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1.Bevezetés 

A magyar dohányt 2016-tól a Fenntartható Dohánytermesztés Program (STP) keretein belül kell 

megtermelnünk. A program a fenntarthatóságra épül, mely szigorú elvárásokat fogalmaz meg a 

termesztés, környezetvédelem és a foglalkoztatás terén. Az STP egy olyan összetett elvárási 

rendszer, melyet a dohány termékeket vásárló multinacionális cégek támasztanak a beszállítóik felé. 

Beszállítók alatt a dohánytermelőket és az elsődleges feldolgozókat kell érteni. Korábban a 

dohánytermékeket gyártók mindegyike a saját rendszerét maga dolgozta ki és alkalmazta a 

beszállítóival szemben. 2016-tól minden gyártó egységesen a Fenntartható Dohánytermesztés 

Programot alkalmazza és nekünk egységesen ennek kell megfelelnünk, ha fermentált dohányt 

kívánunk értékesíteni feléjük. A program biztosítja a fenntartható dohánytermesztést és a 

folyamatos technológiai fejlődést az eredeti környezeti állapot megtartása mellett, biztosítja a 

foglalkoztatás törvényileg előírt feltételeinek betartását, a foglakoztatás szintjének megtartását, 

valamint elősegíti a vidéki lakosság biztosabb megélhetését.  

• Az STP alapvetően három fő pillérre épül: 

Termesztés 

• GMO mentes, hagyományos úton nemesített, rezisztens, magas teljesítményű fajták 

termeltetése, a vevőkkel történő konzultációk alapján. 

• Pillírozott vetőmag alkalmazása. 

• A Jó Agronómiai Gyakorlat (GAP) előírásainak megfelelő fajtacsoportonkénti 

termesztéstechnológia ajánlás biztosítása, mely kitér a termesztéstechnológia minden egyes 

elemére. 

• Talajminta vételezésre alapozott tápanyag visszapótlás és talajjavítás rendszerének 

alkalmazása, ellenőrzött forrásból származó műtrágyák felhasználásával. 

• A TSNA (dohány specifikus nitrozo aminok) szintjének következetes csökkentése a termelői 

leveles dohányban. 

• Az integrált növényvédelem (IPM) minden egyes elemének használata, különös tekintettel a 

különböző megfigyelési és előrejelzési rendszerekre, melyek a védekezéseknél a dinamikus 

gazdasági küszöbérték számítás alapját képezik. 

• A visszamaradó szármaradványok megsemmisítése a termesztési ciklus végén. 

• Ajánlott növényvédőszerek használata, mely az elsődleges feldolgozó által kerül 

kiválasztásra a WHO toxicitási fokozatok, valamint a szárított dohánylevélben visszamaradó 

növényvédőszer maradék szintek csökkentését figyelembe véve. 
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• A növényvédelmi beavatkozások időbeni és szakszerű dokumentálása. 

• A nem dohány eredetű anyagoktól (NTRM) mentes termelői leveles dohány előállítása. 

 

Környezetvédelem 

• A dohánytermesztés során a termőhely eredeti környezeti állapotának fenntartása. 

• A dohánytermő területeken a hasznos élő szervezetek védelme és az ehhez igazodó 

növényvédelmi technológia alkalmazása. 

• Környezetkímélő és egyben magas szintű, intenzív termesztési technológia megvalósítása és 

alkalmazása, különös tekintettel a talajvédelemre, valamint a felszíni és felszín alatti 

vízkészletek védelmére. 

• A dohánytáblák körüli természetes élőhelyek védelme, a biológiai sokszínűség biztosítása 

(biodiverzitás). 

• A „zöldítés” program elvárásainak betartása. 

• A környezeti terhelés fokozatos csökkentése (méhvédelem, növényvédőszer használat, CO2 

kibocsájtás, üvegházhatású gázok (GHG) kibocsájtásának és a levegőszennyezés csökkentése, 

vízhasználat racionalizálása és csökkentése). 

• A megfelelő hulladékkezelés megvalósítása a dohányfarmokon (növényvédőszerrel 

szennyezet csomagolóanyagok, használt fólia, használt palántanevelő tálcák, egyéb nem 

veszélyes és veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtése és megsemmisítésre történő átadása, 

ennek nyomon követhetősége). 

• Fenntartható, vagy újrahasznosított forrásból származó input anyagok felhasználása (épületfa, 

tüzelőanyag, kókuszrost stb.). 

 

Foglalkoztatás 

A termelő 

• Betartja a dohányfarmokon a gyermekmunkával kapcsolatos előírásokat.  

• Nem fogadja el és nem alkalmazza a kényszermunkát.  

• Biztonságos munkakörnyezetet biztosít. 

• Tisztességes bánásmódot alkalmaz a dolgozóival szemben. 

• Egyesülési szabadságot biztosít a munkavállalóinak. 

• A dolgozók bevételeit és juttatásait a törvényi elvárásoknak megfelelően biztosítja. 
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• A dohánytermesztés minden területén maximálisan betartja a törvények és rendeletek 

elvárásait. 

 
Ez a technológia azért készült el, hogy összefoglalja azokat a Burley dohány termesztésével 

kapcsolatos technológiai elemeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy mennyiségi és minőségi dohányt 

tudjunk termelni, mely értékesíthető a nemzetközi piacon. Célunk egy hosszú távú, fenntartható és 

stabil ágazat kialakítása. Ehhez alapvetően fontos, hogy a technológiai ajánlásban megfogalmazott 

elemeket maximálisan betartsa minden dohánytermelő.  

Ez a technológiai ajánlás érvényes 2020. január 01-től, mely a www.nyidoter.hu weboldalon elérhető 

elektronikus formában is.  

 

Burley dohány szárítása 

2. Burley típusú dohányok, termesztett fajták 

A mai Burley dohány őse a múlt század első felében az Ohio államban Little Burley néven volt 

ismeretes. Ettől a kiinduló fajtától azonban a ma termesztett típusok jelentősen eltérnek. Az ősi fajta 

fő jellemvonása, hogy viszonylag alacsony, széles és lehajló levélállású volt. 1864-ben vált 

ismeretessé az ettől a fajtától kisebb mértékben eltérő, de jobb minőséget adó White Burley. Jellemzői 

voltak: a levelek klorofill szegénysége, a levélerek és szár halványsárga színe és a sárgászöld 

levéllemez (Aurea típus). A későbbiek során tudatos kiválogatással, szelekciós nemesítéssel sikerült 

olyan vonalakat kialakítani, amelyeknek levelei fölfelé állóak és keskenyebbek, mint a kiinduló 

típusnak voltak. Az újfajta meredek levélállása könnyebbé tette az agrotechnikai munkák elvégzését 

a vegetáció időszakában, kedvezőbb beltartalmi értékei pedig cigarettagyártásra tették alkalmassá. 

Végeredményben a világon ma termesztett minden Burley fajtának őse a Little Burley, illetve a White 

Burley volt.  

A Burley típusú dohányok főbb jellemző tulajdonságai: A növények levelei világoszöld, zöld színűek, 
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felfelé állóak (erektoidok), alacsony klorofill tartalmúak. Éréskor az erek és a növények szára teljesen 

kifehéredik. Szárított levelei őzbarna, barna színűek. Közepes nikotin (2-3,5%) és fehérje (1,5-2%), 

alacsony cukortartalom (>1%) jellemzi. A fermentált dohány csokoládé illatú, a főfüst pH-ja lúgos. 

 
A Burley típusú dohányok jó minőségű nyersanyagot csak természetes úton szárítva adnak és a hazai 

termesztési körülmények között levelesen betakarítva. 

Jelenleg két magyar fajta van a Burley dohánytermő területek nagy részén köztermesztésben:  

• Pallagi 5 

• Pallagi 12 

 
Burley típusú fajták tulajdonságai 

 
 

Fajta PVY TMV 
Fekete gyökér- 

rothadás 
Alternária Peronoszpóra Érési idő 

Termés 

kg/ha 

Pallagi 5 nagyon jó nagyon jó jó közepes közepes középkései 3000-3200 

Pallagi 12 nagyon jó nagyon jó jó közepes 1 középkései 3100-3300 

 

1 Nem ismert 

PVY – Burgonya Y vírus (Potato virus Y) 

TMV – Dohány mozaik vírus (Tobacco mosaic virus) 

Fekete gyökérrothadás - (Thialeviopsis basicola) 

Alternária – Alternaria tennuis 

Peronoszpóra – Peranospora hyoscyami f.sp. tabacina 
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PALLAGI 5 
 
Magas termetű F1 hibrid. Levelei nagyok, kissé kupásodók. Hasznosítható leveleinek száma 22-24. 

Fejlődése palántaágyban és szántóföldön egyaránt jó. Levelei középkései érésűek. A burgonya Y 

vírussal szembeni ellenálló képessége jó. A dohány mozaik vírussal és a fekete gyökérrothadással 

szemben ellenálló. A peronoszpórával és az alternáriával szemben közepesen ellenálló. 

Termőképessége (3000-3200 kg/ha), termésbiztonsága jó. Kedvező színűre szárad és jó ipari 

nyersanyagot szolgáltat. 

 

PALLAGI 12 
 
 
Magas termetű, jó termőképességű Burley típusú F1 hibrid. Termésbiztonsága jó, termőképessége 

eléri, kissé meghaladja a jelenleg köztermesztésben lévő hazai burley fajták termését. Fekete 

gyökérrothadással, burgonya Y vírussal és dohány mozaik vírussal szembeni ellenálló képessége jó. 

A palántaágyi és szántóföldi fejlődése erőteljes. Jó beltartalmi tulajdonságokkal rendelkező 

nyersanyagot ad megfelelő szárítás mellett. Degusztációs, érzékszervi tulajdonságai a jelenleg 

köztermesztésben lévő hazai Burley fajtáknál kedvezőbbek. 
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Az ULT Magyarország Kft. által preferált fajta. Fajtajellege, karaktere, belső minőségi tulajdonságai 

a legközelebb állnak a klasszikus Burley fajtákéhoz, melyet a vevőink keresnek. Az Európai blendbe 

a jól beilleszthető magyar fajta. 

• Fajtakínálat: 

STP LEGJOBB GYAKORLAT: A hazai nemesítésű fajták vetőmagjainak használata javasolt, 

pillírozott formában, melyet az Agroport-D Kft. állít elő (Pallagi 5, Pallagi 12). 

 

A nemesítéssel és a termesztett fajtákkal kapcsolatosan további információkat az AGROPORT-D Kft 

web oldalán találhat: www.agroport.hu valamint a www.nyidoter.hu oldalon. 

 

3. Burley dohány ökológiai igénye 
 

A dohány szántóföldi tenyészideje a többi kultúrnövényhez képest aránylag rövid. A helyi klimatikus 

viszonyoktól függően azonban tág határok között mozog, 60-70 naptól akár 130-150 napig is 

terjedhet. 

A klímaelemek közül a hőmérséklet és a vízellátottság döntően meghatározza a dohány növekedését 

és annak beltartalmi tulajdonságait. 

A növekedés optimális hőmérséklete 27 C° körüli. A dohány érzékeny a hőmérsékleti szélsőségekre. 

A növekedés 15 C° alatt jelentősen lelassul, 38 C° léghőmérséklet felett pedig az erős napsütés már 

perzselést okozhat a fiatal leveleken, különösen, ha a vízellátás elégtelen. A tapasztalatok szerint 

ugyanakkor a dohány a néhány óráig tartó –2 C° hőmérsékletet is elviseli. A termőhely 

kiválasztásakor hasznos ismerni a tavaszi és őszi fagyok határnapjait, valamint a fagymentes időszak 

átlagos tartamát. 

A dohány az adott terület vízellátottságára is érzékenyen reagál. Hosszú szárazságban lelassul a 

növekedés és csökken a levélhozam. Tartós vízbőség esetén, laza talajon a tápanyag kimosódik, 

kötöttebb talajon viszont gyökérfulladás lép fel. Ez a leveleken sárgulási tünetekkel jár. Vízállásos 

körülmények között a növényen a lankadás tünetei látszanak, amit a növények teljes kipusztulása 

követ. A szélsőséges viszonyoktól eltekintve a dohány jól tűri a mérsékelt, de rövid ideig tartó 

szárazságot és vízbőséget. 

A tenyészidőszak elején, a megeredést követően az enyhe vízhiány kedvező hatású, mert mélyebb és 

dúsabb gyökerezést eredményez, s ezáltal segíti a későbbi növekedést, fejlődést. 

Az ültetést megelőző és azt követő időszakban, a palánták „eredése” idején a csapadék 

nagymértékben befolyásolja az ültetvény „beállottságát”. Tartós májusi szárazságban többlet 

ráfordítást kíván az előre tervezett hektáronkénti tőszám beállítása utólagos palántapótlással. 
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A Burley dohánynak a tenyészidőszakban minimum 180-250 mm csapadékra volna szüksége, mely 

csapadék mennyiséget igen ritkán kap meg a Kárpát-medencében. A vízellátottság elégtelensége vagy 

kedvezőtlen eloszlása gyakran korlátozza a dohányfajták lehetséges hozamának kialakulását. A 

csapadék időbeli eloszlását mutató csapadékos napok száma ezért fontos éghajlati jellemző. A sekély 

gyökerezésből fakadóan, hosszabb szárazságban gyorsan elvész a talaj hasznosítható vízkészlete, így 

a víz és a benne oldott tápanyagok egyaránt felvehetetlenné válnak. 

