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Tisztelt Dohánytermelő! Tisztelt Kollégánk! 
 
 
Az alábbi dokumentum az ULT Magyarország Zrt és a Nyidoter Kft a 2014-es ter-
mesztési szezonra vonatkozó ajánlott kacsgátlási technológiáját tartalmazza. 
 
Korábban azt mondtuk, hogy sikeres kacsgátlással a termelő magasabb hozamot és 
jobb minőséget ér el, így a többlet ráfordításon felül, jelentősen növeli az árbevételét, 
javítva tevékenységének jövedelmezőségét. Most egy újabb szempontra is felhívjuk 
termelőink figyelmét. A kacsgátlás hiánya, vagy a nem megfelelően elvégzett kacsgát-
lás, intenzív kacsképződést idéz elő az ültetvényekben, melyek a betakarítást követően 
szennyezik az értékesítésre felajánlott dohányokat. Az elmúlt években folyamatosan 
fordult elő ez a probléma, ami a leveles dohányok feldolgozását megnehezítette és 
egyben veszélyeztette a fermentált dohányaink értékesítését.  
 
Az ULT Magyarország Zrt 2014. évi termés felvásárlásánál továbbra is „zéró toleran-
ciát” alkalmaz ezen a téren, tehát semmilyen kacs eredetű szennyeződést nem fogad el 
a felvásárláskor a termelői leveles dohányokban! Cégünk minden eszközzel arra törek-
szik, hogy termelői rendelkezzenek az ezen a téren szükséges tudással és részükre idő-
ben elérhető legyen a szükséges kacsgátlószer. Csak ezzel a határozott szigorral bizto-
sítható az „idegen anyag” mentes magyar dohány, melyet a piac megkövetel tőlünk. 
 
A hónaljrügy (kacsok) növekedés gátlása a dohánytermesztés sikerességét alapvetően 
befolyásoló agrotechnikai elem. A korábbi évek termesztési tapasztalatai alapján fon-
tos a hatékony, költségtakarékos és egyben alacsony növényvédőszer maradékot 
eredményező technológiai eljárás megismertetése és pontos alkalmazása. A rosszul, 
vagy hiányosan elvégzett kacsgátlás a megtermelt dohányt értékét csökkenti, azt piac-
képtelenné teszi! 
 
Minden dohánytermelőnek a saját termesztési körülményei között a legmegfelelőbben 
alkalmazható kacsgátlási gyakorlatát már a termesztési szerződés kötésénél ki kell ala-
kítana, 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 ha-
zai dohánytermesztésben általánosan elterjedt kacsgátlási beidegződött termelői gya-
korlatok 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.  
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AJÁNLOTT TECHNOLÓGIA 

 

 
Szer neve 

 
Kijuttatás időpontja 

 
Javasolt dózis 

 
Vízmennyiség 

ROYALTAC 
(n-dekanol) 
 
 

teljes virágzáskori  
tetejezés után. 
A hónaljhajtások 1,0-
2,0 cm-es nagysága 
estén. (Nem biztosít 

teljes kacsmentességet 

a teljes tenyészidő-

szakra!) 

18 liter/ha 
 

(25 ml/tő minimális 
mennyiségben, bizto-
sítva a száron történő 

lefolyást) 

500 liter/ha 
alacsony nyomás, 
nagy cseppképzés 
 
 

ROYAL MH-30 
(maleinsav-hidrazid) 

30 cm-nél nagyobb 
hegylevél esetében. 
A hónaljhajtások 1,0-
1,5 cm-es nagysága 
estén. 

15 liter/ha 
 

400 liter/ha 
magas nyomás,  
jó porlasztás 

 
 
ROYALTAC: 
 

• Kezelések száma 1 vagy 2, az ültetvények fejlettségi állapotának megfelelően. 
• Öntözött, jól fejlett ültetvényekben a kétszeri kezelés ajánlott.   
• Élelmezési várakozási idő nincs. 

 
ROYAL MH-30: 
 

• Kizárólag csak egyszeri kezelés ajánlott.  
• A kacsgátlószer nem használható fel érésgyorsításra, többszöri kezelésre, mert a 

kijuttatott szermennyiség az engedélyezett határérték feletti visszamaradt ható-
anyag maradékot eredményez a szárított dohányban.  

• A kacsgátlószer kijuttatásával egy menetben más növényvédőszer kijuttatása 
tiltott! A kacsgátlószer tapadásfokozó adalékot tartalmaz, így a bekevert egyéb 
növényvédőszer a megengedett szintnél nagyobb hatóanyag maradékot okoz a 
szárított dohányban.  

• A kezelést követő 10-15 napon belül a betakarítás tilos, mivel az ettől eltérő 
gyakorlat a megengedett szint fölötti szermaradék mennyiséget idéz elő a szárí-
tott levélben! 

 
 
 
Engedélyokiratban leírtak szerinti felhasználás. 

 

ROYALTAC:(12271/2002 (02.5/2142/1/2007, 04.2/5671-2/2012) 

 

ROYAL MH-30:(02.5/447/1/2010) 
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ESETILEG ALKALMAZHATÓ, DE NEM AJÁNLOTT TECHNOLÓGIA! 

 

 TANK KEVERÉKES TECHNOLÓGIA 
(TECHNOLÓGIAI KISÉRLETEK, VALAMINT TERMELŐI GYAKORLAT ALAPJÁN) 

 
Szer neve 

 
Kijuttatás időpontja 

 
Javasolt dózis 

 
Vízmennyiség 

ROYALTAC 
(n-dekanol) 
 

 
10 liter/ha 

 
 
PENDIGAN 330 EC 
(pendimetalin) 
 

 
 
Teljes virágzást köve-
tően, a tetejezéssel 
egyidőben. 
A hónaljhajtások 1,0-
1,5 cm-es nagysága 
estén. 

 
5 liter/ha 

 

 
500 liter/ha 

csurgatással, vagy 
alacsony nyomáson 
történő permetezéssel 
a szárcsonkokra irá-
nyított sugárral 

 

Engedélyokiratban leírtak szerinti felhasználás. 

 

ROYALTAC:(12271/2002 (02.5/2142/1/2007, 04.2/5671-2/2012) 

  

PENDIGAN 330EC / STOMP SUPER:(04.2/4314-1/2012, 02.5/1120/1/2009) 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a PENDIGAN 330 EC, STOMP SUPER készítmények 
jelenleg érvényes felhasználási engedéllyel rendelkeznek a dohány kacsgátlásra, de a 
korábbi kedvezőtlen vevői tapasztalatok alapján használatuk az ULT Magyarország 
Zrt – Nyidoter Kft termelői körében kacsgátlásra nem javasolt. (nem kívánatos a 
pendimetalin növényvédőzer szermaradék jelenléte a fermentált dohányban) 
 
 
 
A tárolás és felhasználás során az engedélyokiratokban leírtakat szigorúan be kell tar-
tani. 
 
A megengedett dózis emelése technológiai és növényélettani szempontból indokolat-
lan. Kérjük a kezelések folyamán kerülje a felesleges környezeti terhelést és minden 
esetben rögzítse a Növényvédelmi naplóba annak tényét és paramétereit. 
 
A felhasználás folyamán a dohánytermelőnek be kell tartania a NYIDOTER KFT 
2007-ben elfogadott Környezetvédelmi Szabályzatában előírtakat, mely az éves ter-
mesztési szerződés általános feltételeit tartalmazó mellékletében megtalálható. 
 
A technológiát összeállította: Fekete Tibor, ULT Magyarország Zrt.  
 
Nyíregyháza, 2014. Január 24.  


