
készítményekkel

kacsgátlás

A Chemtura a dohányipari szereplőkkel szoros 
együttműködésben fontos feladatának tartja, hogy a 
dohánytermesztőket az általa forgalmazott termékek 

használatával kapcsolatban megfelelő technológiai 
ajánlásokkal lássa el. 

A technológia helyes alkalmazása a feldolgozók számára 
egységes nyersanyag biztosításának lehetőségét jelenti. 

A termékek helyes felhasználása az utóbbi néhány év 
folyamán kissé megváltozott, ezért is érdemes figyelembe 

venni a Chemtura technológiai javaslatait.



Royaltac N
Kontakt hatású kacsgátló permetező szer

A Royaltac N kontakt hatású kacsgátló készítmény. Ezért csak a kihajtott hónaljhajtásokat 
(kacsokat) lehet vele leperzselni. A készítményt eredményesen alkalmazhatjuk a tetejezés előtt 
vagy a tetejezés után. Kijuttatásának időpontját egyedül a kacsok fejlettsége (1-2 cm) határozza 
meg. A 2 cm-es, vagy annál nagyobb hónaljhajtásokat mechanikai úton (kézzel) kell eltávolítani. 
Az ennél kisebbek ellen hatásosan alkalmazható a Royaltac N. A készítményt kijuttathatjuk növény 
egyedenként kézzel (öntéssel), háti permetezővel (csorgatással) vagy szántóföldi permetező 
géppel (csorgatással). Ügyelni kell arra, hogy a közben a levél fonákjára nem kerülhet a Royaltac 
N, mert az a levél perzselését eredményezheti.

Javasolt adagja:

Kijuttatás
Dohány típusa

Virginia (20000-25000 tő/ha) Burley (18000-20000 tő/ha)

kézi 4,5 l + 95,5 l víz
25,0 ml/növény

3 l + 97 l víz
25,0 ml/növény

háti géppel történő 
csorgatásos

4,5 l + 95,5 l víz
25,0 ml/növény

3 l + 97 l víz
25,0 ml/növény

szántóföldi géppel 
történő csorgatásos 20 l/ha + 580 l/ha víz 20 l/ha + 580 l/ha víz

szántóföldi géppel 
történő permetezéses 20 l/ha + 580 l/ha víz 20 l/ha + 580 l/ha víz

 
Burley típusú dohány esetén a kezelést 7-10 nap elteltével célszerű megismételni. Virginia dohány 
esetében, amennyiben kiegészítő kezelésként nem tervezzük a felszívódó hatású Royal MH-30 
kacsgátló szer alkalmazását, a kezelést 5-10 nap múlva javasolt megismételni.

Alkalmazás-technológiai javaslat:
- A hónaljhajtásoknak közvetlenül érintkezniük kell a készítménnyel.
- A csorgatásos, hátigépes kijuttatást szórófej nélkül, egyéb csőszűkítő alkalmazásával, kis 

nyomáson végezzük.
- A szántóföldi permetezőgéppel végzett csorgatásos kijuttatást 0,5 bar nyomáson, a sor fölé 

belógó szórófejekkel hajtsuk végre.
- Szántóföldi permetezőgéppel 1,0 bar nyomáson, soronként 3 darab speciálisan beállított 

szórófejjel végezzük a kijuttatást.
- A permetezést a reggeli harmat felszáradása után végezzük el.
- Közvetlenül eső után, illetve nedves levélfelületre ne permetezzünk.
- Csak szélcsendes időben alkalmazzuk a készítményt.
- Fejletlen, beteg ültetvényt ne kezeljünk Royaltac N-nel.

Royal MH-30
Felszívódó hatású kacsgátló peremetező szer

A Royal MH-30 felszívódó hatású,  a kacsok kifejlődésének megaka-
dályozására használható készítmény Virginia típusú dohány kezelésére. A 
készítményt csak a tetejezés elvégzése után alkalmazhatjuk eredményesen. 
Kijuttatáskor figyelemmel kell lenni a felső levelek és az esetlegesen 
kihajtott kacsok fejlettségére is. A Royal MH-30-at akkor alkalmazhatjuk, 
amikor a dohány felső levelei elérték a 15-20 cm-es hosszúságot. A 
hónaljhajtások nagysága pedig nem haladja meg az 1-1,5 cm-t. Az ennél 
nagyobb kacsokat kézzel vagy kontakt kacsgátlószer alkalmazásával el 
kell távolítani a Royal MH-30-as permetezés előtt. A készítményt csak 
szántóföldi permetezőgéppel lehet kijuttatni.

Javasolt adagja:

Kijuttatás
Dohány típusa

Virginia (20000-25000 tő/ha)

szántóföldi géppel történő 
permetezéses 15-17,5 l/ha

 

Alkalmazás-technológiai javaslat:
- A permetezést finom porlasztással végezzük.
- A növény felső 1/3-1/2 részének kell csak érintkeznie a készítménnyel.
- A kijuttatást a reggeli órákban végezzük (a harmat felszáradása után).
- Közvetlenül eső után, illetve nedves levélfelületre ne permetezzünk 

(felszívódási idő 6-8 óra).
- Esőzés vagy öntözés után csak 48 óra elteltével alkalmazzuk.
- Ha a kezelés után 6 órán belül eső esik, hatáscsökkenéssel lehet számolni 

a szernek a levélről történő lemosódása következtében.
- Intenzív esőzés után meg kell ismételni a kezelést, de csak fél dózissal.
- Meleg nyári napokon, amikor a levelek a turgorukat elveszítik, hervadtak 

(25 oC felett), nem ajánlott a permetezés.
- Normál talajnedvességnél gyorsan felszívódik/mozog a növényben, 

gyorsan megkezdi a hatás kifejtését.
- Párás időben gyorsabban szívódik fel, ami optimális kacsgátlást 

eredményez. Száraz időben a lassúbb felszívódás miatt valamivel 
gyengébb hatást kapunk.

- A készítményt egyéb készítményekkel ne keverjük, önmagában juttassuk ki.
- A Royal MH-30 kijuttatása után a dohány betakarítását csak legalább 10 

nap elteltével lehet megkezdeni.
- Az előírt 80 mg/kg szermaradék határérték csak a tenyészidőszakonkénti 

1 kezeléssel lehet biztosítani (kivéve esőzés utáni ismételt kezelés fél 
dózissal).

(PMxxx)
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