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Tisztelt Dohánytermelı! Tisztelt Kollégánk! 
 
 
Engedje meg, hogy bemutassuk az alábbiakban a 2011-es termesztési szezonra vonat-
kozó ajánlott kacsgátlási technológiánkat. 
 
A hónaljrügy (kacsok) növekedés gátlása a dohánytermesztés sikerességét alapvetıen 
befolyásoló agrotechnikai elem. A korábbi évek termesztési tapasztalatai alapján fon-
tos a hatékony, költségtakarékos és egyben alacsony növényvédıszer maradékot 
eredményezı technológiai eljárás megismertetése és pontos alkalmazása. A rosszul, 
vagy hiányosan elvégzett kacsgátlás a megtermelt dohányt értékét csökkenti, azt piac-
képtelenné teszi! 
 
A saját termesztési körülményeinek legmegfelelıbben alkalmazható kacsgátlási gya-
korlatát már a termesztési szerzıdés kötésénél ki kell alakítana, hogy ennek megfele-
lıen rendelhesse meg az éves kacsgátlószer igényét a Nyidoter Kft agronómusán ke-
resztül. 
 
Az integrált termesztés a dohány mővelése során is követendı alapvetı elvárás. A ha-
zai dohánytermesztésben általánosan elterjedt kacsgátlási gyakorlatok nagyrészt hely-
telenek, szakmailag nem megalapozottak. Az elmúlt évtizedben kacsgátlási kísérletek 
hosszú sorát végeztük el, melyek eredményeit kiértékelve az alábbi technológiai javas-
latot tesszük az Ön részére, figyelembe véve az érvényben lévı szabályzókat és a ve-
vıi elvárásokat.  

 
AJÁNLOTT TECHNOLÓGIA 

 

 
Szer neve 

 
Kijuttatás id ıpontja 

 
Javasolt dózis 

 
Vízmennyiség 

ROYALTAC 
(n-dekanol) 
 

teljes virágzáskori  
tetejezés után (Nem 
biztosít teljes kacs-
mentességet a teljes 
tenyészidıszakra!) 

18 liter/ha 
 

500 liter/ha 
alacsony nyomás, 
nagy cseppképzés 

ROYAL MH-30 
(maleinsav-hidrazid) 

30 cm-nél nagyobb 
hegylevél esetében 

15 liter/ha 
 

400 liter/ha 
magas nyomás,  
jó porlasztás 

 
Engedélyokiratban leírtak szerinti felhasználás. 
ROYALTAC: 9649/1992 (12271/2002 (02.5/2142/1/2007) 
ROYAL MH-30: 12401/2002 (65176/1989, 8789/1983) (02.5/2141/1/2007) 02.5/447/1/2010 
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ESETILEG ALKALMAZHATÓ, DE NEM AJÁNLOTT TECHNOLÓGIA!  
 

 TANK KEVERÉKES TECHNOLÓGIA 
(TERMESZTÉSI KISÉRLETEK, VALAMINT TERMELİI GYAKORLAT ALAPJÁN) 

 
Szer neve 

 
Kijuttatás id ıpontja 

 
Javasolt dózis 

 
Vízmennyiség 

ROYALTAC 
(n-dekanol) 
 

 
10 liter/ha 

 
 
STOMP 330 EC 
(pendimetalin) 
 

 
 
teljes virágzást követı 
tetejezéssel egyidıben  

5 liter/ha 
 

 
500 liter/ha 

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

 
Engedélyokiratban leírtak szerinti felhasználás. 
ROYALTAC: 9649/1992 (12271/2002 (02.5/2142/1/2007)   
STOMP 330: 24222/1982 (18552/1995, 2194/2004, 22432/1987, 3288/1986, 49223/2000, 
65125/1989, 8219/1983, 9211/1992) 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a STOMP 330, STOMP 400 SC, STOMP SUPER ké-
szítmények jelenleg érvényes felhasználási engedéllyel rendelkeznek dohány kacsgát-
lásra, de a korábbi kedvezıtlen vevıi tapasztalatok alapján használatuk az ULT Ma-
gyarország Zrt – Nyidoter Kft termelıi körében kacsgátlásra nem javasolt. (nem kí-
vánatos pendimetalin növényvédızer 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 dohánytermelınek be kell tartania a NYIDOTER KFT 
2007-ben elfogadott Környezetvédelmi Szabályzatában elıírtakat, mely az éves ter-
mesztési szerzıdés általános feltételeit tartalmazó mellékletében megtalálható. 
 
A technológiát összeállította: Fekete Tibor, ULT Magyarország Zrt.  
 
Nyíregyháza, 2011. Január 24.  


