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BEVEZETÉS 

A dohány a legfontosabb élvezeti növényeink közé sorolható a tea, kávé, kakaó és a szőlő 

mellett. Az élvezeti növény jelentése pedig nem más, mint hogy élvezeti célból használjuk, 

illetve az ilyen igények kielégítésére termesztjük.  

 

A dohány (Nicotianatabacum) a burgonyafélék családjába tartozó növényünk, melynek 

élvezeti értékét a dohánynövény levele adja. Ősidők óta ismert, hogy vannak növényeink, 

amelyeket meggyújtva és az izzó növény füstjét beszívva élénkítő vagy kábító hatást érhetünk 

el.  

 

Valószínűleg, amikor Kolumbusz Kristóf és társai Amerika partjaihoz értek, biztosan nem 

gondolták, hogy az a növény, amelynek a leveleit összecsavarva a helybéliek az orrlyukukba 

dugva meggyújtottak és füstjét élvezettel szívták, a 20. század legkedveltebb káros 

szenvedélyének, a dohányzásnak az alapanyaga lesz (I1). 

 

A dohányzás káros az egészségre, gyakorlatilag a modern élet velejárója, az egyik 

legjelentősebb életmódi kockázati tényezőnk. A dohányzás ártalmasságát minden más 

rizikófaktornál jobban bizonyították, és az általa okozott egészségkárosodás (szívbetegségek, 

tüdőrák, agyi érbetegségek) minden más ártalmas élvezeti szer jelentőségét meghaladja (I2). 

A dohány biológiai adaptivitásának, vagyis a megváltozó életkörülményekhez történő kiváló 

alkalmazkodásának köszönheti, hogy a világ mintegy 200 országában termesztik sikeresen. 

Ennek ellenére a dohány világpiaca meglehetősen koncentrált, a gazdasági érdekeltségtől 

vezérelt (BORSOS, 2014). 

 

Világgazdasági jelentőségét tekintve a termesztett növényfajták között alacsony a dohány 

részaránya. Egy, a Dohánytermesztők Európai Szövetsége (FAOSTAT) által készített 

tanulmány szerint, a világon 128 országban termesztenek dohányt, Kínától Indiáig, az 

Amerikai Egyesült Államoktól Brazíliáig és Malawiig (FAOSTAT, 2009).(1. ábra) 
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1. ábra. A világ dohánytermelésének megoszlása 2009-ben 

(Forrás: FAOSTAT, 2009) 

 

Az Európai Unió 28 tagországában mintegy körülbelül 110-120 ezer hektáron 250 ezer tonna 

dohányt termesztenek, ami a világ dohánytermesztésének közel 4,0%-át adja. Az EU jelentős 

dohánytermesztő országai a következők: 

 Olaszország    

 Spanyolország 

 Lengyelország 

 Görögország 

 Franciaország 

 Portugália 

 Belgium 

 Szlovákia 

 Magyarország 

 Románia 

 Bulgária 

 Németország

 

A tagországok közül a legnagyobb dohánytermesztő Olaszország, aki a világtermesztésben a 

8. helyet foglalja el, majd őt követi a világrangsorban 15. helyen álló Bulgária, őket pedig 

Lengyelország és Spanyolország (FAOSTAT, 2010). 

 

A világon termesztett nyolc dohánytípus közül az EU-ban döntően kettő, a Virginia és a 

Burley típusú fajták termelése folyik. Ezek elsősorban az előbb említett országokban, 

kiegészülve Magyarországgal nagy mennyiségben megtalálhatók (BORSOS, 2014). 



6 
 

A világ dohánytermesztésére jellemző, hogy nagy munkaigénye miatt elsősorban a fejletlen 

országok termesztik nagy területen. A fejlett országokra is jellemző, ezen növény termesztése, 

azonban ezekben az országokban védelmet kell, hogy nyújtson az állam saját termelői 

számára, a fejletlenebb országokkal szemben, mivel azok alacsonyabb termelési költségei 

miatt a hazai dohánytermesztést versenyképtelenné tenné (PFAU, 2002). 

 

A magyar mezőgazdaság egy speciális ágazatának tekinthető a dohánytermesztés. Más 

szemszögből vizsgálva azonban azt tapasztalhatjuk, hogy egyrészt költségvetési súlya, 

másrészt a foglalkoztatottságban, jövedelemtermelésbe betöltött szerepe kiemeli a többi 

agrárágazat közül (MISLOVICS, 2005). 

 

Hazánkban mintegy 4.700 hektáron termelnek dohányt a termelői csoportokba tömörült 

gazdák, akik mintegy 9.000 tonna termésmennyiséget állítanak elő (2. ábra). A 2014. évi 

statisztikai adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a termőterületek megközelítőleg 79%-a 

Szabolcs-Szatmár Bereg megyében található (1. táblázat).  

 

 

2. ábra. A dohánytermelés alakulása Magyarországon 1997 és 2013 között 

megtermelt mennyiség alapján 

(Forrás: MADOSZ, 2013) 
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1. táblázat. A dohány termőterület bemutatása megyénként 2014-ben 

(Forrás: MADOSZ, 2014) 

 

A termőterület nagysága nem tükrözi hűen ennek a kultúrának a magyarországi jelentőségét, 

hiszen nincs még egy olyan ágazat, amelynek művelése annyi munkaórát, illetve 

munkavállalót igényelne, mint a dohány. Magyarországon mintegy 25.000 ember kerül 

közvetlen vagy közvetett munkakapcsolatba ezzel a kultúrával. A foglalkoztatottak száma 

magába foglalja a termelő és annak termelő tevékenységében résztvevő, de sokszor más 

tevékenységet is folytató családtagjait, valamint a mintegy hat hónapon keresztül 

foglalkoztatott mezőgazdasági munkásokat, továbbá a feldolgozáshoz kapcsolódó munkaerőt 

is (I3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terület Terület

[ha] [%]

Bács- Kiskun 484,95 10,29

Békés 6,11 0,12

Borsod 92 1,95

Csongrád 69 1,46

Hajdú-Bihar 208,87 4,43

Heves 96,3 2,04

Jász-Nagykun-Szolnok 40,01 0,84

Nógrád 1 0,02

Pest 12 0,25

Somogy 2 0,04

Szabolcs-Szatmár-Bereg 3697,17 78,5

Összesen 4709,41 100

Megye 
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2. TÉMAFELVETÉS 

 

A hazai dohánytermesztés sikerességének egyik alappillére a jó minőségű palánták előállítása. 

