
Tájékoztató 
az ITCAN 270-SL dohány kacsgátló szer felhasználásához 

 
 

A DOFER ZRt. 2015-ben szükséghelyzeti engedélykérelmet adott be és 120 
napos engedélyt kapott az ITCAN 270-SL (270 g/l maleinsav hidrazid) tartalmú 
növekedésszabályozó készítmény felhasználására dohány kultúrában kacsgátlás 
céljára. 
 

A készítményt kizárólag a megyei NÉBIH megyei hivataloknál előzetesen regisztrált 
termelők használhatják fel. A regisztráció során meg kell adni a felhasználás 
helyének táblaszintű adatait (település, blokkazonosító és területnagyság). A szer 
felhasználásának körülményeit, a felhasznált mennyiségeket, annak naprakész 
dokumentálását a hivatal ellenőrizheti. A szerfelhasználásról és a megmaradt 
készletekről a forgalmazó FARMMIX. Kft. (4220.Hajdúböszörmény. Ipartelep.u.20.) 
október 31-ig elszámolást fog benyújtani a megyei hivatalok felé a DOFER ZRt. által 
megadott termelői felhasználás adatok alapján. 
 
A szer maximálisan engedélyezett felhasználási dózisa 9,0 l/ha. Ezúton is felhívjuk 
a Tisztelt Termelők figyelmét, hogy a szermaradvány értékek túllépésének 
elkerülése érdekében tilos a hektáronkénti maximális dózis túllépése! A kiürült  
és t isztított  csomagolóeszközök  újra felhasználása  t i los!  Az üres 
göngyölegeket a felhasználást követően a FARMMIX Kft. telephelyére szükséges 
visszajuttatni, melynek megszervezésében a DOFER ZRt. területileg illetékes 
kollégáink segítséget nyújtanak. 
 
 
Felhasználás módja: 

 

A készítmény a regisztrált dohánytermesztők saját felelősségére, dohány 
kacsgátlására használható fel a tetejezést követő időszakban egy alkalommal 8,5-9,0 
l/ha dózisban 600-800 l/ha permetlével kijuttatva. A szisztemikus hatású készítmény 
a növénybe felszívódva gátolja a sejtosztódást, különösen a hónaljhajtások sejtjeinek 
fejlődését, ezáltal a kacsok növekedését. 

 

A készítmény kijuttatható szántóföldi permetező géppel, vagy háti géppel. A 
permetezést finom porlasztással kell elvégezni. A permetlé csak a növény felső 1/3 – 
1/2 részével érintkezzen. A kezeléskor a kacsok hossza ne haladja meg az 1,0-1,5 
cm méretet. Az ennél nagyobb kacsokat kézzel, vagy kontakt hatású kacsgátló 
szerrel szükséges eltávolítani. AZ ITCAN 270-SL kijuttatásakor a betakarításra szánt 
levelek hosszúsága legalább 15-20 cm legyen. 

 
Általános technológiai javaslatként a kezelést a kontakt hatású n-dekanol 

hatóanyagú kacsgátló készítmény (Royaltac, ANTAK) alkalmazását követő 7-10 nap 

elteltével, záró kezelésként célszerű elvégezni. Amennyiben a területen nem volt 

kontakt hatású szerrel történő első kezelés, vagy az a tetejezést megelőzően történt, 

az ITCAN 270-SL kacsgátló szert a tetejezést követően, legkésőbb 24 órán belül 



javasolt kiszórni. A virágzás kezdete előtti kijuttatás nem ajánlott, mert a készítmény 

gátolja a fiatal levelek teljes kifejlődését.  

 

A kijuttatást a reggeli órákban végezzük a harmat felszáradása után. Nagy 
melegben, 25oC felett nem ajánlott a permetezés. A készítményt egyéb növényvédő 
szerekkel ne keverjük. Esőt és öntözést követően a felhasználás 48 óra elteltével 
javasolt. Amennyiben a kijuttatást követő 6-8 órán belül olyan intenzitású csapadék 
hullik a kezelt területre, ami a felszívódást megelőzően lemossa a levelekről a 
kacsgátló szert, úgy a termelő - a DOFER ZRt. területileg illetékes munkatársának 
előzetes értesítését és jóváhagyását követően-, maximum fél dózissal 
megismételheti a kezelést. Az ilyen esetekről jegyzőkönyvet szükséges felvenni. 

 

A maximálisan megengedett 80 mg/kg szermaradék határérték túllépésének 
elkerülése érdekében a kezelt táblában a dohánylevelek betakarítását csak a 
kezelést követő 10 nap elteltével szabad megkezdeni! A szermaradék értékek 
bevizsgáltatása céljából a DOFER ZRt. munkatársai mintákat vesznek. A 
határértéknél magasabb hatóanyag koncentrációt tartalmazó dohánytételek átvételét 
a cég megtagadhatja. 

 

A készítmény kedvező hatással van a dohányszádor (Orobanche spp.) elleni 
megelőző védekezésekhez. 
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