
 

 

 
 

 

A dohány növényvédelme a 2022. termesztési évre 

 

 
Tisztelt Dohánytermelő Partnerünk! 

 

A 2022-es termesztési szezon számos változást hozott a magyarországi dohánytermesztés növényvédelme 

területén. Több, eddig széles körben használt növényvédőszerünk hatóanyagának engedélyokiratát vonták 

vissza, vagy magas szintű veszélyességi besorolása miatt a jövőben nem használhatóak azok a dohány 

növényvédelme során. Szigorodtak az iparág növényvédelmi előírásai, valamint a későbbiekben még 

nagyobb figyelmet kell fordítanunk a környezeti terhelés csökkentésére. 2022-ben módosul a növényvédelmi 

tevékenységről szóló 43/2010. FVM rendelet, mely értelmében 2022. július 1-től bevezetésre kerül az  

E-permetezési napló. 

A megváltozott feltételrendszerről, valamint a 2022-ben ajánlott növényvédelmi technológiánkról ebben a 

kiadványunkban szeretnénk Ön tájékoztatni. 

 

Hatóanyagok, melyek felhasználási engedélyokirata visszavonásra került: 

 

Az alábbi hatóanyagok és az azokat tartalmazó készítmények a 2022-es dohánytermesztési szezonban már 

nem használhatóak. 

 

• mankoceb: A hazai dohánytermesztés növényvédelmének egyik alap gombaölő hatóanyaga volt.  

A palántaneveléstől a szántóföldig több alkalommal használtuk a Dithan DG Neo-Tec, Dithan  

M-45, Manco 80 WP, Vondozeb DG, Ridomil Gold MZ 68 WG és egyéb mankoceb hatóanyagú 

készítményeket. Sajnos ezek használata az idei szezonban már nem lehetséges, mivel az Európai 

Bizottság 2021. július 4-vel bezárólag az Európai Unió minden tagállamában visszavonta az összes 

mankoceb hatóanyagú készítményt. 
 

• béta-ciflutrin: A Bulldock 25 EC egyaránt hatásos készítmény volt a bagolypille lárvák korai, ültetés 

utáni gyérítésére, majd az ültetvénybe betelepedett egyéb rovar kártevők ellen is. 2022-től ezt a 

készítmény sem használható tovább a felhasználási engedélyének visszavonása miatt. 
 

Magas kockázatú, veszélyességi kategóriás hatóanyagok:  

Az Európai Unió a növényvédőszereket különböző kockázatelemzések alapján sorolja be az élő környezetre 

és a humán szervezetre gyakorolt hatásuk alapján. Ennek megfelelően alakították ki a magas veszélyességi 

fokot képviselő növényvédőszer hatóanyagok csoportját (Highly Hazardous Pesticides, röviden: HHPs) A 

korábbi növényvédelmi technológiából és az alkalmazott termelői gyakorlatból az alábbi hatóanyagok 

tartoznak ide: 

 

• ciflutrin: (béta-ciflutrin) Bulldock 25 EC 

• cipermetrin: Sherpa, Nurelle D, Cyperkill, stb 

• teflutrin: Force 1.5 G és egyéb készítmények. 

 

 

 



Engedéllyel rendelkező, de nem használható hatóanyagok: 

 

• pendimetalin: A dohányipar szakmai szervezetének előírása alapján a maximálisan megengedett 

szermaradék szint 0,02 ppm, ami a kimutathatóság szintje. 

• cipermetrin: HHPs, magas kockázatú és veszélyességű hatóanyag 

• teflutrin: HHPs, magas kockázatú és veszélyességű hatóanyag 

 

A fent felsorolt hatóanyagok felhasználása semmilyen körülmények között sem elfogadott, azok használata 

tiltott! 

 

 

Hamarosan, iparági kivonásra kerülő hatóanyagok: 

 

• acetamiprid: A Mospilan készítmények hatóanyaga. Ezek jelenleg még használhatóak, de a 

technológiai fegyelmet maximálisan be kell tartani, hogy a készárunkban nem megengedett 

hatóanyag ne maradjon. Acetamipirid hatóanyagot legkésőbb július 1-ig lehet felhasználni! 