Az ehhez szükséges biológiai alapok, azaz a klimatikus viszonyokhoz alkalmazkodó fajták a 

magyar fajtanemesítésnek, valamint a vetőmagtermesztésnek köszönhetően biztosítottak. A 

gazdaságos dohánytermesztés megvalósításának alapjául a palántanevelés és a termőhely 

szétválasztása szolgált. A palántáknevelése jelenleg nagyobb kihívást jelent, mint maga a 

szántóföldi termesztés. A dohánytermesztésben az utóbbi évtizedekben a hidrokultúrás 

(vízágyas) palántanevelés terjedt el, és jelen pillanatban is ezt a technológiát alkalmazzák 

széles körben. A tálcás palántanevelésre való áttérés motivációja az akkori talajfertőtlenítés 

egyik leghatékonyabb készítményének (metil-bromid) várható tiltólistára kerülése volt. Az 

áttérés komoly anyagi befektetést igényelt, de úgy tűnt, hogy a problémák megoldásra 

találnak, és így egy jól kiszámítható, időzíthető, ember és környezetbarát módszerrel kiváló 

minőségi palánták szolgáltathatóak a szántóföldi termesztéshez. A hidrokultúrás 

palántanevelés lényege, hogy az üvegházakban vagy fóliasátrakban vízágyakat alakítanak ki, 

amelyekre azok a polisztirol tálcák kerülnek, melyeknek a „méhsejt”-szerű üregébe töltött 

komposztba történik a pillírozott dohány magvak szemenkénti vetése. A komposzt vagy tőzeg 

keverék csupán a palánták tartó közegeként szolgál. A növények táplálása és a kórokozók 

elleni védelme azonban a vízágyon keresztül történik. „Álló” kultúra révén természetes 

velejárója, hogy egy bizonyos idő után a kórokozók és a kártevők megjelennek, majd 

felszaporodnak. A vízágyas palántanevelés a kezdeti időszakban a technológia elemeinek 

következetes betartása mellett kiszámítható, kiváló minőségű szaporítóanyagot produkált. Egy 

évtized elteltével azonban az egyre romló mennyiségi és minőségi paraméterekkel kellett 

szembenézni a termesztőknek. Az előbb említett romló paraméterek okát vizsgálva 

megállapítható volt, hogy a kórokozók hatványozottan vannak jelen, és a jól bevált 

növényvédelmi technológiai elemek nem az elvárásoknak megfelelően „teszik a dolgukat”.  

 

Ezek eredendő okát keresve megállapítható, hogy a palántanevelés egyik legfontosabb elemét 

adó palántanevelő polisztirol tálcák porózussága miatt azok fertőtlenítése hagy maga után 

némi kívánnivalót, méghozzá ezek az előző évi nevelésnél megfertőződött palánták 

kórokozói, melyek a pórusokban megragadva, áttelelve fertőzési forrásként jelentkeznek. A 

tálcák cseréje legalább kétévente indokolt lenne, azonban a piaci viszonyok gazdaságilag nem 

teszik ezt lehetővé.  
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Ezt a problémát tovább növeli, hogy a neveléshez használt magtartó közeg (tőzeg súlya és a 

tálca súlya) határozza meg a merülés mélységét. A mag közvetlen környezetében fontos a 

megfelelő föld-levegő keverék ideális elérése, ez indokolja a tálcák szerkezetének sűrűségét.  

 

A kertészeti eszközök fertőtlenítésére használt fertőtlenítő szerek nem fejtik ki kellőképpen 

hatásukat, ugyanis a tálca porózus szerkezetébe nem tudnak behatolni, így fokozott fertőzési 

gócok alakulnak ki. Tovább fokozva a problémát az egyéb eszközök pl. a keveréshez használt 

szivattyú, a fóliapalást, a belső fólia (ami a cseppgátlástól véd) többéves használata, amelyek 

cseréje szintén időszerű lenne, de jelentős költségnövekedést jelentenének, mellyel a 

dohánytermesztés jövedelmezőségét kockáztatnánk. 

 

A palánták kiszedése a tálcákból a fóliasátrak előtt történik. Az ott szétcsepegett víz, 

tőzegmaradvány a takarítás ellenére is súlyos problémákat okoz, ugyanis tavasszal a szél 

felkavarja és a sátorba juttatja a maradványokat. 

 

Ezen problémák kiküszöbölésére a technológiai leírásban konkrét utasításokat találunk a 

fungicidek alkalmazására, azonban az előírások maradéktalan végrehajtása mellett is 

nagymértékű kórokozó fertőzés okozta kipusztulás tapasztalható. Ennek oka részben a 

rezisztencia kialakulása, részben pedig az, hogy a leírásban szereplő növényvédőszer-

koncentráció nem elegendő az egyes fenofázisokban.  

 

Maga a hagyományos hidrokultúrás módszertan nem tartalmazza a növények felületi 

permetezését, kezelését, minden tápanyag-utánpótlás és védekezés a vízen keresztül történik. 

A jól bevált technológián túlmenően azonban már kiegészítő növényvédelmi beavatkozások 

váltak szükségessé, a termelők jelentős gondot fordítottak a preventív felületi kezelésekre, 

ugyanis olyan kórokozók jelentek meg, melyekkel a síkágyas palántanevelés során nem 

találkoztak. A speciális mikroklíma a gombák melegágya lett, többek között a Rhizoctonia 

nagyszámú tőpusztulást eredményezett. A tenyészidőszak végén a szintén nagy kártétellel 

jelentkező Sclerotinia jelentett problémát, a kártétel jelei ugyanakkor a palántakiszedéséig 

nem is jelentkeztek. Az első években még igen hatékony volt a kiegészítő, felületi kezelés, de 

a sűrű állományban a lombzáródást követően a lokális beavatkozások nem adtak kielégítő 

eredményt, az egyre nagyobb és nagyobb fertőzési nyomás hatására, tálcánként akár 80%-os 

pusztulás is előfordult. Mindehhez hozzájárult a nagyon intenzív növekedési fázis is, mely a 



10 
 

hatóanyagok felhígulásával és lebomlásával magyarázható. A zárt lombozat és a nevelőközeg 

között a gombák szaporodása és terjedése akadálytalanná vált, míg a felületi kezelések ezzel 

együtt esélytelenné váltak. A beöntözéses módszer a tőzeg kimosódása miatt nem volt 

alkalmazható, a termesztő felület szárítása a tőzeg folyamatos vízemelése miatt 

kivitelezhetetlen, így az életfeltételekbe való beavatkozás nem valósulhatott meg. 

 

Alternatív megoldásként jött szóba az általam is tesztelt biológiaivédekezés lehetőségeinek 

vizsgálata, párhuzamosan a hagyományos, kémiai védekezésre alapozott növényvédelmi 

technológiával. Egyes növényfajoknál, így a dohánynál is, a mikrobiológia készítmények 

alkalmazása bevált, így megérett a technológia a változtatásra. A dolgozatom, ezt az alternatív 

lehetőséget tárgyalja a gazdaságban történt megfigyelések, üzemi szintű kísérletek 

bemutatásával, melynek utóbbi két évben aktív résztvevője voltam. 
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3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

3.1.  A DOHÁNY TERMESZTÉSTECHNOLÓGIÁJA 

3.1.1.  A DOHÁNY JELENTŐSÉGE, HELYZETE 

A dohányzás káros az egészségre, úgymond a modern élethez tartozó káros szenvedélyek 

egyik legártalmasabb velejárója. A dohány, mint élvezeti növényünk hatása, hogy fokozza az 

agyi vérkeringést, ezáltal csökkenti a szellemi fáradtságot és kisebb mértékben a testi 

fáradtságérzetet is (I6). 

 

Az, hogy a dohányzás élvezete rohamosan terjedt, az elsősorban annak köszönhető, oly 

módon nyújt élvezetet, amelyhez hasonlót az emberiség nem ismer (BÉNYEI, 2006). 

 

A dohány növény drogja a levele (Nicotianaefolium), hatóanyagai közül pedig kiemelkednek 

az alkaloidok, mint például a nikotin, nornikotin, anabazin, nikotirin valamint a flavonoidok, 

kumarinok, cseranyagok és a gyanta. Hatóanyagai mind a növényvédelem, mind a vegyipar 

számára alapanyagul szolgálnak (BERNÁTH, 2013). 

 

Világgazdasági jelentőségét tekintve a dohány részaránya a termesztett növényfajták között 

igen alacsony, ezt mutatja be a FAOSTAT által 2014-ben készített 3. ábrais.  