A levelek minősége talán még a hozamnál is nagyobb mértékben reagál a környezeti változásokra. A 

levelek szöveti minősége elsősorban a vízellátottságtól függ. A szövet annál finomabb, a levélméret 

annál nagyobb, míg azok minél hosszabb időn át tartják meg eredeti turgor állapotukat a fejlődésük 

során. Az erre ható legfontosabb környezeti tényező a csapadék mennyisége és eloszlása, a levegő 

páratartalma és a léghőmérséklet. 

 
4. A Burley dohány talajigénye 

Az időjárási tényezők hatása nagyrészt ugyancsak a talaj közvetítésével érvényesül. A talaj 

„látványos” hatást gyakorol a dohány növekedésére, s az ebből előállítható nyersanyagmennyiségére 

és minőségére. A talaj fizikai és kémiai tulajdonságai egyaránt fontos szerepet játszanak a 

dohánynövény fejlődésében. 

A föld feletti növényrészek fejlődése a gyökérzet növekedésétől és aktivitásától függ. A gyökérzet 

formáját, eloszlását és kiterjedését meghatározó talajtulajdonságok közül a mechanikai összetételt, az 

agyag-, vályog- és homokfrakciók arányát, valamint a talajszerkezetet, vagyis a talajrészecskék 

kapcsolódási módját kell kiemelni. A dohánynövény gyökérzete laza, „mélyrétegű” talajon fejlődik 

kielégítően. Kötött talajon, vagy akkor, ha a művelt réteg alatt a gyökérzet számára átjárhatatlan 

„eketalp réteg” húzódik, a gyökérelágazódás csökken, a gyökerezés különösen sekély lesz. Csak a 

laza szerkezetű, jó kultúrállapotú talajon várható, hogy a gazdagon elágazó gyökérzet a 

termőréteget teljesen behálózza és kihasználja. A Burley dohányok a jó humusztartalmú (1,5-4,0 

%) homokos vályog, vályogtalajokon termeszthetők a legeredményesebben, ha a talaj gyengén 

savanyú, vagy semlegeshez közel álló kémhatású. Kedvező, ha a talaj foszfor- és káliumszolgáltató 

képessége közepesnél jobb, és kalcium-karbonátot is tartalmaz. A talaj és az időjárási tényezők 

kapcsolatát példázza az alábbi, gyakorlati termesztők által jól ismert összefüggés. Hosszabb száraz 

időszakot követően a tenyészidő vége felé lehulló jelentős mennyiségű csapadék a talajtápanyagok 

(ezen belül a nitrogén) késői feltáródása következtében késlelteti az érést. Az ekkorra már megérett 

levelek „újra bezöldülnek”, romlik a száríthatóság és a színeződő képesség. Amennyiben a tenyészidő 

csapadékeloszlása optimális, vagy öntözéssel kellő időben tudjuk pótolni a vizet, a tápanyagfelvétel 

üteme a növény igényéhez igazodik. 
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5. Palántanevelés 

Jó dohánytermés csak akkor érhető el, ha május első dekádjában, de legkésőbb május közepéig sikerül 

jó minőségű, egészséges, erős gyökérzetű, edzett palántát előállítani. A dohány kezdeti fejlődéséhez 

nem megfelelőek a hazai éghajlati viszonyok, így a palánta előállítás teljes egészében fóliapalást alatt, 

fóliaházakban történik. A technológia fontos eleme a palántanyírás, mely számos pozitív hatással bír. 

Palántanyírás nélkül nem nevelhető kiültetésre alkalmas palánta.  

STP LEGJOBB GYAKORLAT: A palántákat a kiültetést megelőzően legalább 3 és maximum 

4 alkalommal kell megnyírni ahhoz, hogy megfelelően edzett palántát tudjunk kiültetni. 

A Burley dohány korai fejlődési stádiumban sok gondoskodást igényel, mivel a hőigénye magas. Még 

a meleg égövi országokban is valamilyen takarással nevelik a palántát. 

Az ULT Magyarország Kft. technológiai ajánlatában 2000-től a float-bed technológia alkalmazását 

írja elő. A dohány float-bed palántanevelési eljárását egy külön évente frissített technológiában 

mutatja be dohánytermelőinknek, mely elérhető a www.nyidoter.hu weboldalon. 

 

 

 

Egészséges dohánypalánta 
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6. A dohánytermő terület kiválasztása 

A dohány a termelő számára nagy értéket hozó növény. A terület megválasztása alapvetően 

befolyásolja a dohánytermesztés eredményességét, így a területünk termőképességének javítására 

fordított költségek (az altalajlazítás, az öntözési beruházás, a szervestrágyázás, a meszezés) 

elengedhetetlenek az intenzív, eredményes termesztés során.  

A terület kiválasztásánál döntő tényezők:  

• szervesanyag-tartalom,   

• kötöttség,   

• kémhatás,  

• esetleges káros sótartalom, 

• víznyerési lehetőség.  

A dohány a laza szerkezetű, könnyen felmelegedő homokos, enyhén savanyú talajokat kedveli. 

Kerülni kell a fagyzugos, vihar- és jégjárta területeket, ne kockáztassuk termésünket.  

 

Vetésváltás 

A növényi sorrendet tekintve a dohány önmaga után legfeljebb három évig kerülhet a betegségek, 

kártevők, valamint a szádor fajok elterjedése miatt, de mindig követni kell a támogatások feltételéül 

szabott vetésváltási rendet. Kerüljük a rokonnövények (burgonya, paprika, paradicsom stb.) tér- és 

időbeni közelségét.  

STP LEGJOBB GYAKORLAT: Dohány önmaga után 3 évben kerülhet, majd ezt követően 

minimum egy olyan növény termesztése szükséges ezen a területen, mely nem rokonnövénye a 

dohánynak, azaz nem Solonaceae (burgonyafélék) családjába tartozik (EU SAPS normákon 

alapuló szabályzás). 

• A legjobb elővetemények a kalászosok.  

• A legrosszabbak a későn lekerülő, nagy szármaradványt hagyó növények, mint a napraforgó, 

a kukorica (gyomirtózott), lucerna és minden olyan növény, mely a dohánnyal azonos 

családba tartozik (paprika, paradicsom, burgonya). 

 

Felszíni vizek védelme: 

STP LEGJOBB GYAKORLAT: A dohánytermő terület és felszíni vizek között legalább 10 m 

puffer zónát kell kialakítani.  
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7. Talajművelés 
 
A harmonikus és gyors fejlődéshez szükséges a gyökérzet intenzív működése. A jól előkészített, 

morzsalékos, gyommentes, megfelelő víz-levegő arányú talajban a „talajélet” a 

baktériumtevékenység is fokozottabb, a talaj gyorsabban melegszik fel. 

Valójában minden növény termesztési technológiája az elővetemény lekerülésétől kezdődik. Erre a 

műveletre oda kell figyelni, mert a következő évi dohánykultúra nem kockáztatható az előző évi 

elgyomosodással, a kártevők és betegségek felszaporodásával. A talajművelést úgy kell kialakítani, 

hogy a talaj termékenységét meg kell őrizni és törekedni kell annak növelésére. Ennek érdekében 

kíméletes talajművelést kell alkalmazni. Fontos, hogy minden talajművelési munkát csak megfelelő 

talajnedvességi állapot mellett végezzünk. Magyarországon a jelen kor nagy problémája, hogy a 

mezőgazdaság máig a szántásra, talajforgatásos technológiára épül annak ellenére, hogy a szántás az 

egyik legerősebb talajromboló hatású művelési mód. Elporosítja a talajszerkezetet, a termékenységet 

biztosító talajéletet elpusztítja és eloxidálja a humusztartalmat, ezzel pedig jelentősen hozzájárul a 

légköri CO2 szint növeléséhez. A szerkezetüket vesztett csupasz felszínű földeket az eső elmossa, 

elhordja a szél. Ha a talaj fizikai állapotában nincs hiba, akkor törekedni kell a talajforgatásos 

szántási műveletek csökkentésére. A szántásra elsősorban növényvédelmi okok miatt van szükség. 

Fontos, hogy a terület soha ne maradjon takarónövényzet nélkül, mely így az eróziót jelentős 

mértékben csökkenti. Az egyre nagyobb gépek miatt problémát okozhat a talajtömörödés, melynek 

hatására a növények gyökerei nem képesek mélyre hatolni, így az egyre komolyabb gondot okozó 

aszályos időjárás ezzel párosulva még inkább veszélyezteti ültetvényünket, mivel így korlátozódik az 

elérhető víz mennyisége a növények számára. Ennek érdekében elengedhetetlen 3-4 évente mély 

talajlazítást végezni. Az őszi talajmunkálatokat a fagyokig, de legalább november közepéig célszerű 

befejezni. A kora tavaszi lezárás és elmunkálás, a talaj gyommentesen tartása lényeges.  

A kiültetést követően fontos növényápolási munkák közé tartozik a kapálás. A dohány egész 

tenyészidőszakában igényli a laza, gyommentes talajállapotot. Talajlazítással, kapálással tudjuk 

biztosítani a levegős talajállapotot a gyökérzet fejlődéséhez, a gyomirtást és az alkalmazott fejtrágyák 

talajba dolgozását. A talajlazítási, kapálási munkák száma függ a talaj szerkezetétől, 

csapadékigényétől, gyommag-fertőzöttségtől, de javasolt legalább háromszori sorközművelés és 

legalább kétszeri kézi kapálás. A sorközműveléseknek hármas hatása van, hiszen a kapillárisok 

megszakításával a talaj vízmegőrző képességét javítja, lazítja a talaj szerkezetét, így a gyökerek 

könnyebben levegőhöz juthatnak és fejlődhetnek, mindemellett pedig gyomirtó funkciója 

elengedhetetlen a dohány termesztésében. Minden csapadék vagy öntözés után levegőztetni kell a 

talajt. A művelési módtól és az alkalmazott sor- és tőtávolságtól függően az eszközök igen 

változatosak (kézikapa, lókapa, különböző típusú függesztett kultivátorok, bakhátművelők). 
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Az utolsó törést követően a dohánytöveket meg kell semmisíteni, azokat mechanikusan be kell 

dolgozni a talajba! Erre a legjobb módszer a tövek szárzúzóval történő lezúzása, majd tárcsával, 

ekével történő aláforgatása. 

STP LEGJOBB GYAKORLAT: A szármaradványokat a tél beállta előtt le kell zúzni és 

bedolgozni a talajba! 

 

 
Kapálás, sorközművelés 

Talajvédelemi terv: 

STP LEGJOBB GYAKORLAT: Követni kell a nemzeti szabályozókat és az ULT Magyarország 

Kft. útmutatásait! 

A talajművelés, trágyázás, használat, vízgazdálkodás, védelem és javítás helyileg változó olyan 

harmonikus egységének kialakítása, mely a növekvő terméseredmények eléréséhez gazdaságosan 

biztosítékot nyújt. A talajt képessé kell tenni arra, hogy a termesztett növényeket egyaránt lássa el a 

szükséges vízzel, levegővel és tápanyaggal. 

A talajvédelem célja a termőföld termékenységének és minőségének megóvása, fizikai, kémiai és 

biológiai romlásának megelőzése, illetőleg elhárítása. A talaj védelme az állam és a földhasználó, 

illetve a beruházó és üzemeltető közös feladata (az 1994. évi LV. törvény a termőföldről, 58. §). 

Legfontosabb feltételesen megújuló (megújítható) természeti erőforrásainkat a talajkészleteink 

jelentik, amelyek ésszerű hasznosítása, védelme, állagának megóvása kiemelt jelentőségű. A 

talajvédelem feladata megelőzni vagy meggátolni a talajpusztulást. A talajvédelem a helyi 

domborzati, éghajlati, vízrajzi, földtani és terület megoszlási viszonyoktól függően különböző 

módszerek együttes alkalmazásából áll. A talajvédelem megvalósításában a mezőgazdaságnak 

kiemelt szerepe van. 

 

Ennek érdekében a következőkre kell különös figyelmet fordítani: 

• Ésszerű talajhasználat. 
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• A talaj degradációs folyamatok (víz- és/vagy szél okozta talajerózió; savanyodás; szikesedés; 

tömörödés és talajszerkezet leromlás; biológiai degradáció), valamint a talajszennyeződés 

kockázatát jelentő tényezők megszüntetése, vagy bizonyos tűrési határig történő mérséklése. 

• A talaj vízháztartásának szabályozása, szélsőséges vízháztartási helyzetek (árvíz, belvíz, 

aszály) megakadályozása, gyakoriságának és mértékének csökkentése. 

