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Az ULT Magyarország Zrt, Nyidoter Kft és az Agroport-D Kft 
2011. évi FCV és Burley üzemi fajta összehasonlító kísérleti programja. 

 
 
Program megnevezése 

 
A hazai nemesítéső Virginia és Burley fajták és fajtajelöltek 
üzemi szintő összehasonlító kísérlete, 

 
Célkitőzés 

 
A hazai nemesítéső fajták és fajtajelöltek üzemi szintő 
összehasonlító kísérletével képet kaphatunk azok valós üzemi 
szintő agronómiai teljesítményérıl. Ez a megfigyelés hasznos 
információkat biztosít a nemesítés további lépéseihez, valamint 
segít a gyakorlati termesztésben a megfelelı fajtakiválasztásban. 

 
Módszer 

 
Üzemi szinten, az adott gazdaság agronómiai gyakorlatának 
megfelelı termesztés a Burley dohányoknál 0,5 ha/fajta, a 
Virginia dohányoknál 1,0 ha/fajta nagyságban. A termesztési 
körülmények, agrotechnikai beavatkozások folyamatos 
nyomonkövetése, regisztrálása. A termesztési év végén a termelıi 
észrevételek, javaslatok bekérése, valamint közös értékelése a 
kísérletett beállító felek szintjén. A szántóföldi periódus alatt 
három alkalommal végzünk vírusfelvételezést fajtánként 
mindháromszor ugyanannak a 200-200 tınek a vizsgálatával. 
A kísérlet folyamán minden lényeges körülményt és eredményt 
dokumentálunk és rögzítünk. Ezt megosztjuk a részvevıkkel, 
valamint a www.madosz.hu web oldalon az érdeklıdıkkel. 

A kísérletbe beállított 
fajták és jelöltek: 

Virginia: H-19, H-20, Vj-21. 
Burley: P-5, Pj-12. 

A kísérlet helyszínei: Virginia: Novor Kft Nyírtét, Sirokkó Szövetkezet Ófehértó. 
Burley: Barnáné Katona Mária Biri, Nemesné Fekete Ágnes 
Hajdúhadház-Fényestelep. 

 
Várható eredmény 

 
Virginia: A jelenleg 54%-os részarányban termesztett H-9 fajta 
fokozatos leváltásához a dohánytermelık termesztési 
adottságainak megfelelı fajtabiztosítás és fajtakiválasztás 
megteremtése. A fajtaválaszték folyamatos, de mértékletes 
bıvítése. 
Burley: Jelenleg a közel 50-50%-os részarányt képviselı P-5, P-7 
fajtaválaszték bıvítése, figyelembe véve a hazai burley termesztés 
agronómiai, agrotechnikai és növényvédelmi körül ményeit. 

 
Technológia 

 
Az ULT Magyarország Zrt és a Nyidoter Kft által a termelıinek 
ajánlott kerettechnológia, a termelı adottságainak megfelelıen. 
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A kísérlet felelısei: ULT Magyarország Zrt: Fekete Tibor, Czuprák István 
Nyidoter Kft: Balogh László és a területileg illetékes 
agronómusok. 
Agroport-D Kft: Dr. Varga Lajos. 

 
 

     

  
 
 
 
Fekete Tibor ULT Magyarország Zrt.  Nyíregyháza. 2011. Április 12. 
 
 
Fotók: Czuprák István, Fekete Tibor 