Nyersdohányt több mint 100 országban termelnek a világon, melyből több mint 80 fejlődő 

ország. Hagyományosan a legnagyobb termelők Kína, Brazília, az Egyesült Államok, India, 

Argentína, Malawi, Törökország, Európai Unió (főbb termelők az EU-n belül: Olaszország, 

mely a világon a 8. legnagyobb termelő, Bulgária, mely a 15. a világrangsorban, továbbá 

Lengyelország és Spanyolország) és Zimbabwe (BORSOS, 2014). 
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3. ábra. A világ legnagyobb dohánytermesztői 2012-ben 

(Forrás: FAOSTAT, 2014) 

 

A FAOSTAT adatai szerint a világon mintegy 6-6,5 millió tonna dohányt termelnek összesen 

mintegy 3,7 millió hektár területen. A dohánytermesztés 67%-a Ázsiában, 20%-a az amerikai 

kontinensen folyik. Ezt követi 8%-ot meghaladó értékkel Afrika, mintegy 4%-kal Európa, a 

fennmaradó 1% alatti részt pedig Ausztrália és Óceánia képviseli (FAOSTAT, 2014).(4. ábra) 

 

 

4. ábra. A világ dohánytermelésének területi megoszlása 2000-ben és 2012-ben 

(Forrás: FAOSTAT, 2014) 

 

A 4. ábrán látható, hogy az utóbbi évtizedekben a dohánytermesztés kontinensenkénti 

megoszlása változott. Míg Ázsia aránya növekedett, addig Amerika és az USA aránya kisebb 

lett, a termelés csökkenése miatt. Európa termelése pedig közel a felére esett vissza 

(BORSOS, 2014). 
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A dohánytermesztés európai jelentőségét tekintve az Európai Unió 28 tagországában jelenleg 

körülbelül 110-120 ezer hektár termőterületen 250 ezer tonna dohányt termesztenek. Az 

Unióban termelt dohány a világ dohánytermesztésének alig 4,0%-át teszi ki. A 

dohánytermesztés az utóbbi évtizedben a felére esett vissza, köszönhetően jórészt a 2006-ban 

életbe lépett új KAP reformnak, mely a támogatásokat szétválasztotta a termeléstől (BORSOS, 

2014). 

Hazánk termőterülete a 2013. évben 4800 hektár volt, amelyről mintegy 9000 tonna termést 

takarítottak be. A tavalyi (2014. évi) átlagtermés a nyári aszály és az októberi korai fagyok 

ellenére meghaladta a hektáronként 1,7 tonnát, csaknem elérte a 2012-es 1,8 tonnás átlagot 

(I7). 

 

3.1.2. A DOHÁNY RENDSZERTANA 

A dohány (Nicotianatabacum) a burgonyafélék (Solanaceae) családjába, azon belül a 

Nicotiana nemzetségbe tartozik. Jelenleg a Nicotianatabacum L. van termesztésben. Közép-és 

Dél-Amerikában - származási helyén - pedig számos vad faja is él. A dohánynemzetséghez 

tartozó fajok száma ismeretlen (a szakirodalom több mint 70 dohányfajt említ), a fajok egy 

része lágyszárú, egyéves növény, de vannak közöttük többéves, fás növények is (ANTAL, 

2008). 

 

3.1.3.A DOHÁNY MORFOLÓGIAI JELLEMZŐI 

A dohány a burgonyafélék családjába tartozó számos kultúrnövénnyel, mint például a 

burgonya, paprika, paradicsom és több gyomnövénnyel, mint például a nadragulya, fekete 

csucsor, csattanó maszlag közeli rokonságban áll. Habitusát tekintve egyenes szárú, egyéves 

növény, a levelek a száron csavarszerűen helyezkednek el, a szár csúcsán pedig a virágzat 

található (ANTAL, 2008). 

 Gyökér: a dohányt a trópusi, szubtrópusi származása ellenére a világ legkülönbözőbb 

részein termesztik, aminek elterjedését segítette a palántanevelési szakasz 

elkülönítése. Az eredetileg mélyen gyökerező növénynek főgyökere és 7-8 erőteljes 

oldalgyökere fejlődik. A mi éghajlatunk alatt azonban palántázva kerül a 

szabadföldbe. Ugyanis a palánták kiszedésekor a fő- és oldalgyökerek elszakadnak, 

kipalántázás után pedig járulékos gyökereket fejleszt, ami a bojtos gyökérzethez 

hasonló. Ezek a gyökerek a talaj felső rétegét hálózzák be, így ez az oka annak, hogy a 

hagyományos palántáról nevelt dohány sekély gyökérzetű. A gyökérzet feladata a 



14 
 

növény talajhoz való rögzítése, a víz- és tápanyagok felvétele, továbbá a 

nikotinszintézis helyszíne.  

 Szár: fiatal korban a szár puha, húsos, zöld színű, fedőszőrökkel borított. Idősebb 

korban, a tenyészidőszak végén elfásodik, kemény ekkor már dohánykóró a neve. A 

szár hossza fajtától, termesztési viszonyoktól függően 70-250 cm között változik 

(BORSOS, 2006). 

 

 Levél: a növény iparilag legfontosabb része a lomblevél, mely a gazdasági értelemben 

vett termése.  A levelek a száron, szártőn helyezkednek el. Számuk általában 20-30 

között ingadozik. Maga a levél ép szélű, tagolatlan, egyszerű. A dohánylevél színét 

borító epidermiszen gyantát és illóolajat termő mirigyszőröket találunk, amelyek a 

dohány aromáját adják. A haszonlevelek elhelyezkedésük szerint három csoportba 

sorolhatóak: legalul helyezkednek el az alj-vagy homoklevelek, alakjuk szélesebb, 

mint a felettük levőké; középen találhatóak az anyalevelek, ezek a legértékesebbek; a 

szár csúcsán pedig a hegylevelek foglalnak helyet, melyek kevésbé értékesek. A levél 

erezete hálózatos, fő-és oldalerek rendszeréből áll. A dohánylevél számos szerves és 

szervetlen kémiai alkotórészt tartalmaz, amely a dohány minőségét nagymértékben 

befolyásolják. Ilyen minőséget meghatározó tényező a dohány illata, zamata, íze, 

éghetősége, valamint ide sorolható az is, hogy a jó minőségű dohánylevél vékony 

főérrel és finomabb oldalerezettel rendelkezik. 

 Virágzat: összetett bogernyő, melyre jellemző, hogy a virágok nyílási sorrendje 

belülről kifelé halad. A virágzás július-augusztus hónapban van. A dohány virága 

kétivarú, hímnős virág, ami azt jelenti, hogy ugyanabban a virágban fejlődnek ki a 

porzók és a bibe. Önmegporzó, vagyis saját virágporától termékenyül meg, de idegen 

virágporral is sikeres a megtermékenyítés. A virága sok nektárt termel, ezért a rovarok 

szívesen látogatják. 

 Termés: egyszerű, barna színű, kétrekeszes, száraz toktermés. A termés az érés 

folyamán kifehéredik, majd megbarnul és éretten felnyílik. A felnyílás mértéke pedig 

fajtától függően változik. A ma termesztett fajták toktermése kevésbé nyílik fel. A 

termésben megtalálható magok száma 3.000-5.000 körüli, ami mutatja, hogy nagy a 

szaporodási hányadosa. 

 Mag: tojás alakú, apró, barna, hálózatosan recézett. A szántóföldi növények közül a 

legkisebb, ezermagtömege 0,09 g. Maga a mag olajtartalma 35-40%, míg 

fehérjetartalma 24-28% (ANTAL, 2008). 