• A növény igényeit kielégítő ésszerű tápanyagellátás, a talaj és a felszíni/felszín alatti 

vízkészletek megóvása, szennyeződésének megakadályozása vagy mérséklése. 

8. Tápanyag visszapótlás 

Általános elvek: 

A dohány tápanyag igényeinek kielégítésére műtrágyákat alkalmazunk, mivel a szerves trágya 

mennyisége korlátozott. A tápanyag visszapótlás történhet mono műtrágyákra, vagy kémiai komplex 

műtrágyákra alapozva. A legjobb gyakorlat ezek kombinációja, több lépésben kijuttatva 

(alaptrágyázás, fejtrágyázás), a növény pillanatnyi tápanyagigényéhez igazítva. A tápelemek 

felvételére közömbös, vagy gyengén savas talajközeg az ideális. Az igazán savanyú kémhatású talajon 

a mésztrágyázás elengedhetetlen, melyre a későbbiekben részletesebben kitérünk. Ennek 

következtében fontos törekednünk arra, hogy a talaj savanyodását megakadályozzuk szükségszerű 

meszezésekkel, illetve fontos a talaj szerves anyag/humusz tartalmának megőrzésére és pótlására is. 

Erre jó gyakorlat a zöldtrágyázás. A műtrágyák ültetést követő kijuttatásakor törekedni kell a gyökér 

közeli kijuttatásra, lehetőséget biztosítva a növény számára a gyors és kielégítő tápanyagfelvételre. A 

kijuttatás idejét, a megosztottságot nehéz pontosan definiálni. Az alapigazságokkal tisztában kell 

lenni. Befolyásoló közeg a talaj, az időjárás és a csapadék. Az egyes tápelemek kijuttatását a 

későbbiekben definiáljuk.  

STP LEGJOBB GYAKORLAT: Labor által javasolt tápanyag visszapótlást kell folytatni, mely 

talajvizsgálaton alapszik. N (70-80 kg/ha) P (80-100 kg/ha) K (120-140 kg/ha) 

Talajvizsgálat:  

A tápanyag-utánpótlásnak talajvizsgálaton kell alapulnia. Cégünk korábban, a Dr. Gondola István 

által kidolgozott tápanyag visszapótlási szaktanácsadás rendszerét vezette be, melyet ma is 

alkalmaznak a Nyidoter Kft. termelői. A rendszer lényege az, hogy a kora tavasszal vett talajminta 

eredményei alapján, továbbá a termesztési célt meghatározva, a dohánytermelő egy konkrét és teljes 

körű, a megmintázott táblára vonatkozó, tápanyag visszapótlási szaktanácsot kap a makro-, mezo-, és 

mikroelemek visszapótlásra (minden esetben talajtípustól és a tervezett átlagtermésnek megfelelően). 

Ezen túl az esetleges talajjavító meszezésre is kap szaktanácsot. A talajvizsgálatot legalább öt évente 

el kell végezni, vagy területváltáskor, ha a terület három éven belül nem volt vizsgálva. 
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• Makroelemek:  

A Burley dohány 2t/ha termés esetén 70-80 kg nitrogént, 80-100 kg foszfort (P2O5) és mintegy 120-

140 kg/ha káliumot (K2O) igényel. 

 

Nitrogén (N) 

A tápanyagot legcélszerűbb a növény két oldalán, sorműtrágyázással a talajba, a gyökérzónához közel 

kijuttatni, ha lehet 10-15 cm mélységbe. Ha erre nincs lehetőség, akkor kultivátorozás és kapálás előtt 

kell kijuttatni. A nitrogén készítmények közül az ammónium-nitrát használata nem ajánlott, mivel 

kitolja az érési időt és nem lehet a dohányleveleket megszárítani a hosszú feltáródás és felvétel miatt. 

Helyette ajánlott kálium-nitrátot, kalcium-nitrátot, vagy kiegészítve alkalmazni pl. a komplex 

YaraMila Cropcare (8-11-23) műtrágyával. A kálium-nitrátot (13 %) és a kalcium-nitrátot (15 %) 

június első feléig kell kijuttatni, mivel ezek gyorsan feltáródó és könnyen kimosódó műtrágyák. 

 

Foszfor (P) 

A foszfort minden esetben ősszel kell kijuttatni. Használhatóak a komplex műtrágyák, kiegészítve 

szuperfoszfát műtrágyával (18 %). A foszfor pótlásánál fontos tisztában lenni azzal, hogy a foszfor a 

talajból nehezebben táródik fel és lassabban mosódik le a talajrétegekben, így pótlása nem minden 

esetben szükséges. A kálium és a foszfor mérleg közül a káliumra kell nagyobb figyelmet fordítani, 

de a kalászos előveteményeknél indokolt a foszfor-ellátottság magasabb szinten tartása. Könnyen 

felvehető foszfor starter műtrágya kijuttatása javasolt akkor, ha a palánták hidegebb időjáráskor lettek 

kiültetve.  

 

Kálium (K) 

A dohány kálium igényes, mint általában a kertészeti kultúrák. A kálium meghatározó a levél 

színére, színeződésére, a beltartalmi értékekre. Fontos kiemelni, hogy a kálium pótlását a dohány 

trágyázásakor csak kálium-szulfát (K2SO4) vagy KNO3, /salétrom/ és nem kálisó (KCl) klór 

tartalmú műtrágyával végezzük, mivel ezek a levél szívási tulajdonságait, értékét rontják! A 

káliumtartalmú tápanyagokat (kálium-szulfát (50 %)), (patentkáli (32 %)) az ültetést 

megelőzően kell kijuttatni, mivel ezek feltáródása és felvehetősége a növények számára lassúbbak 

a nitrogén tápanyagforrásokhoz képest, vagy közvetlen az ültetést követően a növény két oldalán, 

sorműtrágyázással a talajba, a gyökérzónához közel 10-15 cm mélységbe akárcsak a nitrogén 
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esetében. 

• Mikro- és mezoelemek 

A mikroelemekből ugyan kevés mennyiségre van szüksége a dohánynak, azonban jelentőségük, 

élettani szerepük annál kiemelkedőbb. A mikroelemek elősegítik a klorofill-szintézist, részt vesznek 

a redukciós-oxidációs folyamatokban és serkentik a fotoszintézist. A legfontosabb mikroelemek: 

kalcium, magnézium, bór, vas, cink, mangán, réz, molibdén stb. 

 

Kalcium (Ca): 

Kalcium pótlásra is fontos figyelnünk a dohány esetében, hiszen ez az egyik legfontosabb tápeleme. 

Pótlására vízoldható kalcium-nitrátot érdemes használnunk. A kijuttatást célszerű megosztani. 

Az első részt ültetés előtt, a második felét az első húzatáskor. Hiánya esetén a gyökerek, a hajtáscsúcs 

és a termés sejtjei elpusztulnak, és ezzel okoznak nagy gazdasági kárt. A kalcium nagyon rosszul 

mozog a növényben, de könnyen kimosódik a talajból a felvehető formája. Az idősebb levelekben 

halmozódik fel, és a hiánytüneteteket a fiatal részeken mutatja. 

 

Magnézium (Mg): 

A magnézium a dohány számára életfontosságú tápelem, mely a káliumhoz hasonlóan mindig a 

növény fiatalabb részeiben halmozódik fel, így a magnéziumhiány tünetei mindig az idősebb 

leveleken jelenik meg. Ugyan kis mennyiségben van szüksége rá a növénynek, jelentősége annál 

nagyobb. Pótlásra magnézium-szulfát tartalmú műtrágyát alkalmazhatunk, de a magnézium tartalmú 

talajjavító meszezések is kielégítőek (dolomit mészkőpor). Figyelnünk kell azonban arra, hogy ne 

legyen túlmeszezés, mivel ez kedvezőtlenül hat a magnézium felvételére.   

Talajjavító meszezés:  

STP LEGJOBB GYAKORLAT: Talajjavító meszezést kell alkalmazni abban az esetben, ha a 

talaj kémhatása (pH) alacsonyabb, mint 5,8. 

A talajsavanyodás a legkiterjedtebb degradációs folyamat hazánkban. A savanyodás alapvető oka 

minden esetben az, hogy a talajképződés során keletkező lúgos és semleges mállástermékek a 

talajszelvényből kilúgozódnak, így a talajban a savtermelő folyamatok kerülnek túlsúlyba. A 

befolyásoló tényezők a következők: 

• Éghajlati tényezők. A fokozottabb csapadékosság mellett intenzívebbé válik a talajok kémiai 

mállása, a könnyen oldható mállástermékek kilúgozódása. 

• A mezőgazdasági tevékenység befolyása jelentős. A talajok öntözése elősegíti a talajok 

kilúgozódását, a növények felvétele szegényíti a talajok Ca-tartalmát. Egyes műtrágyák 

savanyító hatása vagy az intenzív műtrágyázás hozzájárulhat a talajsavanyúság 
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kifejlődéséhez. 

A savanyú talajok meszezésének mértéke és szükségessége a talajvizsgálatok alapján határozható 

meg. Használható mészkőpor, mésziszap, lápi vagy tavi mész.  

Az ULT Magyarország Kft. és Nyidoter Kft. által ajánlott műtrágyákat az alábbi táblázat tartalmazza: 

MŰTRÁGYA KERESKEDELMI NEVE ÖSSZETÉTEL 

  N P K Mikroelem 
YaraMila Cropcare (8-11-23+Mg) 8% 11% 23% Mg, S, B, Cu, Mn 
Kalcium Nitrat (15-0-0) 15% 0% 0% Ca 
YaraLiva Nitrabor (15,4-0-0+25,6 CaO+0,3 B) 15,4% 0% 0% Ca, B 
YaraLiva Tropicote (15,5-0-0+26,3CaO) 13 % 0% 46% Ca 
Kálium-nitrát (13-0-46) MULTI K PRILLS HAIFA 13% 0% 46% - 
Kálium-nitrát (12-0-46) UNIKA PLUSZ YARA 12 % 0 % 46 % - 
Ferticare IV. (6-14-30) 6 % 14 % 30% Mg, m.e. 
Genezis Dohány (5-7,5-10+ME) 5 % 7,5 % 10 % m.e. 

 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos nem nyomon követhető eredetű műtrágyák 

használata a magas nehézfém tartalmuk miatt nem ajánlott! Erre példa sok lengyel eredetű 

készítmény. 

9. Ültetés 
 

STP LEGJOBB GYAKORLAT: Az ültetést 20.000 – 22.000 palánta/ha tőszámmal legkésőbb 

május végéig be kell fejezni. 

Április végére, május elejére a 15-18 cm-es nagyságot elért, ceruza vastagságú, jól megedzett, 

többször megnyírt palánta alkalmas ültetetésre, amikor a talaj felső rétege a 14-16 C°-ot elérte. A 

napszak megválasztása is meghatározhatja kiültetési eredményünket, a palánta megeredését, később 

a beültetett tábla beállottságát. Napos időben a délutáni ültetés eredményesebb. Száraz, aszályos 

ültetési időben jó eredménnyel alkalmazhatjuk a kiültetés előtti napon történő 5-10 mm vízzel való 

belocsolást, miáltal a talajt kellően lehűtjük, s elegendő párát biztosíthatunk a frissen kiültetett palánta 

környezetében. A tapasztalatok alapján így a növény nem veszíti el első 1-2 levelét, ezáltal 

legyökeresedése eredményesebb lesz, majd további fejlődése töretlenebb és gyorsabb. A termelők 

egy része a beültetés után öntözi be a területet, ezzel gyakorlatilag 100 %-os palánta beállottságot 

biztosít. Az ültetés minden körülmények között vízzel történjen. Az előforduló palántahiányt az 

ültetés perceiben pótoljuk. Az egyenetlen felszínű táblákon sorok kialakításánál vegyük figyelembe 

a felszín rétegvonalait, s ha a tábla engedi, a sorok az uralkodó széliránnyal egyezőek legyenek.  

A dohányfajták és a technológia igényli az alábbi tenyészterületeket: 

Burley fajtáknál: 

� öntözetlen körülmények között 90 cm sor, (22.000 tő/ha) 

� öntözött termesztésnél 90 cm sor, tőtáv. (20.000 tő/ha) 
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A Burley dohányt sík- és bakhátas művelésben termeszthetjük. A dohánytermesztés során elterjedt 

technológia a bakhátas művelési módszer.  

 
Bakhátkészítés 

A bakhátas termesztés előnyei: 

• elősegíti a növény vízháztartását;  

• gyorsabb felmelegedést biztosít;  

• segíti az állomány gyommentesen tartását; 

• előnyös talajvédelmi szempontból, mivel csökkenti az erózió hatását, 

• megkönnyíti a kézi betakarítást, mivel a dohánynövények magasabban helyezkednek el, ez 

különösen a dohány alsó leveleinek betakarításakor előnyös; 

• azokon a területeken, ahol a vízállás fokozott veszélye fennáll, megóvhatja a 

dohánynövényeket a fulladástól.  