 

 

E-permetezési napló:  

 

• Az értékesítési célra szánt növény, növényi termék előállítása, raktározása és feldolgozása során 

végzett növényvédő szeres kezelésekről permetezési naplót, vagy tartalmában annak megfelelő, a 

termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló miniszteri rendelet 

szerinti gazdálkodási naplót kell vezetni. A permetezési naplót 2022. 07. 01-től a NÉBIH 

elektronikus felületén kell vezetni. A naplónak az alábbiakat kell tartalmaznia:  

• A növényvédő szeres kezelésről vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 

a) a termelő neve és lakcíme, FELIR-azonosítója, 

b) a növényvédelmi szakirányító neve, lakcíme, engedélyének száma, FELIR-azonosítója, 

c) a kezelt kultúra megnevezése, 

d) a kezelés helye (helyrajzi szám, tábla, parcellaazonosító, termesztő berendezés, raktár vagy GPS-

koordináta), 

e) a kezelés területe vagy térfogata (ha, m2, m3), 

f) a kezelés időpontja, 

g) a használt növényvédő szer neve, mennyisége (kg, l/ha, g/m2, g/fm), 

h) a permetlé mennyisége (l/ha, l/m2), 

i) az élelmezés-egészségügyi várakozási idő, 

j) a betakarítás időpontja (hó, nap), 

 

A nyilvántartást az adott növényvédőszeres kezelés vonatkozásában a munkavégzést megelőzően, vagy 

azzal egyidejűleg kell kitölteni.  

Mindezek mellett az ULT Magyarország Kft. - NYIDOTER Kft. termelőinek a nyomtatvány alapú 

növényvédelmi naplót is szükséges vezetni 2022-ben, melyet legkésőbb a dohány értékesítését megelőző 

napon el kell juttatni az Elsődleges Feldolgozóhoz a NYIDOTER Kft. agronómusa útján. 

 

A dohány növényvédelme során továbbra is törekedni kell az okszerű növényvédelemre és az élő környezet 

legmagasabb szintű védelmére. Ennek érdekében kérjük, önöket az előirt növényvédelmi technológia teljes 

körű betartására.  

 

Bővebb felvilágosítást a www.nyidoter.hu weboldalon ér el. 

      

http://www.nyidoter.hu/
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• Palántanevelés: A termesztési közegként használt tőzeg és a tápelemeket szolgáltató víz optimális feltételeket biztosít a növények fejlődésének, ám ezzel együtt a mikroorganizmusok 

felszaporodása, és szétterjedése is gyorsan megtörténhet. Az ültetésre alkalmas palánták nevelésének elengedhetetlen feltétele a tisztaság, a folyamatos fertőtlenítés és a kémiai növényvédelem. 

A tápanyaggal feltöltött vízágyakban palántadőlést okozó baktérium és gombafajok szaporodhatnak fel. A palántadőlést előidéző betegségek ellen a bevetett tálcák vízre tételét követően 

fungicidek bekeverése szükséges a medencébe (promamocarb+foszetil, azoxistrobin), de ezt megelőzően célszerű Trichoderma asperellum mikrobiológiai készítmény 0,5%-os oldatával 

beöntözni a nedvességgel átitatódott tálcák felületét (4-5 nap alatt kifejti a hatását, ezt követően a medence feltölthető a gombaölő szerekkel). A palántanevelés utolsó harmadában részben 

felszívódó hatású (ciantraniliprol, acetamiprid) rovarölőszerrel történő állomány permetezés az ajánlott. A palántanyírás elengedhetetlen feltétele az egyöntetű egészséges palánta 

előállításának. A nyírások után fungicides (azoxistrobin, propamocarb+foszetil) kezelést kell alkalmazni. A palánták kiszedését követően a polisztirol tálcákat magas nyomáson mosni, 

fertőtleníteni, szárítani kell (Steri Clean, Hypo). A tálcákat 3-4 évi használat után selejtezni, cserélni ajánlott. 

 

• Terület kiválasztás, talaj előkészítés: Minden növényfaj termesztése az elővetemény lekerülésétől kezdődik. Kora tavasszal a terület lezárása, gyommentesen tartása szükséges. A 

bakháthúzással egy menetben célszerű a műtrágyát kijuttatni.  

 

• Gyomirtás: A gyommentesítésben nagy szerepe van a mechanikai eljárásoknak, mivel a gyökér jó fejlődéséhez fontos a talaj levegőztetése, így a kultivátorozás, illetve a kapálás, a 

termesztés technológia részét alkotják. Gyomirtásra palántázás előtt 10 nappal talajra permetezve s-metolaklór hatóanyagú készítmény alkalmazható. 

 

• Ültetés: A palántázás minden esetben ültető vízzel történik. Gépi ültetésre a 15-18 cm-es, ceruza vastagságú, jól megedzett, minimum kétszer nyírt palánta alkalmas.  