15 
 

3.1.4. HAZÁNKBAN TERMESZTETT DOHÁNYFAJTÁK ISMERTETÉSE 

Az utóbbi években jelentős változások történtek a dohánytermesztés tekintetében, 

legfőképpen a termesztés feltételrendszerében, valamint az alkalmazott agrotechnikában. 

Ezek pedig nyilvánvalóan hatást gyakoroltak a biológiai alapokkal szembeni 

követelményekre. Magyarországon döntő részben hazai előállítású dohányfajták vannak 

köztermesztésben, amit a nemesítési munka tesz lehetővé. A fajták folyamatos előállítását 

indokolja, hogy a dohány termesztése során számos kórokozó és kártevő veszélyezteti a 

termést, amelyek közül a legfontosabbak a vírusos betegségek, ezért a nemesítő munkát a 

kórokozó populáció változása „kényszeríti” ki. A hazai viszonyok között nemesített fajták jó 

betegségrezisztenciával rendelkeznek, a klimatikus szélsőségeket is relatíve jól elviselik, a 

termőképességük és minőségük pedig megfelel a velük szemben támasztott 

követelményeknek. Az egyes dohánytípusokkal szembeni elvárások az idők folyamán 

folyamatosan változtak. 

A hazai dohánynemesítés a hagyományos nemesítési eljárási technikát alkalmazza (szelekció, 

keresztezés), a GMO fajták termesztését, illetve a belőlük előállított alapanyagok 

felhasználását mind a hazai, mind a világpiac kizárja. 

A termesztés során törekedni kell a megfelelő fajta kiválasztására, melynek fontos tényezője a 

termőhely és az alkalmazott agrotechnika ismerete. Az egyes dohányfajták egyes években 

eltérő eredményeket produkálnak, ezért egy fajtát nem lehet megítélni egy évben nyújtott 

teljesítménye alapján. 

 

A hazánkban termesztett, államilag elismert fajták a következők: 

Virginia típusú fajták:  Hevesi 1, Hevesi 9, Hevesi 12, Hevesi 17, Hevesi 18 

Burley típusú fajták:  Pallagi sárga, Pallagi 1, Pallagi 3, Pallagi 4, Pallagi 5 

Világos cigarettadohányok: Tolnai Kerti, Kerti 1 

Szivardohányok:  Havanna II. C 

A Virginia típusú dohányokkal szembeni elvárások: 

 jó termőképesség 

 rövid, közepes tenyészidő 

 jó szárazanyag kihozatal 
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 megfelelő beltartalmi tulajdonságok 

 kacsképződésre kevésbé hajlamosság 

 

A Burley dohányokkal szemben támasztott követelmények: 

 jó termőképesség 

 betegségekkel szembeni ellenállóság 

 kacsképződésre kevésbé hajlamosság 

 alacsony nikotintartalom 

 megfelelő száradási tulajdonságok 

 

A Virginia típusú dohányok jellemző tulajdonságai, hogy a növények levele és szára zöld 

vagy sötétzöld színű, magas klorofill-tartalommal. A szárított levelek színe sárga, 

narancssárga. A közepes nikotintartalom (1-3%), alacsony fehérjetartalom (>1,5%) és magas 

cukortartalom (10-20%) jellemzi. A fermentált dohány illata kellemes, sütőtök illatú. 

A Burley típusú dohányok jellemző tulajdonsága, hogy a növények levelei világoszöldek, 

felfelé állóak, alacsony klorofill-tartalommal rendelkeznek. Éréskor pedig az erek és a 

növények szára teljesen kifehéredik. A szárított levelek színe barna. Szintén közepes 

nikotintartalom (2-4,5%), közepes fehérjetartalom (1,5-2%), valamint alacsony cukortartalom 

(<1%) jellemzi (BORSOS, 2014). 

 

3.1.5.A DOHÁNY KLÍMAIGÉNYE 

A dohány a meleget kedvelő növények közé tartozik. A tenyészideje alatt a szükséges 

hőösszeg 2.000-2.500 °C. A fagy iránt érzékeny, az edzett palánták azonban átmenetileg a -1 

°C-ot is kibírják (RADICS, 2003). 

Melegigényes növény, azonban a jó alkalmazkodóképességének köszönhetően, az eredeti 

termőhelyétől eltérő éghajlati- és talajadottságok mellett a mérsékelt klímazónában, így 

hazánkban is sikerrel termeszthető. A különböző környezeti feltételek mellett azonban az 

adott fajtacsoport eltérő minőségű és felhasználhatóságú alapanyagot biztosít az ipar számára. 

A klímaelemek közül kiemelkedő hatást gyakorol a dohány növekedésére és beltartalmi 

tulajdonságaira a hőmérséklet és a vízellátottság. Ezekre a tényezőkre való érzékenységét 

morfológiai tulajdonságaira és fejlődésének dinamikájára lehet visszavezetni. A dohány más 

haszonnövényekhez képest rövid tenyészidejű, így a rövid termesztési időszak alatt kell 

„megérnie”. Rövid idő alatt képes jelentős szárazanyag felhalmozására, melynek 
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legintenzívebb szakasza hazai viszonyaink között június és július hónapokra esik. Ezekre a 

hónapokra szélsőséges klimatikus viszonyok jellemzők, melyre a dohány igen érzékeny, 

ugyanis a hasznosított növényi része a levél, mely a vegetatív életműködés, életfenntartás 

legfontosabb szerve. Optimális hőmérséklet a növekedéséhez 27 °C körüli. Ha a hőmérséklet 

15 °C alá esik, a növekedés jelentősen lelassul, azonban a 38 °C feletti léghőmérséklet a fiatal 

levelek perzselését okozhatja, különösen, ha az elégtelen vízellátottsággal párosul. A 

termesztési tapasztalatok szerint, a növény a néhány óráig tartó -2 °C-ot is elviseli, de a 

termőhely megválasztásakor figyelembe kell vennünk a tavaszi és őszi fagyok határnapjait és 

a fagymentes időszakok átlagos időtartamát. A termesztés szempontjából az előbb már 

említett vízellátás limitáló tényező, a termés mennyiségi és minőségi meghatározója, főként 

hazai viszonyok között, ugyanis hazánk éghajlata nem a legoptimálisabb a 

dohánytermesztésre, mert a csapadékos időjárás többnyire alacsony hőmérséklettel párosul, ha 

pedig igazán meleg van, akkor a csapadék a limitáló tényező, továbbá a csapadék időbeni 

eloszlása is rendkívül egyenetlen. A tenyészidőszak elején, a megeredést követően a 

gyengébb vízellátottság kedvező hatású, mert elősegíti a gyökerek mélyebb talajrétegekbe 

való hatolását, ezzel segítve a későbbi fejlődést, a kedvezőtlenebb időszakok átvészelését, a 

mélyebb rétegekben felhalmozott víztartalékok segítségével. Szárazabb körülmények között a 

növény nagyobb gyökértömeget fejleszt, ami azt eredményezi, hogy több nikotin halmozódik 

fel a levelekben, mivel a nikotinszintézis helye maga a gyökér, így ha több gyökér képződik, 

nagyobb mennyiségben képződik benne a nikotin vegyület. Abban az esetben azonban, ha 

hosszabb ideig száraz körülmények uralkodnak és a tenyészidő vége felé hullik le jelentős 

mennyiségű csapadék, akkor a talaj tápanyag feltáródása felgyorsul, ezzel a feltáródó és a 

növény által felvett nitrát mennyiség a levelek érését késlelteti, száríthatóságát, minőségét 

rontja (BORSOS, 2006). 