 

A kiemelt bakhátra ültetéskor a gyökértömeg a bakhátban fejlődik. A növényápolási munkák során a 

sorok között tömörödik a talaj. Mivel a gyökerek többsége a bakhátban helyezkedik el, sem 

taposással, sem talajszerkezet romlással (tömörödés), valamint gyökérsérüléssel nem kell 

számolnunk. Öntözéskor az esetlegesen túladagolt víz nem marad a gyökérzónában, így nem alakul 

ki levegőtlen a zavartalan gyökérműködést akadályozó körülmény. Ügyelnünk kell arra is, hogy a 

bakhátas termesztéskor megnő a terület vízigénye, mivel nagyobb lesz a felület, így nagyobb lesz a 

párologtatás. A bakhát meghúzása ültetés előtt történik bakháthúzó gépekkel.  

Sík talajba ültetés esetén a növény fejlettségi állapotától függően később kapás töltögető géppel is 

kialakítható kisebb bakhát.  

Az ültetésnél szabály, hogy minél frissebb legyen a palánta, az ültetésre kiszedett növényeket ne érje 

erős napsütés, a palánta gyökere mélyre kerüljön. A palántát a kiültetés után mielőbb permetezzük 

meg rovarölőszerrel, levéltrágyás keverékkel, biztosítva ezzel a védelmét, s lerövidítve fejlődésbeli 

megtorpanását a kiültetés okozta stressz után. 
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A dohány ültetése 

 

10. Gyomirtás 

A dohány tipikus kapás kultúra. A mechanikai gyomirtásnak óriási szerepe van, mivel a gyökér 

jó fejlődéséhez fontos a talaj levegőztetése, így a kultivátorozás, illetve a kapálás a termesztés 

technológia fontos részét alkotják. A dohány fejlődése a kiültetés után lassan indul meg. 

Gyomelnyomó képessége ekkor csekély, ezért főleg ebben az első fejlődési szakaszban van nagy 

szerepe a gyomirtásnak. Lényeges, hogy a táblaszéleket, az öntöző és művelő utakat is 

rendszeresen műveljük, gyomtalanítsuk. Az itt felnövekvő gyomokon a kártevők 

elszaporodhatnak, s a betakarításnál is akadályozhatják a munkákat, illetve a betakarított dohányban 

idegen anyag tartalmat jelentenek (NTRM). 

A területeinken található gyomok a termés mennyiségére és minőségére döntő hatással lehetnek. 

Területet uralnak, ezáltal nedvességet és tápanyagot használnak fel, kedvező mikroklímát 

jelenthetnek a betegségek és kártevők számára az egyszerű térparazitaként jelenlévő gyomok.   

A dohány gyomviszonyait tekintve a májustól csírázó magról kelő egy és két szikű gyomok lesznek 

a meghatározóak, mint a muhar félék, parlagfű, libatopfélék stb. 

Fontos gyomnövények a ténylegesen parazitaként fellépő gyomok, melyek nagyban befolyásolják a 

dohánytermő terület használhatóságát. Ilyenek a szádor fajták, amelyek a szántóföldön néhány 

százalékos kártól a dohány teljes pusztulását is okozhatják. 

A gyomirtás művelete nagy körültekintést igényel. Talajállapottól függően 2-3 alkalommal történő 

kézi vagy gépi kapálást és fogatos kultivátorozást kell végezni. Ennyi talajmunka szinte 

elengedhetetlen ahhoz, hogy jó talajállapotunk legyen. Nagyon fontos a dohány számára a talaj 

harmonikus víz-levegő aránya, ami a baktérium tevékenységhez, a tápanyag feltáródáshoz, a jó 
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talajélethez elengedhetetlen. A talaj kapillárisok megszakításával elősegítjük a víz megőrzését. Ha a 

műveleteket mindig időben végezzük el, akkor a talajban csírázó gyomokat is megsemmisíthetjük. 

A vegyszeres gyomirtás költséges művelet, és a sikeressége nagyon sok esetben vitatott. 

Az ULT Magyarország Kft., kevés kivételtől eltekintve, nem ajánlja termelőinek a gyomirtó 

készítmények használatát dohányültetvényben. Sajnos a nem megfelelő termelői gyakorlat nagyobb 

kárt okoz, mint hasznot. A rossz időpontban kijuttatott készítmény nem fejti ki kellő képen hatását, 

de ezzel egy időben a dohány zavartalan növekedését akadályozza. 

 

11. Növényvédelem 

A helyesen alkalmazott és maradéktalanul betartott növényvédelmi technológia alapvető piaci elvárás 

minden szerződött dohánytermelővel szemben! Az érvényben lévő 2008. évi XLVI. törvény az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről valamint a végrehajtási rendeletek betartása minden 

mezőgazdasági terméket előállító kötelessége. A jogszabályok és ipari előírások betartásának 

hiányában nem biztosított a „tiszta dohány” előállítása, mely a megtermelt leveles dohány 

értékesíthetőségét veszélyezteti. Az ULT Magyarország Kft. és a NYIDOTER Kft. a 

növényvédelemmel és a növényvédelmi munkákkal kapcsolatos szabályokat, a technológiai és 

felhasználási előírásokat, valamint a dohány piac egyéb elvárásait folyamatosan juttatja el a szerződött 

partnereinek. Az alábbiakban összefoglaljuk az elvárásokat és az ajánlott növényvédelmi 

technológiákat. A dohánytermesztés során kizárólag az integrált növényvédelmi technológiákat 

(IPM) támogatjuk. 

 

Alapvető elvárások és szabályok a dohány növényvédelmével kapcsolatosan:  

 

1. Csak indokolt esetben végezzen növényvédelmi kezelést, ha a dohányültetvény valamilyen 

kórokozó, vagy kártevő felszaporodásának, károsításának van kitéve. 

2. Mindig időben kezeljen, a kórokozó vagy a kártevő megjelenésekor, az előrejelzés, csapdázás, 

vagy agronómusa tájékoztatása alapján. A károsítók tömeges fellépésekor a védekezés már 

hatástalan, eredménytelen. 

3. Minden termelő csak a növényvédelmi képesítésének megfelelő forgalmi kategóriájú 

készítményt használhat fel. 

4. A gazdának, vagy annak a személynek, aki a növényvédelmi kezelést végzi legalább érvényes 

„Zöld könyv”, II. forgalmi kategória jogosultsággal kell rendelkeznie 

5. Kizárólag csak dohánytermesztésben engedélyezett készítményeket lehet felhasználni, 

melyeket számlával igazoltan, csak ellenőrzött forrásból szabad beszerezni. A 
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dohánytermesztésben engedélyezett készítmények jegyzékét a www.nyidoter.hu 

weboldalon minden termelő elérheti. 

6. A növényvédőszereket az engedélyokiratban meghatározott előírásoknak megfelelően 

használhatja fel. 

7. Minden termelőnek a növényvédőszereket elkülönítetten, raktárban vagy szekrényben, zárt 

helyen kell tárolnia.  

8. A növényvédelmi munkák során az előírt védőfelszerelések használata kötelező. 

9. Minden növényvédelmi beavatkozást naprakészen rögzíteni kell a „Növényvédelmi napló”-

ban. 

STP LEGJOBB GYAKORLAT: Minden termelőnek növényvédelmi nyilvántartást kell 

vezetni naprakészen, melyet az aláírásával hitelesít. 

10. Növényvédelmi védekezés után minimum 7-10 napig ne végezzen betakarítást a kezelt 

ültevényen. 

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

szállítsa vissza a növényvédőszer kereskedőnél lévő gyűjtőpontra, és az erről kapott igazolást 

a számlákkal együtt 5 évig őrizzen meg. 

 

Integrált növényvédelmi technológia (IPM) 

A dohánytermesztő családokban apáról-fiúra szállnak a növényvédelem szakmai fogásai, alkalmazott 

módszerei és gyakorlata. A tapasztalatunk az, hogy ez sajnos nem minden esetben tökéletes és a 

korszerű termesztéstechnológiai elvárásoknak, valamint vevői előírásoknak nem minden esetben felel 

meg. A helyes növényvédelmi gyakorlat betartásánál egyre több mindent kell figyelembe vennie a 

dohánytermelőnek, így ezzel a résszel bővebben foglalkozunk. 

A dohánytermesztés során az integrált növényvédelmi technológiát támogatjuk (Integrated Pest 

Management), melynek fő célja, hogy a hatékonyság mellett minél kisebb mértékben terhelje az élő 

környezetet kemikáliákkal, mivel ezeknek igen sok negatív hatását ismerjük. Az IPM legfontosabb 

elvét képezi, hogy a növényvédőszereket (CPA) csak, mint utolsó eszközt lehet bevetni a betegségek 

és kártevők elleni védekezésre, mindig betartva a rájuk vonatkozó jogszabályokat és a szer 

gyártójának írásbeli utasításait. Az ütemszerűen, olykor fölöslegesen elvégzett növényvédelmi 

kezelések tökéletesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a károsítók folyamatosan újratermelődjenek. Ennek 

egyik fő oka, hogy a növényvédelmi kezelések hatására a természetes ellenségek száma jelentősen 

csökken, és a károsítók sokkal gyorsabb ütemben lesznek képesek újraszaporodni, mivel nincs 

korlátozó tényező számukra.  



22  

Az integrált növényvédelem elvei szerint a védekezésnek előrejelzésen kell alapulnia, és csak 

abban az esetben szabad kémiai szereket felhasználni, ha a kártétel szintje meghaladja a 

gazdasági küszöbértéket. Ez azt jelenti, hogy akkor kell védekeznünk, mikor a védekezés gazdasági 

előnye meghaladja a károsítás által kieső értéket, tehát, ha a védekezés költsége nagyobb lenne, mint 

a kártétel által kieső gazdasági érték, akkor nem kell védekezni. A gazdasági küszöbérték 

(Economic Threshold) segít megállapítani a termelőnek, hogy a károsítók száma elég nagy-e ahhoz, 

hogy az valamilyen védekezést igényeljen. Ehhez valamilyen formában szükséges mérni az adott 

károsítónak a jelenlétét, és tisztában kell lennünk a várható növekedés mértékével, melyre a károsító 

biológiájának ismereteiben következtethetünk. A gyakorlatban jelenleg ezek az értékek a hazai 

ültetvényeken jelen lévő károsítók esetében nincsenek meghatározva. A jövőben vizsgálatokat fogunk 

végezni ezeknek az értékeknek a meghatározására, és a növényvédelmünk alapját ez fogja képezni.  

• Dohány legfontosabb betegségei és az ellenük való védekezés módok: 

A dohánynövényt fejlődésének minden szakaszában különböző kórokozók betegíthetik meg és 

pusztíthatják el azt. A felismerésük és megismerésük, ellenük való védekezés alapja, mely minden 

szakember és dohánytermelő számára létkérdés. A dohánytermesztés során fellépő legfontosabb 

károsítók és az ellenük való védekezésmódok a következőek: 

 

Vírusbetegségek 

• Paradicsom bronzfoltosság vírus (TSWV) 

A világ egyik legelterjedtebb dohányvírusa. A legfertőzöttebb területeinken akár 50-90%-os 

termésveszteséget is előidézhet. Terjesztésében a tripszek vesznek részt, gazdanövénykörük közel 

azonos. Az első fertőzések már a palántaágyakban megtörténnek. A korai tünetek nehezen 

különböztethetők meg más vírusok okozta elváltozásoktól (mozaikfoltosság, kanalasodás). A 

betegség június végén válik szembetűnővé: a növény sárga, féloldalas. 

Védekezés: palántanevelő tálcák fertőtlenítése (Steri Clean, Hypo), sátor környezetének 

gyommentesen tartása, szellőzők sűrű szövésű hálóval való borítása, szükség esetén rovarölőszeres 

kezelés, szántóföldön a dohány további rovarölőszeres permetezése, a beteg tövek eltávolítása. 

 
Paradicsom bronzfoltosság vírus TSWV 
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• Dohánymozaik vírus (TMV) 

A világon mindenütt előfordul, csökkenti a szárazanyag tartalmat, rontja a dohány színét. A beteg 

növény szövetnedvével, érintkezéssel terjed. Talajban hosszú ideig aktív állapotban marad. Jellemző 

tünete a mozaikosodás, amely a világos, sárgászöld és sötétzöld foltok éles, határnélküli 

egybemosódása, továbbá levélkeskenyedés, levéldeformálódás, növekedésgátlás, gyökérredukció. 

Védekezés: a gazdanövények irtása, izoláció, a használt eszközök fertőtlenítése (Steri Clean, Hypo), 

vetésváltás. 

 
Dohánymozaik vírus TMV 

• Burgonya Y vírus (PVY) 

Vírushordozó növénycsaládok: burgonyafélék, disznóparéjfélék, libatopfélék. A vírus átvitelében 

számos levéltetűfaj vesz részt, de átvihető mechanikai úton is. A fiatal levelek hajszálerei elbarnulnak, 

majd a mellék- és fő erek is. A fertőzött levelek elhalnak, barnává száradnak. A leveleken fehér 

pettyek figyelhetők meg. 