 

• Ültetés utáni ápolás: Az ültetést úgy kell ütemezni, hogy május 20-ig, de legkésőbb május végéig befejeződjön. Az optimális tőszám 20.000-24.000 tő/ha (gépi betakarítás esetén ettől 

több is indokolt), amely biztosítja az egyenletes fejlődést, és növényegészségügyi szempontból optimális. A kapálások alkalmával el kell távolítani a beteg, vírussal fertőzött leveleket, 

növényeket, valamint a talajfelszínen megjelenő szádor növények kivágása nagyon fontos! Ültetést követően a fiatal növényeket a vetési bagolylepke lárvák kártétele veszélyezteti leginkább. 

A védekezésre május végén, június elején van szükség, lambda cihalotrin hatóanyagú rovarölő szerrel. A kezelés időzítéséhez a Nyidoter Kft. rajzásmegfigyelési programja segítséget nyújt. 

A növények fejlődése kapálás után felgyorsul, jó tápanyag ellátás és kedvező időjárási körülmények esetén. A dohányt ebben az időszakban a vírus vektorok (levéltetvek, dohánytripszek), és 

a dohány peronoszpóra veszélyezteti leginkább. A levéltetvek ellen ciantraniliprol, flonikamid, acetamiprid, pirimikarb hatóanyagú inszekticidek használhatók. A dohánytripszek ellen jó 

védelmet ad a felszaporodás kezdetén az ciantraniliprol és az acetamiprid. A peronoszpóra ellen használt fungicidek (azoxistrobin, foszetil) jó védelmet biztosítanak az alternáriás 

levélfoltosság ellen is. Nagyon fontos a szerrotáció a hatóanyagmaradék csökkentése érdekében. 

 

• Bimbóhányás, virágzás, tetejezés, kacsgátlás: A rovarok (levéltetvek, dohánytripszek, gyapottok bagolylepkék) betelepedése az ültetvényekbe kedvező időjárási körülmények között 

folyamatos. A hatékony védekezést ciantraniliprol, spinozad hatóanyagú készítménnyel (L1- L2) fiatal lárva állapotban kell elvégezni. A virágzat és az oldalhajtások eltávolítása (köznapi 

szóval tetejezés, illetve kacsozás) régóta szerves része a dohány agrotechnikájának. A tetejezést követően számolnunk kell a levelek hónaljában képződő rügyek gyors kihajtásával.  

A kacsgátlás céljára rendelkezésre álló vegyi anyagok a hatásmechanizmus alapján két kategóriába sorolhatóak: 

- kontakt hatású zsíralkohol készítmény (n-dekanol), a megfelelő hatás kifejtéséhez e szernek (vizes emulziónak) közvetlenül érintkeznie kell a hónaljrügyekkel  

- felszívódó készítmény (maleinsav-hidrazid), a készítménynek nem szükséges a levélhónaljba jutnia, elegendő, ha finom porlasztással a levelekre kerül 

A vegyszeres kacsmentesítés alapkövetelménye az egyöntetű dohányültetvény.  Heterogén ültetvényben nem lehetséges az optimális fejlettségi állapothoz igazítani a kezelés időpontját, így 

elkerülhetetlen a levelek egy részének károsodása, ami csökkenti a kezelés hatékonyságát és az árbevételt. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
            

            
 

Magvetés  Víz feltöltés  Palánta fejlődés Terület előkészítés, Palánta nyírás Ültetés  Sorművelés, Kapálás, Növényápolás  Tetejezés, Kacsgátlás  

03. 10.-20. 03. 15.-25.  03. 15.-04. 25. 04. 25.-05. 10.  05. 05.-05. 25.   05. 22.-07. 25.     07. 20.-08. 10.  

Tálca fertőtlenítés 
Feltöltő víz  Feltöltő víz  Palánta pusztulást  Rovarok elleni 

Tálca fertőtlenítés 
Rovarölőszeres Rovarölőszeres  Rovarölőszeres 

Kacsgátlás Kacsgátlás 
 

fertőtlenítés  fertőtlenítés  okozó gombák  megelőző kezelés kezelés  kezelés   kezelés   

               

       Talajlakó kártevők                

Fertőző gombák 
Palánta pusztulást      Levéltetvek, 

Fertőző gombák 
Vetési bagolylepke Levéltetvek,   Dohánytripszek, Hónalj rügyek Hónalj hajtások 

okozó gombák 
 

20 
 

10 l 
 

dohánytripszek lárva, Levéltetvek Dohánytripsz 
 

Bagolylepke lárvák gátlása blokkolása 
 

         