 

3.1.6.A DOHÁNY TALAJIGÉNYE 

Az időjárási tényezők hatása a talaj közvetítésével érvényesül. A talaj fizikai és kémiai 

tulajdonságai a dohánynövény fejlődésében fontos szerepet játszanak. A talaj 

nedvességtartalmának csökkenésével a levelek össz-nitrogén tartalma megnő, mivel száraz 

körülmények között kisebb növénytömeg képződik, amiben „feldúsul” a talajból felvett 

nitrogén mennyisége. A dohány gyökérzete laza, a mélyrétegű talajokban fejlődik kielégítően. 

A jól szellőző, gyorsan melegedő, jó víztartó képességű, tevékeny talajéletű talajok 

alkalmasak a termesztésére. A kötöttebb talajokon, vagy ott, ahol a művelt réteg alatt a gyökér 

számára átjárhatatlan talajréteg húzódik, a gyökérelágazódás csökken, a gyökerezés sekély 
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lesz. A kötöttebb talajon durva szövetű, vastag levelű, laza homoktalajon pedig finom, vékony 

levelű dohány terem. A talajigény dohánytípusok szerint is változik (2. táblázat). A Virginia 

és a kerti dohány termesztésére a legalkalmasabb az enyhén savanyú és a semlegeshez közel 

álló homok, homokos vályogtalajok.  A talajjal szemben a Virginia típusú dohány a többi 

típushoz képest igényesebb. A Burley dohányok szintén a gyengén savanyú és a semlegeshez 

közel álló homok, homokos vályogtalajokon termeszthetők eredményesen, annyi 

különbséggel, hogy kedvelik a jó humusztartalmú talajokat, míg a Virginia és a Kerti dohány 

kisebb humusztartalommal rendelkező területeken is gazdaságosan termeszthető (FEKETE, 

1998). 

 

2. táblázat. A főbb dohánytípusok termesztésére leginkább alkalmas 

talajféleségek fontosabb fizikai és kémiai jellemzői 

(Forrás: BORSOS, 2002) 

Jellemzők Virginia Burley Kerti 

Humusz (%) 0,7-2,5 1,5-4,0 0,7-2,5 

KA 28-37 35-42 32-42 

Leiszapolható rész (%) 20-30 30-50 28-40 

hy 1,0-4,0 1,6-3,0 1,1-3,0 

pH 5,5-7,2 5,5-7,2 5,5-7,2 

5 órás kapilláris 

vízemelés (mm) 
200-300 150-200 150-250 

 

3.1.7. A DOHÁNY ELŐVETEMÉNY IGÉNYE 

A gazdaság növényi összetétele, az életközösség egy formájának is tekinthető, ugyanis az 

egyik növény, hatást gyakorol az utána következő életfeltételeire, és nem utolsó sorban a 

termésére is. A különböző növények előveteményekkel szemben támasztott igénye igen 

eltérő. Ezért ezeknek az igényeknek az ismerete elengedhetetlen a megfelelő növényi sorrend 

kialakításához a dohány esetében is (HIDVÉGI, 2007). 

 

A megfelelő terület kiválasztása mellett, az elővetemény helyes megválasztása is nagy 

jelentőséggel bír, ugyanis ezzel csökkenthetjük a dohányállomány gyomosságát, a kórokozók 

és a kártevők kártételét, jobb víz és tápanyagellátás biztosítható, ami által a termesztési 

költségek is csökkenthetőek. Jelentős termésveszteség nélkül elviseli a néhány éves 

monokultúrás termesztést – két évig egymás után különösebb kockázat nélkül ültethető –, 

azonban a betegségek és a kártevők iránti nagyfokú érzékenysége, valamint a vajfű és a 



19 
 

dohányfojtó szádor elterjedésének veszélye miatt nem célszerű az alkalmazása (BORSOS, 

2002). 

A dohány vetésforgóba való iktatását az indokolja, hogy a növény különösen érzékeny a 

vírusos, baktériumos és gombás megbetegedésekre, azonban ezek ellen minimálisra 

csökkenthető a veszély a helyes vetésforgó és a megfelelő növényi sorrend betartásával 

(MÓGER-SZŰCS, 1966). 

A felhasznált szakirodalmak vitatott kérdése, hogy a dohány kényes-e az előveteményére. 

Termesztését megelőzve jó előveteménynek tekinthetőek a korán lekerülő, istállótrágyázott 

takarmánykeverékek, a borsó, a kalászosok és azon belül is a búza, valamint a rozs. 

Közepesen megfelelő elővetemények közé sorolható a cukor- és takarmányrépa, az egyéves 

takarmánynövények (bíborhere), a csillagfürt és a somkóró. A kedvezőtlen előveteményei 

pedig a kukorica, az évelő pillangósok (lucerna, lóhere), a cirokfélék, valamint a dohány 

rokonnövényei a dohánnyal közös betegségei miatt, mint például a paprika, paradicsom, 

burgonya. Legjobb két kalászos közé iktatva termeszteni. 

A növényi sorrendre mindenkor használható „receptet” nem lehet adni, ezt a dohányfajták 

igényeinek ismeretében a helyi adottságoknak megfelelően kell kialakítani. 

Másodnövénykénti termesztése kockázatos, azért nem ajánlott, mert az elővetemény a talaj 

nedvességét eléggé felhasználja és rendszerint az ültetés is megkésik. A dohány maga után 

tisztán, jó kultúrállapotban hagyja vissza a területet, ezért az előbb említett rokon növényeit 

kivéve jó elővetemény (BORSOS, 2002). 

 

3.1.8.A DOHÁNY TALAJ-ELŐKÉSZÍTÉSE, TALAJMŰVELÉSE 

A dohány a nagy értéket produkáló növényeink csoportjába tartozik. A termesztés 

eredményességét pedig az elővetemény mellett, nagymértékben befolyásolja a kiválasztott 

terület milyensége, illetve annak elmunkálása, előkészítése. Minden növény, termesztési 

technológiája, talajművelése valójában az elővetemény lekerülésével kezdődik. A választott 

terület termőképességének javítására nagyfokú figyelmet kell fordítani, legfőképpen az 

altalajlazításra, az öntözési beruházásokra, a szerves trágyázásra és a meszezésre. Az 

elővetemény lekerülését követően talajszerkezet-javító hatása van a zöldtrágyának, a mustár 

augusztusi elvetésének pedig a következő évre nézve talajkártevő gyérítő, szerepe lehet 

(ANTAL, 2008). 

 

A talaj-előkészítés célja a mai körülmények figyelembevételével Birkás M. (2001) szerint a 

talajvédelem és a növénytermesztés igényei közti harmónia megteremtése és fenntartása olyan 
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takarékos és kímélő módszerekkel, amelyek hosszabb időszak alatt sem növelik a 

gazdálkodás kockázatát. Ez természetesen a dohánytermesztésre is általános érvényű. Ezekkel 

a jól megválasztott eszközökkel és technológiával végzett talajműveléssel a talaj állapotát 

sokoldalúan befolyásolhatjuk, amely elősegíti a legfontosabb ásványi anyagok feltáródását, a 

talaj nedvességének megőrzését és a talaj megfelelő szellőzését. A művelt réteg a tenyészidő 

alatt megfelelő időben és mértékben szolgáltatja a növény fejlődése számára a tápanyagot.  