Védekezés: rezisztencia nemesítés (fajták ellenálló képessége jó), levéltetvek irtása, hordozó gyom- és 

kultúrnövényektől való elkülönítés, eszközök fertőtlenítése (Steri Clean, Hypo). 

 

Burgonya Y vírus PVY 
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Baktériumok 

• Baktériumos dohányvész (Pseudomonas syringae pv. tabaci) 

A dohánytermesztő országokban mindenhol előfordul. Az időjárási feltételek kedvezővé válása esetén 

kártétele súlyos lehet. Az egész vegetációs időszakban előfordulhatnak tünetek. A palánták levelein 

ún. zsírfoltosság figyelhető meg, a foltok beszáradnak vagy elrohadnak. Szántóföldön, az alsó 

leveleken kör alakú, nyálkás foltok alakulnak ki, ezek szegélyén sárga udvar található. 

Növénymaradványokban vagy magvakon telel. Növényi sebzéseken hatol be. Harmatos reggelek, 

meleg nyári zivatarok után lép fel. 

Védekezés: optimális tőszám, mérsékelt öntözés, szellőztetés a palántaágyakban, szántóföldön 

fokozott K trágyázás. 

 
Baktériumos dohányvész 

• Baktériumos szárrothadás (Erwinia carotovora sp. atroseptica) 

Szórványosan, gócokban fordulhat elő szántóföldön. A dohányszár nyálkás lágyrothadását okozza. A 

növény törpül vagy elpusztul. A kórokozó a levélnyeleket, a fő ereket is megfertőzheti, sőt a felfűzött 

dohányleveleket is károsíthatja. A baktériumok csapadékos, hűvös időjárásban, öntözött körülmények 

között károsítanak. 

Védekezés: kerüljük a sűrű állomány kialakulását, permetezés: fosetil aluminium (ALIETTE 80 

WG) készítménnyel. 

 

Baktériumos szárrothadás 
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Gombás betegségek 

• Palántadőlés (Rhizoctonia solani, Pythium de Baryanum, Olpidium brassicae, Alternaria spp., 

Fusarium spp.) 

Gyakran előfordul, hogy a növény nem kel ki, már a talajban elrothad a csíranövény. A kórokozó 

ilyen esetekben a Pythium de Baryanum és a Rhizoctonia solani. Később a szikleveles palánták 

szártöve vizenyőssé válik, összezsugorodik, a palánta eldől, elszárad. Ezt a tünetet az Olpidium 

brassicae és az Alternaria fajok okozzák. Ha a palánták gyökérzete sínylődik, pusztul, akkor a 

Fusarium fajok károsítanak. A palántapusztulások gócosan jelentkeznek, és sugárirányban terjednek. 

Védekezés: a float-bed technológiában előírt növényvédelmi beavatkozások maradéktalan betartása, 

a sátrak megfelelő szellőztetése, páramentes környezet biztosítása a sátorban. Medence vizének 

feltöltése dimetomorf+mankoceb (ACROBAT MZ WG) és propamokarb+fosetil-aluminium 

(PREVICUR ENERGY) készítményekkel.  

Palántadőlés 

 

Palántadőlés 
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• Dohányperonoszpóra (Peronospora tabacina) 

A dohány legjelentősebb kórokozó gombája. A növény minden fejlődési szakaszában felléphet. A 2-

4 leveles palánták különösen érzékenyek, a növények elrothadnak. A palántaágyi fertőzés Dél-

Európában gyakori, a Kárpát-medencében nagyon ritka. Az erek között olajfoltok mutatkoznak, 

melyek összefolyhatnak, a fonákon kékesszürke penészgyep jelenik meg. A foltok megbarnulnak, 

elhalnak. A gomba micéliumok, valamint a képződő spórák nagy valószínűséggel a 

növénymaradványokban telelnek át. A járvány kialakulásában a Dél-Európából légáramlatokkal 

érkező konídiumoknak van szerepük. A kórokozó a páradús (80-90 %), mérsékelten meleg (18-20 

C°) körülmények között fertőz igen gyorsan. A várható fertőzésről a CORESTA előrejelzést ad. 

Védekezés: palántaágyban intenzív szellőztetés, felszívódó gombaölő készítmények adagolása a 

vizes közegbe. Szántóföldi növényvédelmi kezeléseknél dimetomorf, metalaxil, mankoceb, foszetil-

aluminum, azoxistrobin, hatóanyagú fungicidekkel történő állománykezelés (ACROBAT MZ WG, 

DITHANE M-45, RIDOMIL GOLD MZ, ALLIETE 80 WG). 

Peranoszpóra 

• Dohány fekete gyökérrothadása (Thielaviopsis basicola) 

A palántaágyakban a növények foltokban lemaradnak a növekedésben. A palántákat kiemelve 

láthatjuk, hogy a hajszálgyökerek fekete színűek, a gyökérzet elhal, a növény másodlagos 

gyökérzetet fejleszt. A betegség kialakulásának kedvez a hideg, tömődött, nedves és savanyú (6 pH 

alatti) talaj, vagy vizes közeg. 

Védekezés: a float-bed technológiában előírt növényvédelmi beavatkozások maradéktalan betartása, 

a sátrak megfelelő szellőztetése, páramentes környezet biztosítása a sátorban. 

 
Fekete gyökérrothadás  
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• Alternáriás levélfoltosság (Alternaria tenuis) 

Az első tünetek júniusban jelennek meg, csapadékos, párás időjárás esetén, főleg mélyebb fekvésű 

részeken ahol a víz megállhat. Az öntözés során, a leveleken további foltok figyelhetők meg. A 

fertőzés sebeken, légzőnyílásokon keresztül történik. A dohányültetvényekben elszórtan jelentkezik. 

Védekezés: gombaölőszeres permetezés a fertőzés észlelésekor mankoceb, metalaxil hatóanyagú 

készítmények alkalmazása (DITHANE M-45, RIDOMIL GOLD MZ). 

 
Alternáriás levélfoltosság 

Főbb állati kártevők 

• Pattanóbogarak (Agriotes spp.) 

Lárvájuk a drótféreg, a dohány veszélyes kártevője. Nagy egyedszámban károsíthatnak kalászos, 

kukorica, burgonya elővetemények után. Az április végén lerakott petékből kikelő lárvák 3-5 éven 

keresztül az adott területen rágnak. A fiatal palántákat fúrják, odvasítják. A nedves talajrészekben és 

az öntözött területeken érzik jól magukat. Optimális számukra a 20 C° körüli léghőmérséklet, 

valamint a 4-5 pH értékű savanyú talaj. 

Védekezés: minden esetben megfigyelésen alapuljon. 3-5 db/m2 lárva esetén talajfertőtlenítés 

szükséges, dazomet, telfutrin hatóanyagú készítményekkel (BASAMID G, FORCE 1,5 G). 

 
Drótféreg 

• Májusi cserebogár (Melolontha melolontha) 

A dohánynövényt a lárvája, a cserebogárpajor károsíthatja. A gyökérzetet és az egyéb földbeli 
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részeket rágja. A növények gyenge fejlődése és sárgulása általában a pajorok kártételére figyelmeztet. 

Hazánkban fejlődésük 3 éves. Az istállótrágyázás, a műtrágyázás, és a savanyú talajok meszezése 

csökkentheti a pajorok kártételét. 

Védekezés: rajzás és a peterakás megfigyelése, pajorszámlálás (2-3 db/0,5 m2). Talajfertőtlenítésre 

használható hatóanyagok: dazomet, telfutrin hatóanyagú készítmények. (BASAMID G, FORCE 1,5 

G). 

 
Cserebogárpajor 

• Vetési bagolylepke (Agrotis segetum) 

Lárvája a mocskos pajor, sok tápnövényű, a dohányban minden évben jelentős károkat okoz. A 

hernyók május végén, júniusban károsítanak. Kezdetben a leveleket hámozgatják, rágják, később a 

gyökérnyaknál a szárat körberágják, majd átrágják. A lepkének két nemzedéke van hazánkban. A 

második nemzedék hernyói őszi kalászosokban, ruderáliákon táplálkoznak. A párás, meleg időjárás 

segíti a nőstények peterakását, és a lárvák fejlődését. Az augusztusi gyomos gabonatarló biztosítja 

felszaporodásukat. 

Védekezés: tarlóhántás, a terület feketén tartása. A hernyók kelése idején hullott csapadék- vagy 

öntözővíz jelentős pusztulást okoz. Az ültetés előtti talajfertőtlenítés nem igazán hatékony az 

elhúzódó kelés miatt. A lepkék május-június eleji rajzása szexferomon csapdával figyelhető, mely 

alapján a várható kártétel előre jelezhető. A gyakorlatban hímek rajzáscsúcsát követő 2 héten belül 

szükséges védekezni, mivel ekkor lesznek jelen a rovarölőszerrel legkönnyebbel elpusztítható L1 L2 

lárva stádiumú hernyók. Helyes agrotechnikával, megfigyeléssel a talajfertőtlenítés költsége 

szántóföldön megtakarítható, a talajélet megkímélhető, mivel a fertőtlenítés okozta humán- és 

környezetterhelés igen jelentős. Ha a levélen valamint a szár talajfelszín közeli részén hámozgatás 

figyelhető meg, és a kikelt L1-es lárvát megtaláljuk, esti vagy korahajnali permetezéssel, alacsony 

nyomáson, nagy lé mennyiséggel azonnal védekezzünk béta-ciflutrin hatóanyagú készítménnyel 

(BULLDOCK 25 EC). Biológiai védekezésre használható a Bacillus thuringiensis hatóanyagú 

(BACTO SPEINE WG, DIPEL DF) készítmény. A rovarölő szerek használata esetén a kijuttatás 

egyenletessége, a talajhőmérséklet, a relatív páratartalom a hatékonyságot nagyon befolyásolhatja. 
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Vetési bagolylepke 

 

Bagolylepke csapdázás 

 

• Gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera) 

Régebben vándor fajról beszéltünk, azonban napjainkban évente több hernyónemzedék is kifejlődik 

hazánkban. Három, egymástól jól elkülönülő, rajzásgörbe figyelhető meg. Az első nemzedék rajzása 

június vége-július első dekádja időszakra tehető. A második rajzással egy időben jelennek meg az L1-

es és az L2-es hernyók. A második rajzáscsúcs július 20. körüli időszakra esik, és az ezt követő 3-4. 

napon található a legtöbb L1-es hernyó. A hernyók gyors fejlődését jelzi, hogy kb. egy hét múlva, a 

következő lárva-felvételezési napon már az L2-es „hernyócsúcs” regisztrálható. Kártételére a 

dohányban, július közén kell számítani leginkább. A zsenge hajtáscsúcsot és az itt található leveleket 

fogyasztja.  

Védekezés: Feromon, varsás csapda megfigyelés alapján, a júliusi rajzás csúcsot követő legkésőbb 1 

héten belül. Felhasználható készítmények: BULLDOCK 25 EC (béta-ciflutrin), LASER (spinosad) 
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Gyapottok bagolylepke 

• Dohánytripsz (Thrips tabaci) 

A kifejlett rovar 0,8-1 mm nagyságú, színe a halvány sárgától a barnáig változik. Évente 4-6 

nemzedéke fejlődik ki a szabadföldön. Az áttelelt nőstények már április első napjaiban megjelennek, 

a dohánypalántákat még a palántanevelőben megtámadják és megfertőzhetik „paradicsom 

bronzfoltosság” vírussal. A szívogatás hatására az erek mentén ezüstös elszíneződés figyelhető meg, 

mely rontja a levelek minőségét. 

Védekezés: rajzásmegfigyelés sárga, ragadós lapokkal; áttelelő gyomok irtása (árvacsalán [Lamium 

spp.], tyúkhúr [Stellaria media]) a szántóföldön rendszeres rovarölő szeres permetezés, csapdázásos 

megfigyelésre alapozva ciántraniliprol, acetamipirid, dimetoát, hatóanyagú készítményekkel 

(BENEVIA), (MOSPILAN 20 SG (legkésőbb június 1, mivel nehezen bomlik le a dohánylevelekből), 

(DANADIM PROGRESS). Fontos megemlíteni, hogy a július végi és augusztusi időszakban a 

dohánytripsznek egy potenciális természetes ellensége (sávos tripsz [Aeolothrips intermedius]) igen 

nagy egyedszámban jelenik meg az ültetvényeken. A ragadozó faj kontrollálja a dohánytripszek 

egyedszámát. Zavartalan felszaporodásának érdekében ebben az időszakban védekezést az 

előrejelzések és csapdázásos megfigyelések alapján, csak indokolt esetben kell elvégezni. 

LEGJOBB GYAKORLAT: A területek körül puffer zónákat kell tartani, ahol az eredeti 

növényzetet kell megőrizni, hogy az életteret biztosítson a rovarok és az állatok számára. 