    Amistar ml/ Amistar víz/                 

Hypo 1% Trifender WP 
0.5  m3  10ml  

Benevia 
10 l víz/ 

Hypo 1% Karate Zeon 0,2 l Teppeki 
0,14  

Benevia 0,5 l Royaltac 
18- 

Royal MH-30 15 l %      10 ml kg  20 l 
     

20 
 Karate Zeon 0,2 l                

    

Previcur Previcur 
10 l        

Pirimor 50 WG 0,3        

Steri Clean 1%  20 
ml/ víz/  Nyírás utáni kezelés Steri Clean 1%      Lombrágó hernyók  

   Energy m3 Energy 10ml 
        kg        

  

Amistar ml/ 
               

                    
                      

   m3 Csigaölő szer   
Gyomirtás 

 Previcur 10 ml/10     Mospilan 20 0,3    
Gyapottok bagolylepke hernyók 

 
               

    
alkalmazása 

   
Energy l víz 

    
SG kg 

    

                   

  
Previcur 

20       
10 ml/10 

             
  

ml/ Rágcsálók irtása 
 Bandur 2,5 l Amistar 

   
Gombaölőszeres kezelés 

   
Dohánytripsz 

 

  Energy  l víz        
  m3                    

                       

  Csigaölő szer     Dual Gold 960 1,5 l     Alternáriás  Dohány   Dohány  Laser 0,4 l Benevia 0,5 l 
  alkalmazása     EC      levélfoltosság peronoszpóra  peronoszpóra     

  Rágcsálók     
  

    
Amistar 0,7 l Aliette 80 WG 

1,5 

Alliette 80 WG 

1,5     
  irtása         kg kg     

Összeállította: Bujdos László, Fekete Tibor, Balogh Dávid Mospilan 20 SG kezelés legkésőbb a betakarítást megelőző 30 nap, míg Royal MH-30 esetében 10 nap! 
 

 
 



Dohánykultúrában érvényes engedélyokirattal rendelkező növényvédőszerek jegyzéke (2022) 

(forrás: NÉBIH  https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso, Összeállította: Balogh Dávid, Nyidoter Kft., Legutolsó frissítés időpontja: 2022.02.22.) 

Ssz. Szer neve Hatóanyag Szer típusa Károsító Dózis E.V.I. 
CORESTA 

GRL (ppm) 

WHO 

besorolás 

Forg. 

kat. 
Engedély kérelmező 

Engedélyokirat száma, 

érvényessége 

Párhuzamos/származtatott 

engedéllyel rendelkező 

készítmények 

1. ALIETTE 80 WG 80 % fosetil-Al gombaölő szer 
peronoszpóra, 

alternária 
1,5 kg/ha 30  III III. Syngenta (CH)  04.2/2345-2/2014 (2024. 04.30)  

2. AMISTAR 250 g/l azoxistrobin gombaölő szer 
peronoszpóra, 

alternária 
 0,75 l/ha nk 16,00 III III. Syngenta (CH) 04.2/75-2/2018 (2023. 07.31) 

CONCLUDE AZT 250 SC; 

MIRADOR; MIRADOR SC; 
MISTER; ZAFTRA AZT 250 

SC; 

3. ANTAK 685 g/l 1-dekanol 
növekedés 
szabályozó 

kacsgátlás 
17-20 
l/ha 

nk  III III. Kreglinger Europe 04.2/9203-1/2015 (2025.12.31)  

4. BANDUR 600 g/l aklonifen gyomirtó szer 

magról kelő 

kétszikű és 
egyszikű gyomok 

2,5 l/ha 90  U I. Bayer Hungaria Kft. 6300/3046-1/2020  

5. BASAMID G 98 % dazomet talajfertőtlenítő 
általános 

talajfertőtlenítés 
250 g/m3 nk 2 II III. Kanesho Sprl. (DE) 04.2/2722-1/2016. (2024.05.31)  

6. BENEVIA 
100 g/l 

ciantraniliprol 
rovarölő szer 

bagolylepkék, 

levéltetvek, 
tripszek,  

0,5 l/ha nk 18 III II. FMC-Agro Hungary 

Szükséghelyzeti engedély 

6300/674-1/2019 (2022.04.015-
2021.08.15) 

 