 

A dohány nem igényli a mélyművelést, a talaj-előkészítése lényegében a tarlóhántással 

kezdődik. Aratás után a tarlót tárcsázni vagy szántani kell, melynek mélysége függ a talaj 

állapotától –de maximum 25-27 cm mélységű legyen–, hogy megfelelő teret biztosítsunk a 

kialakuló gyökértömegnek. Ezzel az alapművelettel elősegítjük a talaj jobb vízgazdálkodását 

és megalapozzuk a későbbi gyomirtás sikerét. Mivel a dohányt tavasszal későn ültetik ki, így 

többször is van lehetőségünk a kikelő gyomok folyamatos irtására. A gyomok kikelése után a 

területet boronával vagy kultivátorral gyomtalanítjuk, majd hengerrel tömörítjük. Kora 

tavasszal pedig az ültetésig a területet gyommentesen kell tartanunk. Az istállótrágyát 

szeptember végéig kell keverőszántással a talajba dolgozni, laza talajon 18-20 cm, kötöttebb 

talajon 12-16 cm mélyen (BORSOS, 2006). 

A dohányt sík- és bakhátas művelésben is termesztik. A bakhát előnye a gyorsabb 

felmelegedés, a kedvezőbb élettér kialakulása a gyökérzet számára, a vízkár megelőzése, 

illetve annak csökkentése, mivel a felesleges vizet a sorközökben kialakult barázdákba vezeti. 

Bakhátas termesztés esetén egy-két héttel, de ajánlott közvetlenül az ültetés előtt a bakhátak 

meghúzása. Talajlakó kártevőkkel fertőzött területeken célszerű az ültetést megelőzően 

talajfertőtlenítőszert alkalmazni, de mivel ennek hatása sok esetben kérdéses, kevés az 

engedélyezett vegyszer és jelentős környezeti terhelést jelent, így ezt csak indokolt esetben 

szükséges elvégezni (BORSOS, 2014). 

 

3.1.9.A DOHÁNY TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁSA, TÁPANYAGELLÁTÁSA 

A tápanyag-utánpótlás célja, hogy kielégítsük a növény tápanyagigényét, miközben 

figyelembe vesszük a talaj tápanyag-ellátottságát, a várható termés mennyiségét, a környezet 

védelmét és a költségeket. Pontosan ezen tényezők, valamint a műtrágya-ráfordítások miatt 

fontos, hogy a tápanyag-utánpótlás talajvizsgálaton alapuljon (BORSOS, 2014). 

 

A dohányalapanyagokkal szemben egyre fokozódnak a minőségi követelmények, ezért a 

termesztés eredményességét növekvő súllyal befolyásolja a műtrágyák okszerű vagy éppen 
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következetlen használata. A magas költségek miatt törekedni kell a műtrágyák gyökér közeli 

kijuttatására, ezzel biztosítva a növény számára a gyors és kielégítő tápanyagfelvételt (I8). 

 

A dohány tápanyagellátásában a két kiemelkedő tápelem a nitrogén és a kálium. A dohány 

hozama a nitrogén dózisok emelkedésével nő, meggyorsítja a dohány növekedését és növeli a 

termés mennyiségét, azonban a minőség, a száríthatóság egy szint elérése után romlik, ezzel 

késleltetve az érést. A dohány kálium-igényes kultúra, ez az a tápelem, mely nagymértékben 

fokozza a szénhidrátképződést, javítja a dohánylevél minőségét (levélszín, színeződés, 

beltartalom), gyorsítja az égést és ezzel együtt jó hatással van az éghetőségre. Ezzel szemben 

azonban az egyoldalú foszfortrágyák alkalmazása rontja a levél égőképességét. A tápelemek 

közül tehát a nitrogén befolyásolja a legszembetűnőbb módon a dohánynövény értékmérő 

tulajdonságait, növekedését és fejlődését. A dohány foszforigénye viszonylag csekély, 

azonban ez nem mondható el a káliumról. Mindkét tápelemre – a foszforra és a káliumra is- 

érvényes, hogy túlzott adagolásuk nem károsítja olyan látványosan a növényállományt, mint a 

nitrogén kismértékű túladagolása (ANTAL, 2005). 

 

A dohány tápanyag-utánpótlásának főbb követelménye, hogy klórmentes, magas kálium- 

ellátást biztosítsunk az egész tenyészidőben, főként a levelek érésének kezdetén. A 

gyökerezéskor biztosítsuk a foszfor könnyű felvételét. Valamint a növekedési szakaszban az 

egyenletes, harmonikusan alacsony nitrogén-ellátást (I8). 

 

Le kell szögezni azonban, hogy a dohány tápanyag-igényét számtalan tényező befolyásolja, 

mint például az alkalmazott dohányfajták típusa és azok tápanyagigénye, a növény fenológiai 

fázisa - palánta állapot vagy a kiültetést követő időszak -, az alkalmazott 

termesztéstechnológia - hagyományos vagy hidrokultúrás palántanevelés, sík- vagy bakhátas 

termesztés, öntözött vagy öntözetlen terület -, a kiválasztott terület tápanyagszintje stb.  

 

Maga a tápanyag visszapótlása egykomponensű vagy komplex műtrágyákra alapozva 

történhet, de ügyelni kell arra, hogy a komplex műtrágyákat kizárólag alaptrágyaként lehet 

kijuttatni. A legjobb gyakorlat, azonban ezek kombinációja, több lépésben (alap- és 

fejtrágyázás) a növény pillanatnyi tápanyagigényéhez igazodva. A tenyészidőszakban az 

átmeneti tápanyag-ellátási zavarokat csökkentheti a komplex levéltrágyák kijuttatása, 

valamint pozitív hatást gyakorolhat a termés mennyiségére és minőségére. A tápelemek 
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felvétele közömbös vagy gyengén savanyú talajközegben a legideálisabb, erősen savanyú 

kémhatású talajon azonban ne feledkezzünk meg a mésztrágyázásról (BORSOS, 2014). 

 

3.1.10. A DOHÁNY HIDROKULTÚRÁS (ÚSZTATOTT/VÍZÁGYAS) PALÁNTANEVELÉSE 

ÁLTALÁNOSSÁGBAN 

A dohány termesztése két szakaszra bontható, egyik a palántanevelés, mely zárt termesztő 

berendezésben, fóliasátorban történik, a másik a szántóföldi szakasz, mely a kiültetéstől a 

betakarításig tart (BORSOS, 2014). 

 

A hazánkban uralkodó szélsőséges időjárás miatt a hidegágyakban történő palántanevelés 

kockázatos és főleg hosszadalmas. A dohánypalánták optimális fejlődéséhez szükséges 

klimatikus viszonyokat biztonsággal csak kiegészítő fűtéssel, öntözéssel és mesterséges 

légcserével lehet előállítani. Mind a kísérleti, mind a gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, 

hogy a dohánytermesztés eredményességét alapvetően a sikeres palántanevelés határozza meg 

(BORSOS, 2006). 

 

A palánták előállítását a termőterület közel teljes felületére vízkultúrás palántanevelési 

technológiával végzik Magyarországon, mely eljárás az 1980-as években került kifejlesztésre. 

A kettős falú fóliasátorban kialakított sekély vizű medencében, közvetlenül a vízre helyezik e 

termesztési közégként használt tőzeget kis cellákban tartalmazó polisztirol tálcákat. A vízre 

helyezést megelőzően a polisztirol tálcák tőzeggel való megtöltését és a szemenkénti pillír 

vetést március elejétől április elejéig nagy teljesítményű vetőgépekkel végzik. A tőzeg csak 

tartó közege a palántáknak, a növények táplálása és a kórokozók elleni védekezés a vízágyon 

keresztül történik. 