 
Dohánytripsz 
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Dohánytripsz csapdázás 

• Zöld őszibarack levéltetű (Myzus persicae) 

Repülésük során nagyon sok növényt felkeresnek, szipókájukkal próbaszívásokat végeznek. A 

szívások során szájszervükre és testükbe nagyon sok vírust felvehetnek. A dohány nyári tápnövényük, 

melyen június első dekádjában jelennek meg. 

Védekezés: rajzás, betelepülés megfigyelése sárga tállal; növényvédő szeres kezelés: ciántraniliprol, 

dimetoát, pimetrozin, acetamiprid, pirimikarb hatóanyagú készítményekkel (BENEVIA, DANADIM 

PROGRESS, PLENUM, MOSPILAN 20 SG, (legkésőbb június 1, mivel nehezen bomlik le a 

dohánylevelekből) PIRIMOR 50 WG). A szegélynövényeket is permetezni kell! 

 
Levéltetű 

• Poloskák (Hemiptera) 

A poloskák szívogatásukkal okozzák kártételüket. A szívás helyének környékén a növényi szövetek 

elhalnak, a növény torzul. Fejlődésüknek a nagyon száraz, meleg május kedvez. 

Védekezés: meleg, száraz időjárás esetén várható a fellépésük. A védekezésre ajánlott hatóanyagok 

megegyeznek a levéltetvek ellen használtakkal. 

 

Poloska 
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Virágos élősködők 

• Dohányfojtó szádor (Orobanche ramosa) Napraforgó szádor (Orobanche cumana) 

A dohány legveszélyesebb gyökérélősködői, károkozásuk egyre nagyobb területekre terjed ki. A 

monokultúrában termesztett dohányterületen jelentős termésveszteséget okozhat. Csak dohánygyökér 

közelében képes csírázni, melyet a mész jelenléte serkent. 

Védekezés: vetésváltás, fertőzött területek kihagyása, toleráns fajták nemesítése; a hazai gyakorlat 

számára jelenleg vannak elérhető francia, szádor-toleráns fajták (BSB6190, BSB6191), melyek az 

eddigi megfigyelések alapján gazdaságosan termeszthetőek a szádorral erősen fertőzött területeken.  

 

Szádor 

 

Gyakori termelői hibák, melyekre külön is felhívjuk figyelmét: 

• Ültetést követően gombaölőszeres kezelés (mankoceb), majd a tenyészidő során ezt a termelő 

többször megismétli. Ez nem okszerű, a felhalmozódó és visszamaradó káros szermaradék 

hatóanyag miatt tiltott gyakorlat! 

• A június második felében, vagy a tenyészidő folyamán több alkalommal elvégzett MOSPILAN 

20 SG kezelés (acetamiprid). Ez hibás gyakorlat, a felhalmozódó, lassan lebomló, ezért 

nagyrészt visszamaradó káros szermaradék hatóanyag miatt tiltott! 

• Túldozírozás, a területek többszöri növényvédelmi kezelése ugyanazzal a készítménnyel, vagy 

hatóanyaggal. 

• A növényvédelmi kezeléseket követően az első betakarításig a megfelelő várakozási idő be nem 

tartása. 

• Valótlan, nem a növényvédelmi kezeléseknek megfelelő információk felvezetése a 

növényvédelmi naplóba. 

 

Az ULT Magyarország Kft. és a NYIDOTER Kft. jól működő szaktanácsadó hálózata segíti a 

dohánytermelőket a kártevők elterjedésének csapdázásos megfigyelésével, az engedélyezett 

kemikáliák közül az adott esetben felhasználható készítmény közös kiválasztásával, és azok 

szükséges és okszerű felhasználásának szaktanácsadásával. Jelenleg a dohánytripsz, vetési 
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bagolylepke és gyapottok bagolylepke megfigyelését végzi a termeltető cég.  

A megtermelt Burley dohányokat feldolgozás után a világ minden részén értékesíthetjük a cigaretta 

gyárak felé, ezért a mindenkori dohányipari szakmai szabályzók és elvárások az irányadóak (Jó 

Agronómiai Gyakorlat GAP, CORESTA MRL lista stb.). 

A növényvédelmi beavatkozásokat a valóságnak megfelelően a „Növényvédelmi naplóban” 

kell rögzíteni, mely szintén elérhető a www.nyidoter.hu weboldalról. 

 

12. Növényvédelmi védőruházat 

 

A növényvédelmi védekezéseknél elengedhetetlen a személyes védőfelszerelések (PPE) használata 

és a munkavédelmi előírások maradéktalan betartása.  A használt védőfelszerelésnek megfelelő 

műszaki állapotúaknak kell lenniük. Növényvédelem során mindig az előírásoknak megfelelően kell 

felöltözni, ha ez nincs feltüntetve a szer tájékoztatójában vagy biztonsági adatlapján, akkor a 

felhasználónak kell megválasztania a védőeszközöket úgy, hogy azok valóban megvédjék őt a káros 

mellékhatásoktól. 

 

Növényvédelem során használatos egyéni védőeszközök: 

• védőlábbeli: zárt, magas szárú csizma, mely gumiból vagy PVC anyagból 

készült 

• védőkesztyű: neoprén, PVC vagy nitril-gumi alapanyagú, zárt kesztyű 

• védőszemüveg: körben zárt kerettel az arcra tökéletesen illeszkedő 

• arcvédő: fröccsenő folyadékok és lehulló permetcseppek ellen véd, mely az 

egész arcot takarja 

• növényvédelmi munkaruha: egyrészes vagy kétrészes, csuklónál és bokánál 

legombolható ruházat, melyet szennyezettségtől függően mosni kell 

• védőruha: egyrészes overál kapucnival, mely a csuklónál és a bokánál 

gumírozott 

• védőkalap: vastag, széles karimájú, folyadékok, porok számára nehezen 

átjárható, zárt kalap 

• légzésvédő eszközök: legalább a szájat és az orrot eltakarja, az archoz jól 

illeszkedő eszköz, mely a gázok, gőzök, porok légzőszervbe történő 

bejutását megakadályozza 
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Megfelelő növényvédelmi védőruházat 

 

13. Öntözés 

A víz döntő szerepet tölt be a dohány életében. Tartós hiánya vagy túlzott bősége terméscsökkenéssel, 

ill. a növény pusztulásával járhat. A víz az ásványanyagok oldószereként a növény táplálékának 

hordozója. A növény a víz döntő hányadát a gyökéren keresztül, kisebb részét pedig a levelein 

keresztül veszi fel. Hazai klímaviszonyok között a tenyészidőszakban gyakori az aszályos periódus. 

Jó dohányt csak öntözéssel lehet termeszteni. Öntözni kell minden olyan dohánytermő területen ahol 

erre lehetőség van. Az öntözővíz igény az a vízmennyiség, amelyet a természetes csapadékon felül 

kell kijuttatni ahhoz, hogy a dohánynövény számára a kedvező nedvességállapotot fenntartsuk.  

A dohány vízigénye 

A dohány közepesen vízigényes növény. A talaj vízkészletét jól hasznosítja. A Burley típusú 
dohányok 360–450 mm vízigénnyel rendelkeznek. 

Az egy napra jutó vízfogyasztás 2,90-3,63 mm, ami 29.000-36.000 liter csapadékösszeget jelent 

hektáronként. 10 napos periódusra ez 30 mm kiöntözése esetén 300.000 litert jelent hektáronként. 

• A dohány vízigénye havi bontásban 

május 50 mm 

június 100 mm 

július 130 mm 

augusztus 120 mm 
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A dohány vízigénye július végén, augusztus elején a legnagyobb. Általában 1 kg száraz levél 

előállításához Burley típusú dohánynál 1.200-1.600 liter víz szükséges.  

Az egyes technológiai elemeknél felhasznált vízmennyiséget a következő táblázat foglalja össze az 

öntözött és öntözetlen dohányok tekintetében 1 kg szárazdohányra vetítve.  

10 ha terület, 2000 kg/ha átlagtermés Burley 
Palántamennyiség (db/ha) 22000 
Float-bed sátor vízágy paraméterek 50 m x 6,5 m x 0,2 m vízágy, 50 % párolgás) 

Palántanevelés (liter) 97500 
Ültetés (0,15 l/palánta) (liter) 33000 
Növényvédelem (4 növ. véd.) (liter) 20000 
Öntözés (4 öntözés, 20 mm) (liter) 8000000 
Szárítás (liter) 0 

Összes vízfelhasználás, öntözéssel, ültetővízzel 
(liter) 

8150500 

Öntözés nélkül (liter) 150500 
Ültető víz nélkül (liter) 8117500 
Öntözés és ültető víz nélkül (liter) 117500 

1 kg szárított dohány előállitásához felhasznált 
vízmennyiség ötözéssel, ültetővízzel (liter) 

407,525 

1 kg szárított dohány előállításához felhasznált 
vízmennyiség öntözés nélkül (liter) 

7,525 

1 kg szárított dohány előállításához felhasznált 
vízmennyiség ültető víz nélkül (liter) 

405,875 

1 kg szárított dohány előállításához felhasznált 
vízmennyiség ötözés és ültető víz nélkül (liter) 

5,875 

 

A dohánytermesztés során felhasznált átlagos víz mennyisége (10 ha; 2.000 kg/ha átlagtermés) 

 

Öntözések  

• Ültető víz 

Az öntözés talajtípustól függően az ültetést megelőzően igen hasznos, de ebben az esetben is 

szükséges lehet ültető vizet alkalmazni a kiültetéskor. Az ilyen területeken az újbóli öntözést csak a 

palánták megeredése után alkalmazzunk, mert egyébként „elkényelmesítjük” a növényeket. Az ültető 

víz alkalmazása jobb körülmények között is alapvető technológiai elvárás, most viszont 

megkerülhetetlen. Minden termelői magyarázat, ami az ültető víz alkalmazásának kiváltásáról szól 

csak önámítás, melyet az élet már sokszor bebizonyított! További előnye, hogy segítségével a 

gyökérzónába kijuttatható a starter műtrágya (elsődlegesen vízoldható, könnyen felvehető foszfor), 

valamint a talajfertőtlenítők. Ültető víz javasolt mennyisége 0,15 l/palánta. 
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• Öntözések száma és ideje a kiültetést követően 

A gyors növekedés és levélfejlődés időszaka a dohánynövény 40-50 cm-es állapotától a virágzás 

kezdetéig tart, június közepétől július végéig. Ebben az időszakban a növény tömege többszörösére 

nő, megindul a szárba szökés, új levelek fejlődnek és teljesednek ki. Mind a tápanyag, mind a vízigény 

szempontjából is ez egy kritikus időszak. Ekkor a hőmérséklet is magas, így a növény és a talaj 

párologtatása is intenzív. Az öntözések száma a hőmérsékleti- és csapadékviszonyok függvényében 

változhat. A virágzás utáni időszakban a dohány újabb leveleket, szerveket nem fejleszt. A víz és 

tápanyag a meglévő levelek kiteljesedéséhez szükséges.  

Az öntözés szükségességének megállapítására a legegyszerűbb gyakorlati módszer: a gyökérzóna alsó 

és felső rétegéből feltárjuk a talajt, tenyerünkbe vesszük, majd enyhén összenyomjuk. Ha összeáll, és 

nem esik szét, akkor elegendő a talaj nedvességtartalma, ellenkező esetben rövid időn belül szükséges 

lehet az öntözés.  

• Öntözések az egyes hónapokban jelentkező vízmennyiség alapján:  

• Májusban – normál csapadékviszonyok mellett – nem szükséges öntözni. Ha az ültetést megelőző 

hetekben száraz, szeles volt az idő, akkor célszerű előöntözni nem túl nagy vízadaggal.  

• Júniusban a dohány vízigénye fokozódik. A csapadékviszonyoktól függően szükséges az öntözés. 

Egy, esetleg két teljes adagú öntözéssel számolhatunk. 

• Júliusban a legnagyobb a vízigény. Ekkor van a legmelegebb a tenyészidőszakban. A csapadéktól 

függően 2-3 teljes adagú öntözés lehet szükséges.  

• Augusztusban 1, esetleg 2 öntözéssel a növény igénye kielégíthető. 

A tenyészidőszak során – átlagos hőmérsékleti és csapadékviszonyok mellett – 100-120 mm 

öntözővíz kijuttatása fedezi a dohány vízigényét. Szélsőséges esetekben természetesen ez 

megemelkedhet, ami 4-5 alkalmat jelenthet (kb. 1.500 m3). Öntözési módok közül a gyakorlat 

számára legelterjedtebb módszer az esőztető öntözési, de ennél a módszernél átlagosan 20 % 

veszteséggel számolnunk kell.  Az eszközöket tekintve vízágyúval, lineár rendszerrel történhetnek az 

öntözések. A csepegtető öntözés hazai viszonylatban nem elterjedt. 

STP LEGJOBB GYAKORLAT: Az egy hektárra kijuttatott öntözővíz mennyisége nem 

haladhatja meg a 3.000 m3/ha mennyiséget. 