7. CONSTANS WG 
Coniothyrium 

minitans 
gombaölő szer fehérpenész 

2,0-4,0 

kg/ha 
nk  III III. Bayer Crop Science 04.2/2858-2/2015 (2033.07.31)  

8. 
DUAL GOLD 960 

EC 

960 g/l s-

metoloklór 
gyomirtó szer 

magról kelő 

egyszikű gyomok 

1,4-1,6 

l/ha 
nk 5,00 III III. Syngenta (CH) 04.2/6651-1/2016 (2024.10.31) CROSS EXTRA; LECAR 

9. ITCAN SL 270 
360 g/l malein-
hidrazid 

növekedés 
szabályozó 

kacsgátlás 11 l/ha nk 80,00 U II. 
Drexel Chem. Comp 

(US) 
04.2/2850-1/2016 (2024.10.31)  

10. 
KARATE ZEON 5 

CS 

50 g/l lambda 

cihalotrin 
rovarölő szer 

levéltetvek, 

bagolylepkék 
0,2 l/ha nk 80 II II. 

  

Syngenta Ltd.  
04.2/3421-2/2015 (2023.12.31) FULL 5 CS; NINJA ZEON 5 CS 

11. 
MAGNICUR 

ENERGY 

530 g/l 

propamokarb 
gombaölő szer 

peronoszpóra, 

palántadőlés 
3 ml/m2 nk 13 III III. SBM Developpement 04.2/2425-1/2018 (2022.09.30)  

12. MOSPILAN 20 SG 20 % acetamipirid rovarölő szer 
levéltetvek, 

tripszek 

1,25-0,4 

kg/ha  
35 2,5 II III. Nippon Soda (JD) 04.2/381-1/2017 (2025.12.31) 

GAZELLE 20 SG; RAFTING; 

SPILAN 20 SG 

13. MOSPILAN 20 SP 20 % acetamipirid rovarölő szer 
levéltetvek, 

tripszek 

1,25-0,4 

kg/ha  
35 2,5 II III. Nippon Soda (JD) 04.2/383-1/2017 (2024.12.31) GAZELLE 20 SP 

14. PIRIMOR 50 WG 500 g/l pirimikarb rovarölő szer levéltetvek 
0,25-0,3 

kg/ha 
21 0,5 II III. Syngenta (CH) 04.2/1641-2/2018 (2024.12.31) 

APHOX; PEDIMENT 50 WG; 

PIRICARB 50; 

15. 
PRECICUR 

ENERGY 

530 g/l 

propamokarb + 310 

g/l foszetil-Al 

gombaölő szer 
palántadőlést 

okozó betegségek 

1 l/ 25-30 

m3 

vízágy 

nk 16,00 III II. Bayer (FR) 04.2/2426-1/2018 (2022.09.30)  

16. ROYAL MH-30 
250 g/l malein-

hidrazid 

növekedés 

szabályozó 
kacsgátlás 

15-17,5 

l/ha 
30 80 U III. Crompton (IT) 04.2/1358-2/2018 (2024.12.31)  

17. ROYALTAC N 78,4 % n-dekanol 
növekedés 

szabályozó 
kacsgátlás 18.24 l/ha nk  III III. Crompton (IT) 04.2/1357-2/2018 (2025.10.31)  

18. TEPPEKI 500 g/l flonikamid rovarölő szer levéltetvek 
0,14 

kg/ha 
nk  III III. 

ISK Biosciences 

Europe N.V.  
04.2/1526-2/2018 (2023.04.30) HINODE 

WHO besorolások: IA: különösen veszélyes, IB: nagyon veszélyes, II: mérsékelten veszélyes, III: alig veszélyes, U: normál használata nem okoz veszélyt, FM: gázosító anyag, nem besorolt, O: elavult, forgalomból kivont 

A párhuzamos és származtatott engedéllyel rendelkező készítmények, megegyezőek a referencia szerrel. 