A csírázástól a kiszedésig a palántafejlődéshez meg kell teremteni az egyenletes 

hőmérsékletet, a tápelemek megfelelő mennyiségét és arányát, optimális kémhatást (pH), a 

megfelelő ion-koncentrációt (EC) és ion egyensúlyt. Továbbá meg kell védeni a palántákat a 

fagyoktól és a különböző kórokozóktól, kártevőktől. A rendkívül koncentrált, kis felületen 

nagyszámú palánta előállítása, illetve a folyamatosan magas páratartalom, a víz és tápanyag 

jelenléte kedvez a kórokozó, baktérium és gombafajok elszaporodásának. A megelőzés 

szempontjából elsődleges a szellőztetés és a növényágy higiéniájának biztosítása, de emellett 

fontos a palántadőlést előidéző betegségek ellen a bevetett tálcák vízre tételét követően a 

fungicidek azonnali bekeverése a medencébe. A mechanikai úton terjedő vírusok 

(dohánymozaik vírus) elleni védelem érdekében a használt eszközöket rendszeresen 
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fertőtleníteni kell. A termesztő berendezések környezetét folyamatosan, egész évben, a 

palántanevelési időszakon kívül is gyommentesen kell tartani. A gyomnövényeken 

megtelepedő és áttelelő vírusvektorok, mint például a dohánytripszek, levéltetvek a fertőzések 

hordozásával jelentős károkat okozhatnak. A vektorok elleni védekezés hatásos eszköze, a 

palántanevelés utolsó harmadában kijuttatott felszívódó hatású rovarölőszer bekeverése a 

medence vízébe, mely védelmet nyújt a szántóföldi kiültetés első két hetében is. 

Az egyöntetű, egészséges palánta előállítás elengedhetetlen feltétele a palánták nyírása, 

melynek hatására az állomány szellősebbé válik, a betegségek fellépésének valószínűsége 

csökken, a gyorsabban fejlődő növényeket visszafogja, a kisebbeknek életteret nyújt a 

fejlődéshez, erőteljesebb gyökérképződésre serkenti a növényt, erősíti a szárat. Első 

alkalommal a palántákat 7-10 cm-es magasságig nyírják. Az első két nyírás szerepe, hogy az 

állomány kiegyenlített legyen, a harmadik erősíti a palántát, míg a negyedik nyírással az 

ültetés idejét tudjuk késleltetni. 

A hagyományos palántanevelésnél a kiültetést megelőzően 8-10 nappal a palántákat 

szoktatják a szántóföldi viszonyokhoz. Az edzés alatt a szellőztetést fokozzák, az öntözést 

pedig csökkentik. Közvetlenül a palánta kiszedése előtt két nappal erőteljesen be kell öntözni 

a palántát. A kiszedés után pedig a palántákat válogatják, a beteg töveket eltávolítják. A 

palántanevelés ideje 4-5 hét, április végére 5-7 lombleveles fejlettségűek lesznek a palánták. 

A palánták kézi ültetése esetén a kissé zömökebb, 10-15 cm-es palánták a kedvezőek, míg 

gépi ültetésre inkább a 15-18 cm magas, kissé megnyúlt palánta a megfelelő (BORSOS, 

2014). 

 

A hidrokultúrás palántanevelés előnyei a hagyományos szálas palántaneveléshez viszonyítva 

a következők: 

 a palántanevelő telep bármilyen talajadottságokkal rendelkező területen 

megvalósítható, a talaj minőségétől függetlenített 

 nincs öntözés, így öntözési hiba nem követhető el (kiszáradás, túlöntözés) 

 nincs szükség talajfertőtlenítésre (metil-bromid 2000. évtől tiltott) 

 a palánta fejlődési üteme jelentős mértékben szabályozható 

 egyöntetű, egyszerre ültethető palánta állomány biztosítható 

 a különböző ápolási munkák (tetejezés, kacsgátlás, betakarítás) hatékonyabban 

elvégezhetőek 
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A hidrokultúrás palántanevelés hátrányai a hagyományos szálas palántaneveléshez 

viszonyítva a következők: 

 kezdeti magas beruházási költség 

 a szükséges anyagok és eszközök többletköltsége 

 folyamatos állag megóvása (medence, tálca, fűtési rendszer) (FEKETE, 2002) 

 

3.1.11. A DOHÁNY NÖVÉNYVÉDELME 

A dohánytermesztés gazdaságos és sikeres termesztését számtalan károsító veszélyezteti. A 

termesztés során fellépő terméscsökkentő tényezők ellen akkor tudunk hatékonyan, 

integráltan védekezni, ha időben felismerjük azokat. Az abiotikus és 

biotikusstresszfaktorokcsoportosítása a következőképpen történhet: 

 hiánytünetek, környezeti hatások 

 a fertőzést okozó szervezetek fejlettsége szerint vírusos, fitoplazmás, baktériumos, 

gombás eredetű megbetegedések 

 fellépésük helye szerint palántaágyi és szántóföldi megbetegedések 

 gyomok, virágos élősködők 

 állati kártevők: fonálférgek, tripszek, levéltetvek, lepkék stb.(BORSOS, 2006) 

 

3.1.11.1. Hiánytünetek, környezeti hatások 

Az egyes ásványi anyagok állandó vagy ideiglenes hiánya, esetleg bősége is idézhet elő 

élettani betegségeket.  

A környezeti hatások közül kiemelkedő a hideghatás, a szél, valamint a homok okozta károk, 

herbicidek, kacsgátló szerek okozta stressz hatások.  

A hideghatás legfőbbképpen a palántanevelő sátrak növényeinek levelein okoz jelentős 

elváltozást. A levelek ráncossá, megnyúlttá válnak, kanalasodnak, színük sárgásfehér. A fagy 

okozta károk hatására a kiültetést követően ismételt ültetést tesznek szükségessé. A 

hideghatás ellen védekezhetünk takarással, talpfűtéssel a palántanevelő sátrakban, vagy ha a 

termesztés során kerüljük a mély fekvésű, fagyzugos területeket.  

A szél és homok kártétele elsősorban a homoktalajokon a fiatal növényeknél jelentkezik. A 

levélerek közötti szövetek megbarnulnak, majd elhalnak. Fejlettebb állományban a levelek 

szabdalttá, szakadozottá válnak, az erek eltörnek, betakarításra, szárításra alkalmatlanná 

válnak. A védekezés ellene pedig a terület megválasztásában, valamint mezővédő erdősávok 

telepítésében rejlik.  
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A dohány a különböző növényvédőszer-elsodródásoknak, felhasználási hibáknak leginkább 

kitett, igen érzékeny termesztett kultúra. A talajban felhalmozódó triazin, karbamid, 

pendimetalin hatóanyagok hatására a kiültetett palánták rosszul erednek, sárgulnak, a levél 

erek közötti szövetek megbarnulnak, elszáradnak. A dikamba, 2-4 D hatóanyagú 

gyomirtószerek elsodródásából eredő károk jelentősek főleg kukorica ültetvények közelében. 

