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A dohány növényvédelme a 2023. termesztési évre 
 
 
 
Tisztelt Dohánytermelő Partnerünk! 
 
 
Az előző évben több, eddig széles körben használt növényvédőszerünk hatóanyagának engedélyokiratát 
vonták vissza, vagy magas szintű veszélyességi besorolást kapott, így ezek már nem használhatóak a 
dohány növényvédelme során. Szigorodtak az iparág növényvédelmi előírásai, valamint a későbbiekben 
még nagyobb figyelmet kell fordítanunk a környezeti terhelés csökkentésére. 2022-ben módosult a 
növényvédelmi rendelet, melynek értelmében a gazdálkodónak 2022 júliusától elektronikus permetezési 
naplót kellett volna vezetnie, azonban ennek hatályba lépését eltolták 2023 január 01-re. Ennek 
értelmében 2023 januárjától minden gazdálkodónak a NÉBIH Ügyfélprofil rendszerében E-permetezési 
naplót kell vezetnie. 
Az új feltételrendszerről, valamint a 2023-ban ajánlott növényvédelmi technológiánkról ebben a 
kiadványunkban szeretnénk Önt tájékoztatni. 
 
Korábban használt hatóanyagok, melyek felhasználási engedélyokirata visszavonásra került: 
 
A felsorolt hatóanyagokat széles körben használtuk a dohány termesztése során, azonban a 2022-es évtől 
ezek már nem használhatóak. Ezúton szeretnénk ennek figyelembevételére nyomatékosan felhívni a 
figyelmüket.  
 

 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. Az Európai Bizottság az 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. 
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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. 

 
 

Magyarországi felhasználhatósági engedéllyel rendelkező, de nem alkalmazható 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 készáruban szermaradék határérték 
felett 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 Nébih elektronikus gazdálkodási napló (e-
GN) rendszerébe integrálódik az elektronikus permetezési napló. A naplót 2023. 01. 01-től a 
NÉBIH Ügyfélprofil rendszerében kell vezetni, mely az ÜPR - https://upr.nebih.gov.hu/ 

felületen lesz elérhető KAÜ-s azonosítást követően. A felületen január 1-től a 10 hektárnál 
nagyobb összterületen gazdálkodóknak naprakész nyilvántartást kell vezetniük a 
szántóföldi kultúrában végzett rovarölő szeres kezelésekről. Minden más esetben éves 
adatszolgáltatást ír elő a rendelet, melynek először a 2023-as kezelések összesítésével 2024. 
január 31-ig kell majd eleget tenniük az érintetteknek (10 ha alatt gazdálkodóknak is). További 
információ a napló vezetésével kapcsolatban elérhető a https://portal.nebih.gov.hu/ weboldalon. 
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Mindezek mellett az ULT Magyarország Kft. - NYIDOTER Kft. termelőinek a nyomtatvány alapú 
növényvédelmi naplót is szükséges vezetni 2023-ban is, melyet legkésőbb a dohány értékesítését 
megelőző napon el kell juttatni az Elsődleges Feldolgozóhoz a NYIDOTER Kft. agronómusa útján. 
 

A növényvédelmi naplónak az alábbiakat kell tartalmaznia:  

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), 
 

 
Összefoglalva a legfőbb, de nem teljeskörű elvárásokat: 
 

 A növényvédelem egy eszköz a mezőgazdasági termelő kezében, melyet okszerűen, átgondoltan, 
mértékletesen és célszerűen kell végezni. 

 Növényvédelmi beavatkozást csak IPM technológiára alapozottan végezzünk. 

 Csak akkor védekezzünk, ha az indokolt és az a felmerülő költségekkel szemben többletbevételt 
eredményez. 

 A legfontosabb az eredeti, élő környezeti állapot fenntartása. Az ezt károsan befolyásoló 
növényvédelmi beavatkozások nem végezhetőek el. 

 Csak megfelelő végzettséggel rendelkező személy végezhet növényvédelmi munkát. 

 Csak megfelelő védőfelszerelésben végezhetőek el a növényvédelmi beavatkozások. 

A növényvédelmi beavatkozásai előtt tájékozódjon az ULT Magyarország Kft által biztosított 
növényvédelmi technológiából, engedélyezett növényvédő szerek listájából, valamint a termesztési 
szerződés idevonatkozó előírásaiból.  
 
Csak akkor védekezzen, ha az elengedhetetlenül szükséges a termés megvédése érdekében és 
amennyiben lehet, helyezze előtérbe a biológiai készítmények használatát az élő környezet védelme 
érdekében. 
 
 
Bővebb felvilágosítást a www.nyidoter.hu weboldalon ér el. 

 

 
 

Nyíregyháza 2023. január 4.  
 
 

ULT Magyarország Kft. és a NYIDOTER Kft. ügyvezetése 