A készítmények felhasználása az engedély érvényességi idejének lejárta után a készítmény eltarthatósági idejéig vagy a meghatározott türelmi ideig engedélyezett, mely információ a NÉBIH weboldalán elérhető: 

http://portal.nebih.gov.hu/visszavont-es-lejart-ervenyessegu-novenyvedo-szerek 
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DOHÁNYPALÁNTA, MŰTRÁGYA és NÖVÉNYVÉDŐ SZER MEGRENDELŐ  

VIRGINIA és BURLEY DOHÁNY 2022. évi termesztéséhez 

Fent megnevezett, 2022. évre megrendelem a NYIDOTER KFT. közreműködésével az alábbi anyagokat: 
 

Dohányfajta  Megrendelt palánta (db) Palántanevelő centrum neve 

   

   

   

Agrokemikáliák Kód Megnevezés Kat. K. egys. Menny.e. Dózis: lit. 
kg/ha 

Megr. 
menny. 

gramm  

Műtrágyák 

120 Cropcare 8-11-23+Mg - 25/1 kg 400-600 
 

130 Kalcium-nitrát 15-0-0 - 25/1 kg 100-200 
 

140 Kálium-nitrát - 25/1 kg 200-300 
 

150 Kálium szulfát 0-0-50 - 25/1 kg 200-400  

Levéltrágyák 
240 Ferticare 6-14-30 IV - 25/1 kg 4-7 

 

250 Genezis Dohány 5-8-10 - 10/1 liter 5-10 
 

Gyomirtó szerek 420 Dual Gold 960 EC III. 5/1 liter 1,4-1,6 
 

Gombaölő szerek 

520 Amistar III. 1/1 l 0,75-1 
 

550 Previcure ENERGY II 1/1 liter 
  

565 Alliette 80 WG III. 6/1 kg 1,5 
 

Rovarölő szerek 

612 Benevia II. 1/1 liter 0,5 
 

630 Mospilan 20 SG III. 1/1 kg 0,2-0,4 
 

683 Laser II. 0,5/1 liter 0,4-0,5 
 

Kacsgátlók 

720 Royal Tac III. 20/1 liter 18-24 
 

730 Royal MH-30 III. 20/1 liter 15 
 

760 Royal Tac III. 200/1 liter 18-24 
 

770 Royal MH-30 III. 200/1 liter 15 
 

Feromon 
csapdák 

810 Feromon csapda (Agrotis segetum) 1 
 

820 Feromon kapszula 1 
 

830 Feromon kapszula (Helicoverpa armigera) 1 
 

 
Kötelezettséget vállalok a megrendelt anyagok átvételére, a kemikáliák a dohányban történő engedélyokirat 
szerinti felhasználására. Az anyagok ellenértékének számlázási és fizetési feltételeit az éves termesztési szerződés 
általános feltételei tartalmazza, melyet megismertem és elfogadok.  
 
Növényvédelmi képesítési kategória: ………..                                    Érvényességi dátum: ………….………... 
 
 
Kelt: .................................................                            .......................................................             

 Termelő 
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N Ö V É N Y V É D E L M I  N A P L Ó  2 0 2 2 .  É V R E  
A VIRGINIA és BURLEY DOHÁNY TERMESZTÉSÉHEZ 

 

Termelő neve, lakcíme, FELIR azonosítója:…………………………………………………………………………Termelői kódszám:…………… 

Növényvédelmi szakirányító neve, lakcíme, engedélyszáma, FELIR azonosítója: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Sorszám 

Növényvédelmi kezelés Felhasznált növényvédő szer 

A kezelést 
végző neve 

ideje 
(hónap, 

nap) 

helye (tábla 
neve, 

azonosítója) 
terület 

mérete (ha) célja megnevezése É.V.I. 

dózis 
(%, kg/ha, 

l/ha) 

permetlé 
mennyiség 
(l/ha) 

    

 
     

 

 

    

 
     

 

 

    

 
     

 

 

    

 
     

 

 

    

 
     

 

 

    

 
     

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 
 

B ETA K ARI TÁS O K  ID ŐP O NT JA I  

t á b l a  n e v e ,  
a z o n o s í t ó j a  

        

b e t a k a r í t á s o k  
i d ő p o n t j a i  

        

 
F i g y e l e m !  Csak a dohánytermesztésben engedélyezett növényvédő szerek használhatók fel a dohány növényvédelmére, az 
engedélyokiratokban leírt előírások betartásával! A növényvédelmi napló pontos, naprakész vezetése kötelező, a palántaneveléssel 
és a kacsgátlással együtt! A 103/2003. (IX. 11.) FVM rendeletnek megfelelően kezeljék a növényvédő szerrel szennyezett csomagoló 
eszközöket, hulladékokat! 
A növényvédelmi napló eredeti példányát legkésőbb a beváltás megkezdésének időpontjáig be kell küldeni a NYIDOTER KFT.-nek! 2022. 
július 01-től elektronikus permetezési naplót is vezetni kell a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. FVM rendelet módosítása 
értelmében! 
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Feljegyzések 
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 