14. Tetejezés, kacsgátlás  

STP LEGJOBB GYAKORLAT: A tetejezést, kacsgátlást legkésőbb július vége előtt el kell 

végezni (virágbimbós állapotban), majd ezt követően az ültetvényt kacsmentesen kell tartani.  

A kacsgátlás fontossága kiemelkedő, hiszen a piac tetejezett, kacsgátolt, jó szöveti szerkezettel 
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rendelkező dohányt igényel. A megfelelő időben és helyesen elvégzett kacsgátlás hatására az 

átlagtermésünk növekedni fog, növekedni fog az egy levélre jutó tömeg, mindemellett pedig javul a 

minőségük. A nem megfelelően végzett kacsgátlás vagy annak az elmulasztása intenzív 

kacsképződést idéz elő az ültetvényen, mely megnehezíti a betakarítást. A dohánykacs nem kívánatos 

idegen anyagnak számít a szárított dohánylevelek között. A dohánykaccsal szennyezett készáru 

nehezíti a feldolgozást és kockáztatja a piacunkat.  

Az ULT Magyarország Kft. a termés felvásárlásánál „zéró toleranciát” fog alkalmazni ezen a téren, 

tehát semmilyen kacs eredetű szennyeződést nem fogad el a felvásárláskor a leveles dohányokban! 

Cégünk minden eszközzel arra törekszik, hogy termelői rendelkezzenek megfelelő szakmai tudással, 

és részükre időben elérhető legyen a szükséges kacsgátlószer. Csak ezzel a határozott szigorral 

biztosítható az „idegen anyag” mentes magyar dohány, melyet a piac megkövetel tőlünk. 

Minden dohánytermelőnek a saját termesztési körülményei között a legmegfelelőbben alkalmazható 

kacsgátlási gyakorlatát már a termesztési szerződés kötésénél ki kell alakítania, hogy ennek 

megfelelően rendelhesse meg az éves kacsgátlószer igényét a Nyidoter Kft. agronómusán keresztül. 

Az integrált termesztés a dohány művelése során is követendő alapvető elvárás. A hazai 

dohánytermesztésben általánosan elterjedt, beidegződött kacsgátlási termelői gyakorlatok nagyrészt 

helytelenek, szakmailag nem megalapozottak. Az elmúlt évtizedben kacsgátlási kísérletek hosszú 

sorát végeztük el, melyek eredményeit kiértékelve az alábbi technológiai javaslatot tesszük az Ön 

részére, figyelembe véve az érvényben lévő szabályzókat és a vevői elvárásokat. Technológia 

ajánlásunkat az STP (Sustainable Tobacco Programme) idevonatkozó kritériumai alapján adjuk meg. 

 

Az ajánlott kacsgátlási technológiával kapcsolatban a www.nyidoter.hu oldalon bővebb információt 

is talál. 

 
 

AJÁNLOTT KACSGÁTLÁS TECHNOLÓGIA 
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Kézi kacsozás és kémiai kacsgátlás 

 

 
Tetejezésre megérett Burley ültetvény 

 

15. A Burley dohány betakarítása 

A dohánylevelek érése 

A betakarítás idejét a dohánylevelek érettségi állapota határozza meg. A levelek folyamatosan, alulról 

felfelé érnek. A betakarítás, levéltörés időpontja átlagos körülmények között július középső 

harmadára tehető. 

Az érés folyamán két jellegzetes állapot különböztethető meg: 

• technikai vagy ipari érettség 

• fiziológiai érettség 

A technikai érettség állapotában kell a leveleket törni, mert ekkor a legkedvezőbb a fizikai 

állapotuk és beltartalmi összetevőik. Megfelelő szárítással jó minőségű ipari alapanyag állítható elő. 
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Az érés jelei: 

• a főér kivilágosodik, 

• a levéllemez sárgás-zöldre vált, 

• a levéllemez szélei fodrosodnak, hullámossá válnak, 

• a levélcsúcs sárgul, lehajlik, 

• a levél pattanó hang kíséretében, enyhe nyomással leválasztható a szárról, s nem 

marad rajta szárrész, 

• az érett levél gyantás tapintású. 

 

A fiziológiai érettség a technikai érettség utáni időszakban következik be, ha megkésik a betakarítás. 

Az első levél-emelet tápanyagkészletét a száron feljebb elhelyezkedő levelek elszívják. A fiziológiai 

érettség állapotában a levelek vékonyak “tartalmatlanok” maradnak, ipari feldolgozás céljára 

alkalmatlanok. 

Betakarítás 
 
A Burley dohány betakarítása teljes mértékben kézi munkaerőre épül, mivel a szárítási sajátossága 

miatt nem gépiesíthető. A Burley dohányt törési övezetenként leveles betakarítással takarítjuk be, 

illetve több próbálkozás is volt a töves betakarítással, mely során a tövek az aljlevelek előzetes 

törésével vagy azok törése nélkül kerülnek betakarításra, majd a levelek szárítása is a tövön történik. 

Azonban a töves betakarítás az ULT Magyarország Kft. által nem ajánlott technológiai eljárás.  

A kacsgátlási technológia során a növényvédőszer maradék mentes dohánylevelek érdekében be 

kell tartanunk a használt készítmények előírt élelmezés egészségügyi várakozási idejét (ÉVI). A 

ROYAL MH-30-al kezelt ültetvényeken a kezelést követő 10 napon belül TILOS betakarítást 

végezni, mivel ettől korábban végzett betakarítás esetén határérték feletti szermaradék található a 

levelekben, mely a betakarított levelekből már nem bomlik el. Ennek ellenőrzése érdekében cégünk 

szakemberei véletlenszerűen megmintázhatják felvásárlás során a dohányleveleket. 

• Törési övezetek 

A dohányleveleket a tövön lévő elhelyezkedésük szerint 5 fő törési övezetbe soroljuk. A különböző 

törési övezetekbe tartozó levelek eltérő szöveti minőségűek, beltartalmi és felhasználási értékük 

különböző és nikotin tartalmuk az aljlevéltől a hegylevél irányában folyamatosan növekszik. Ezért 

fontos, hogy a betakarítástól a szárítás és válogatáson keresztül a csomagolásig a törési övezetek 

elkülönítetten legyenek kezelve. Ez a piaci elvárás alapja! A levelek fokozatosan érnek be alulról 

fölfelé, ezért a dohánylevelek törését 4-5 alkalommal a törési övezeteknek megfelelően kell 

elvégezni, de mindig csak a technikailag érett levelet kell levenni a tőről és az övezetek elkülönítetten 

legyenek kezelve. Ez a piaci elvárás alapja!  
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• Leveles betakarítás 

Soha ne várjunk a betakarítással a levelek kifehéredéséig, mert ettől sem tartalmas levelet, sem nagy 

tömeget nem várhatunk. A törést lehetőleg a kora reggeli órákban végezzük el, mert így kisebb a 

lehetősége a dohánylevelek befülledésének, és a hajnali párásabb levegőtől a levél víztartalma is 

magasabb, ami könnyebb törést és könnyebb kezelhetőséget eredményez. A szapora törés érdekében 

célszerű 5-6 fős csoportokba szerveződni, melyből egy ember hordja ki a törőktől a leveleket. A letört 

leveleket gyűjtsük halomba, vagy ponyvára, illetve ha lehetőség van rá azonnal a felhordó kocsira. A 

leveleket rendezetten pakoljuk a könnyű kezelhetőség érdekében és mindig óvjuk meg a tűző naptól, 

takarással. Az így összegyűjtött leveleket minél előbb szállítsuk a fűzés vagy fonás helyszínére.  

• Töves betakarítás 

A töves betakarítás az ULT Magyarország Kft. által nem ajánlott technológia, mivel jó minőségű 

Burley dohány csak a leveles fűzött vagy fonot szárítással érhető el. 

 

16. A Burley dohány szárítása, válogatása 

Szárítás 

 

• Leveles szárítás 

A letört, friss dohánylevelet szállítsuk a szárítás helyére, ahol a színesedés meggyorsítása és a 

könnyebb fűzhetőség érdekében sorfüllőzést kell alkalmazni, ami annyit jelent, hogy a 

beszállított dohányleveleket a főér végekkel lefelé, dőlt állású sorokba rakjuk. Ennek időtartama 

16-24 óra, tehát a délelőtt tört dohányt, másnap délelőtt a legcélszerűbb elkezdeni felfűzni vagy 

fonni. Az így 1-2 napra lerakott dohányt azonban állandóan figyelni kell, és melegedés esetén 
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csomónként felrázva, új füllőbe kell átrakni. Fűzött dohány esetében ezzel a módszerrel 

minimalizálható a hulló dohány mennyisége, mivel fűzéskor így nem fog elpattanni a főér. 

A füllőben a leveleket olyan padlózatra kell elhelyezni, melyből idegen anyag nem kerülhet a 

dohánylevelek közé. Kerülni kell az olyan törmelékeket, mint pl. szalmatörek. A fűzés vagy 

fonás során „pórékat” készítünk, melyek készítéséhez kizárólag természetes alapanyagú 

zsinórokat használhatunk, mint pl. kender vagy len. 

 
Szárítópajta 

• Fűzés 

A fűzéshez általában 60-70 cm hosszú tűket használunk, melyről áthúzzuk a leveleket a zsinórra. Egy póréra 

pajta fiók hosszúságától függően 3-4 tűvel fűzünk. Törekedni kell arra, hogy annyi levél legyen felfűzve egy 

zsinórra, hogy a levelek ne legyenek túl zsúfoltak, amivel megelőzhetjük a zsinórégést. Kézi fűzés esetén ne 

fűzzünk lapra, azaz a dohánylevelek ne egy irányba nézzenek, mert a száradás folyamán a begyűrődő levelek 

egymást átkarolva besodródnak, így a levelek befüllednek, zsinórégettek lesznek. Az így beakasztott 

dohánypórén a levelek száradáskor elnyomják egymást a felgyűrődő széleikkel, így a levegő szabadon tud 

járni a levelek között.  

Levlelek fűzése, pórék szárítása 
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• Fonás 

A leveleket egy egyszerű gép segítségével két zsinór közé is fonhatjuk. A fonás (sodrás) előnye, 

hogy aki soha nem fűzött dohányt, az is hamar megtanulja. A dohányleveleket nem kell 

egyengetni, mert a fonott levelek nem tudnak elcsúszni a két zsinór között, az egy zsinóron lévő 

dohány mennyisége pedig több, mint fűzés esetén. A sodrógéppel elkészített póréknál a levelek 

kissé kifordulva lógnak a zsinóron, így a légáramlás szabad a levelek között, de itt is vigyázni 

kell arra, hogy egy csomóba maximum csak két levelet rögzítsünk a befülledést, korhadást 

elkerülve. Hátránya, hogy dupla zsinór szükséges hozzá, illetve valamivel nehezebb kifonni a 

leveleket a zsinórok közül, mint a fűzött dohány esetében a csomózáskor. 

Levelek fonása 

 

 

Szárító pajta 

A szárítópajta tetővel fedett, különböző anyagokból deszkából, téglából, vályogból, nádpadlóból, 

palából készült, jól zárt, de ajtókkal és szellőzőnyílásokkal könnyen szellőztethető épület, melyben a 

dohány zsinórra fűzve, vagy fonva szárad meg. Ezekben a pajtákban fiókokat kell kialakítanunk. Egy 

fiók hosszúságának 5 méternek kell lennie. A fiókoknak a két végén vannak elhelyezve a szedria 

rudak, melyekre a pórékat kötözzük. Ezek a rudak a pajta irányára merőlegesek. Az első szedriát a 

talajtól 100-110 centiméterre kell elhelyezni, majd 75-80 cm távolságokkal a fölötte lévőket. Ez az 

elrendezés biztosítja a dohány megfelelő szellőzöttségét. A pajta szélessége lehetőleg 6 métertől ne 

legyen több, és legfeljebb 8 szedria magas legyen, mivel így a középen lévő pórék megfelelő 

szellőzése biztosítható. A pajtát zárható és nyitható szellőzőkkel és ajtókkal kell ellátni. 

 

Szárító kapacitás 

STP LEGJOBB GYAKORLAT: Egy hektár Burley dohány szárítására legalább három fiókos, 

fiókonként 5x6 méteres, 8 szedria magas pajta szükséges. 
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Szárítóba kötés és szárítás 

A felfűzött, vagy felfont pórékat be kell akasztani a szárító pajtába. A zsinórokat a pajtában lévő, 

szedria rudakhoz kell kötni. Több féle bekötési mód van, amelyeket a levél állapotától függően 

alkalmazunk.  

1. Szinesítés: Először a színesítés során a pórékat úgy kötözzük be a pajtába, hogy azok között 

a levegő jól járhasson. Akkor kb. 20 cm távolságba kötözzük a pórékat egymástól.  Ebben a 

szárítási módban veszi fel a dohány jellegzetes színét, és veszti el víztartalmának jelentős 

részét. Amikor a levél sárgás színre vált, akkor nedvesség tartalmának már egy jelentős részét 

elveszítette.  

