszakos műszaki 

felülvizsgálatnak! 

23. A megtisztított, üres növényvédőszer csomagoló anyagokat gyűjtse össze és a szezon 

végén szállítsa vissza a növényvédőszer kereskedőnél lévő gyűjtőpontra, melyről kapott 

igazolást a számlákkal együtt 5 évig őrizzen meg! 

 

 

 

 
Összeállította: Fekete Tibor, ULT Magyarország Zrt. 
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