2. Szárító aggatás: További hely felszabadítása érdekében ezt követően sűrűbbre lehet kötni a 

pórékat, kb 10-12 cm re.  

3. Záró aggatás: Amikor a szárító aggatásban a dohányok levéllemeze és főere is kiszáradt, a 

pórékat záró aggatásba kötjük, ami azt jelenti, hogy egy pajtafiók legtetejéből elindulunk 

lefelé, és a már száraz dohányt az elért szín megőrzésének céljából olyan sűrűre kötjük, 

amennyire csak lehet. A záró aggatáshoz mozgatnunk kell a dohányt, ezért csak párás időben 

végezhetjük, mikor a levelek nem töredeznek. Ha egy mód van rá, ne kössünk a már 

megszáradt dohány alá friss dohányt, mert a folyamatos vízleadás a száraz dohány korábban 

kialakult színét ronthatja. 

Amennyiben lehetőség van rá célszerű az eltérő törési övezeteket külön pajtába tenni, hogy a téli 

csomózáskor hozzáférhetőek legyenek bármikor, mivel az egyes törési övezetek a nedvességet 

eltérő idő alatt veszik fel és adják le. Tehát a felső törési övezetek a nedvességet sokkal hosszabb 

ideig képesek megtartani az eltérő szöveti tényezőik miatt, amikor a felső törési övezetek még 

nedvesek és nem lehet azokat csomózni, akkor az aljlevelek már jók lehetnek.  

• A pajta, vagy pajtaszakasz (fiók) kezelése a szárítási folyamat függvényében. 

 

1. Színesítés: párás, meleg napokon a szellőztetőket naponta gyakran ki kell nyitni, élénk 

légcserét kell biztosítani, majd visszazárni. Száraz, meleg időben a szellőzőket zárva kell 

tartani, és nagyon rövid ideig tartó, erőteljes szellőztetést biztosítsunk száradó dohányunknak. 

2.  Szárítás: Szélmentes időben a szellőző berendezések állandó nyitásával végezzük a szárítást. 

Kellően beszínesedett levelek száradását szeles időben meggyorsíthatjuk, de a pajtán a 

szellőzőket csak a szélmentes oldalon nyissuk ki, mert a szél mozgatja a leveleket, és azok 

egymáshoz verődve károsodhatnak. Köd esetén a szárítási ciklusban az összes szellőzőt 

tartsuk zárva. Több napos köd esetén nagyon rövid időre nyissuk meg a szellőzőket, ezzel 
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biztosítva a pajta gyors szellőztetését. A köd elmúltával azonnal szellőztessünk a pajta összes 

szellőzőjén. 

 
Fűzött, szárított Burley anyalevelek 

 
A fedetlen állók alkalmazását kerülni kell, mert ki van téve a dohány az időjárás viszontagságainak. 

Lehet alkalmazni állókat, de mindenképpen tető kell rá, valamint az oldalát szükség szerint fóliával 

zárhatóvá kell tenni.  

 

A Burley dohány válogatása 

A dohány válogatásának követelményrendszere a www.nyidoter.hu web oldalon megtalálható. 

 
Válogatás során eltávolításra kell kerülniük: 

• a törés alkalmával a dohánylevélhez tapadt kacskezdeményeknek és hajtásoknak, 

• a zöldre, sárgára száradt értéktelen leveleknek, 

• a helytelen fűzés és fonás következtében zsinórégett és korhadt leveleknek, 

• a tárolási hibából eredő penészes és erjedt leveleknek és levélrészeknek, 

• az egyéb idegen anyagoknak (papír, fa, kő, vas, műanyag, madártoll stb.). 
 

A legfőbb idegen anyagforrások: 

• Homok és kövek.  

• Gyomok, egyéb növényi eredetű szennyeződések. 

• Rovarok. 

• Dohánykacsok. 

• Zsineg (természetes vagy műanyag). 

• A szárítókhoz használt szigetelő anyagok (poliuretán hab). 

• Cigarettacsikkek, műanyag poharak, élelmiszer csomagolóanyagok. 
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• Fa- és fémdarabok, cement. 

• Ruha, kesztyű és más személyes holmik darabjai. 

• Olajszennyeződés. 

• Csomagoló anyagok. 

• A dohányfarmokon és a feldolgozó üzemben található technológiai berendezések egyéb 

darabjai.  

• Minden egyéb dohányon kívüli szerves és szervetlen anyagok.  

 

Az STP program egyik kiemelt része az idegen anyag mentes (NTRM) dohány előállítására 

vonatkozó fejezet. Az ULT Magyarország Kft. és a Nyidoter Kft. által megtermeltetett és felvásárolt 

dohányok minden tételének meg kell felelnie az STP ezen belül a „Tiszta Dohány” elvárásainak. 

 

• „Zéró Tolerancia” 

 Az élet több területén már korábban megismert kifejezés és eljárás itt is alkalmazásra kerül, mely az 

UNIVERSAL CORPORATION tagvállalataira kötelező jelegű. Lényege, hogy az értékesítésre 

felkínált termelői dohányok minősítésénél, a felvásárlást kizáró körülmény az értékesítésre felajánlott 

termelői dohány idegen anyag szennyeződése. Az ULT Magyarország Kft. még hathatósabban fogja 

alkalmazni a „zéró tolerancia” elvét a 2020. évi termelői leveles dohányok felvásárlása során, mivel 

az elmúlt években még mindig voltak kedvezőtlen tapasztalatok ezen a téren. Ez azt jelenti, hogy 

idegen anyaggal szennyezett dohányok egyértelműen el lesznek utasítva, azok a termelők telephelyére 

saját költségükön vissza lesznek szállítva a tételek újbóli elválogatására. 

 

 

17. A szárított Burley dohányok tárolása, értékesítésre való előkészítése 

A megszáradt dohány tárolása 

A megszárított dohány, mely válogatásra, csomagolásra és hosszabb idejű tárolásra alkalmas 

kizárólag 18-22%-os nedvességtartalom mellett szedhető le a pajtából, a törési övezetek 

elkülönítésével. Az ettől szárazabb dohány törékeny, leszedéskor törmelékesedik, a levelek sérülnek. 

Az ettől nedvesebb dohány a leszedést követő tároláskor bemelegedik, penészesedik és megrothad. 

Az ilyen dohánynak iparilag felhasználható értéke nincs, azt az ULT Magyarország Kft. nem 

vásárolja meg! 

A megfelelő nedvességtartalom rendkívül fontos, hogy megőrizzük a levél minőségét, elkerüljük a 
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veszteséget és minimalizáljuk a dohány specifikus nitrozaminok (TSNA) keletkezését. Az erősen 

préselt, magasabb nedvességtartalmú bálákban bekövetkező mikrobiológiai folyamatok során a 

nikotin nitrogén-vegyületekkel, nitritekkel úgynevezett dohányspecifikus nitrozaminokat képez, 

melyeknek igen erős rákkeltő hatása van. Mindemellett pedig a magas nedvesség tartalmú 

kartondobozokban, zárt térben a dohány bemelegszik, penészesedik, majd összerohad. A 

homoktartalom nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott 3%-ot.  

 

Csomagolásra alkalmas Burley dohány 

A megszárított, kész dohányt bizonyos ideig feltétlenül tárolni kell. A tárolás célja, hogy a dohányokat 

a válogatás idejéig – megfelelő nedvességtartalom mellett – minőségi romlás nélkül, bármikor 

válogatásra kész állapotban tartsa. Ezzel biztosítható, hogy a felvásárlás idejére a dohány megfelelő 

nedvességi állapotban maradjon. 

 

A tároló hely tulajdonságainak a következőeknek kell megfelelnie: 

• Szabályozható páratartalom, ne legyen túl nedves, penészes; 

• a dohányt szeparáltan kell tárolni olyan anyagoktól, melyekből esetleg képes felvenni idegen 

íz és illatanyagot (növényvédőszer, olaj, egyéb idegen anyag); 

• a fajták, típusok, törési övezetek legyenek elválaszthatóak. 

Értékesítésre történő előkészítés 

• A kiválogatott dohányt az ULT Magyarország Kft. által biztosított, a cég emblémájával 

ellátott juta göngyszerben, vagy karton dobozban kell az átvételi helyre szállítani. 

• Egy csomagolási egységbe csak megfelelő nedvességtartalmú (18-22 %), és azonos 

osztályú, törési övezetű dohányt lehet berakni!  

1. Bálás csomagolás esetén: 

• A bálázáshoz formaládát kell használni, melynek mérete 80x50x50 cm.  
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• Egy-egy bála ajánlott súlya 34-45 kg. A bálázásnál kerülni kell a béléscsomók használatát. Ha 

mégis szükséges, csak azonos osztályú és nedvességtartalmú csomó használható. 

• A bálák bevarrásához csak természetes alapanyagú, kender vagy len zsineg használható fel.  

• Minden bála bevarrásakor fel kell rögzíteni a bála hasi oldalára az ULT Magyarország Kft. 

által biztosított éves termelői címkét. Ez a címke szolgál a bála azonosítására a 

felvásárláskor.  

• A bálacímkéket úgy kell két ponton a bálákra kötni, hogy a minősítések alkalmával könnyen 

hozzáférhetők legyenek, és a bálák mozgatása, rakodása közben ne szakadjanak le. Nagyon 

vigyázni kell rá, hogy szállításkor ez ne sérüljön meg, mert a vonalkód megsérülése esetén a 

bála beazonosítása nem biztosított. 

 

Bála készítése 

STP LEGJOBB GYAKORLAT: A göngyszerekbe átlagosan 35-45 kg dohány tölthető, 

18-22 % nedvesség tartalom mellett.  

2. Kartonos csomagolás esetében: 

• Kartonos csomagolásnál különösen figyelni kell a nedvességtartalomra, mert a zárt térben a 

túl nedves dohány hamarabb berothad, mint a hagyományos göngyszeres csomagolásnál. Itt 

a 20% nedvességtartalom az ajánlott és a 100 kg/db átlagos kartontömeg.  

• Kartonos csomagolásnál az ULT Magyarország Kft. öntapadós termelői címkét biztosít, mely 

a karton rövid oldalának felső részére kell ragasztani a beazonosíthatóság érdekében. 

STP LEGJOBB GYAKORLAT: A dobozokba átlagosan 100 kg dohány tölthető, 20 % 

nedvesség tartalom mellett.  
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Válogatás, bála készítés juta göngyszerbe 

 

18. Beszállítás, átvétel 

A felvásárlás helye az ULT Magyarország Kft. nyíregyházi Központi Felvásárló Telepe 

(Nyíregyháza, Kinizsi utca 6/A). A dohány átvételi helyre történő szállítása előre meghatározott 

ütemezés alapján, a Nyidoter Kft. által kiállított szállítási engedéllyel lehetséges, saját, vagy az ULT 

Magyarország Kft. által szervezett és biztosított fuvareszközzel.  

Minden dohányszállításra használt jármű rakfelületének tisztának, szennyezéstől (olaj, víz, sár stb.) 

mentesnek kell lennie. A rakományt az időjárástól függően takarni kell. 

A beszállított dohányok átvétele a beérkezés napján történik. Az ULT Magyarország Kft. felvásárlója 

az ULT Magyarország Kft minőségi elvárásai szerint végzi a dohányok minősítését, a minősítésről 

jegyet állít ki, melyet folyamatosan juttat el a termelői csoporthoz. 

 
ULT Magyarország Kft. központi felvásárló telepe 

 
19. Irodalomjegyzék: 

 
1. A dohány termesztése és gazdaságkultúrája (Dr. Borsos János, 2002) 

2. A dohány védelme (Bujdos László, Molnár Józsefné, Simon Zoltán, Szőke Lajos, 

2005) 
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3. A dohánypiac helyzete és a dohánytermesztés lehetséges jövője Magyarországon és 

az Európai Unióban (Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest, 2008) 

4. A float-bed dohánypalánta-nevelés technológiája (Fekete Tibor, ULT 

Magyarország Kft., Balogh Dávid, Nyidoter Kft., 2019) 

5. Dohánytermesztők kézikönyve (BAT Pécsi Dohánygyár Kft., 1998) 

6. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Geptan/ch07s

07.html 

7. Növényvédelmi előrejelzés. Felhasználói kézikönyv és jegyzet a felsőfokú 

szakmai továbbképzések számára. (Radócz L. 2003): DE ATC, Debrecen.  

 
Készült: 2019 

 
Összeállította:  Fekete Tibor, agronómiai igazgató, ULT Magyarország Kft.  

Balogh Dávid, agronómus, STP koordinátor, Nyidoter Kft. 

Fotók: Varga József (Nyidoter Kft.), Dr. Varga Lajos (Agroport-D Kft.), Fekete Tibor (ULT 

Magyarország Kft.), Dr. Nagy Gyula (Agroport-D Kft.), Balogh Dávid (Nyidoter Kft.) 

 

Bővebb felvilágosításhoz juthat: www.nyidoter.hu;  
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