A károsodott növények fejlődése leáll, a levélcsúcs megvastagszik, húsossá válik, 

kampószerűen lehajlik. A levelek pedig betakarításra alkalmatlanokká válnak. Ezen károk 

megelőzésére célszerű az előírt dózis használata, a hatóanyag-maradékok vizsgálata, a 

területcsere, a dohány szomszédságában lévő kukorica gyomirtásakor posztemergens szerek 

használata, és a kezelés szélcsendes időben történő elvégzése. A levélalapnál képződő rügyek 

kihajtásának gátlása a kacsgátlás, mely a dohány egyik speciális agrotechnikai művelete, ami 

nagy szakmai hozzáértést igényel. A rosszul elvégzett kezelés akár a levéltermés 25-40%-os 

csökkenését és minőségi romlását is okozhatja. A zsíralkohol használatakor a nap 

legmelegebb időszakában égés keletkezik a levélszéleken, valamint a levélhónaljakban 

barnulás, érelhalás keletkezhet. Védekezni ellene a vetésforgó alkalmazásával, szerrotációval, 

az előírt kacsgátlószer dózisok betartásával és kijuttatáskor a szélsőséges időjárási helyzetek 

lehetőség szerinti kerülésével lehet (BUJDOS et al., 2005). 

 

3.1.11.2.Kórokozók 

 

 Vírusok 

A dohány a vírusos fertőzésekre rendkívül fogékony, több mint harminc kórokozó vírus 

természetes gazdanövénye. Hazánkban azonban csak néhány okoz jelentős gazdasági kárt. A 

gazdasági károkat okozó vírusos betegségek közül a legismertebb betegség, a dohánymozaik 

vírus (Tobacco mosaicvirus – TMV), mely az egész világon elterjedt. Hazánk termesztésében 

jelentős károkat okozott, de a rezisztens fajták termesztésével csökkent. A betegség csökkenti 

a szárazanyag-tartalmat, rontja a dohány színét. A beteg növény nedve rendkívül fertőző, ezt a 

képességét hosszú évekig, kiszáradva is megőrzi. A betegség leginkább sebzések útján terjed 

a növényápolási munkák pl. tetejezés, kacsozás, gyökerek sérülése során. Jellemző tünete a 

mozaikosodás, amely a világos, sárgászöld és sötétzöld foltok éles, határnélküli 

egybemosódása. Védekezés ellene történhet kémiai úton a magvak fertőtlenítésével. Az 

agrotechnikai műveletek közül a mechanikai fertőzések kerülésével, a növényi maradványok 

megsemmisítésével, a rezisztens fajták termesztésével, a használt eszközök fertőtlenítésével 

stb.  
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A dohánytermesztés másik fontos vírusa az uborkamozaik (Cucumbermosaicvirus - CMV). 

Fertőzése a dohányon élénksárga és zöld mozaikfoltosságot, hólyagos levélfoltosságot és 

levéltorzulást okoz, de a tünetek erőssége a törzsektől függ. A tünetek hasonlítanak a 

dohánymozaik betegséghez, de erősebb fertőzés esetén könnyen felismerhető az ereket övező 

ún. „tölgyfalevél”- mintázatról. Védekezni ellene legfőképpen a rezisztens fajták 

termesztésével, vetésváltással, valamint a vírusvektorok (levéltetvek) pusztításával lehet. 

Külön figyelmet kell fordítani a vírus gazdanövényektől (uborka, tökfélék, dinnye stb.) való 

izolációs távolság betartására.  

A harmadik legfontosabb vírusos betegség a dohány bronzfoltosság, melyet a paradicsomot 

fertőző paradicsom bronzfoltosság vírus (Tomatospottedwiltvirus - TSWV) okoz. A fertőzött 

növények alsó levelei lesárgulnak, nagy barna foltok jelennek meg. A beteg növények erősen 

törpülnek, a csúcsi rész jellegzetesen, pásztorbotszerűen elhajlik. A termésveszteség mértéke 

akár 100% is lehet, ami a fertőzés koraiságának a függvénye. A TSWV elleni rezisztens fajták 

nincsenek, de a védekezés ellene a megelőző rendszabályokra korlátozódik. Ezek között 

legfontosabb az egészséges palántanevelés, amelynek legjobb formája a fóliasátrakban 

tápoldaton úsztatott (hidrokultúrás) palántanevelés, ahol a tripszek jelenlétét ragacsos lapok 

kihelyezésével nyomon tudjuk követni. További agrotechnikai védekezési módok a 

mechanikai fertőzések kerülése, gyomnövények vírusrezervoárok irtása, különösen a 

burgonyafélék, hasonló kultúrák (paprika, paradicsom, burgonya) közeli termesztésének 

elkerülése.  

A jelentős vírusbetegségek közé sorolható továbbá a dohány érbarnulása, melynek okozója a 

burgonya Y vírus (Potatovirus Y necroticstrain – PVYN). A vírus fellépése esetén először a 

fiatal levelek hajszálerein tapasztalható barna elhalás, majd a fertőzés terjedésével együtt a 

levéllemez mellék- majd főerei is elhalnak, barna színűek lesznek. Hirtelen hőmérséklet- 

változás esetén a fertőzés megállhat, de ha az időjárás is kedvez, a fertőzött levelek elhalnak, 

barnává száradnak. Agrotechnikai védekezését tekintve fontos a rezisztens fajták termesztése, 

rokon kultúrák (paradicsom, paprika, burgonya) közeli termesztésének kerülése, egészséges 

palántanevelés, mechanikai fertőzések kerülése, gyomnövények, vírusrezervoárok irtása. A 

kémiai védekezés tekintetében rendkívül fontos a levéltetvek elleni, előrejelzésen alapuló 

védekezés alkalmazása. 

 

 Fitoplazmák 

Hazánkban a leggyakoribb fitoplazma faj a sztolbur. A fitoplazmás fertőzés a dohány 

táblákon a nyár derekán jelentkezik. A kezdeti tünetek enyhék, a levelek kissé fölfelé 
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sodródnak. Feltűnő a levélszélek sárgulása, amely a levél erei közé is behúzódik. A tipikus 

tünetek a virágzaton mutatkoznak, amely lezöldül, deformálódik. A védekezés rendszere a 

kabócák elleni permetezést (vektorok pusztítása), valamint a gyomok irtását foglalja 

magában. Hatásos megoldást jelent a gazdanövényektől való izoláció, a gyomnövények elleni 

védekezés.  

 

 Baktériumos betegségek 

Szántóföldön szórványosan fordul elő a dohányszár nyálkásodását okozó baktériumos 

szárrothadás(Erwiniacarotovorasubsp. atroseptica (Van Hall) Dye). Főként csapadékos, hűvös 

körülmények között károsít. Ennek megelőzésére fontos a szellős állomány, szélirányba 

telepített sorok alkalmazása.  

 

 Gombás betegségek 

A gombás betegségek fellépésének helye szerint megkülönböztetjük a palántanevelés során, 

illetve a szántóföldön fellépő betegségeket. A palántanevelés során fellépő betegségek a 

következők: 

Palántadőlés (Olpidiumbrassicae (Wor.) Dangeard), mely során a szikleveles palánták 

szártöve vizenyőssé válik, összezsugorodik, a szár szövete meglágyul, elbarnul, a palánta 

eldől. A tünetek először a levelek sárgulásán látszanak, majd a növény szárán barna foltok 

jelennek meg.  

Palántatőfekély (Pythiumspp.): a betegség fellépése a mag csírázásától a palánta 3-4 leveles 

koráig tart, de a fertőzött palánták később, a kiültetést követően is sínylődnek. A gomba a 

csíranövényeket támadja, mert csak a fiatal, még osztódó szöveteken keresztül tud a sejtekbe 

jutni, az öregebb „fás” szöveten már nem vagy csak lassan hatol be. A fertőzés tüneteit a 

palánta eldőlése, sárgulása, majd pusztulása mutatja.  

Palántaszárfekély (RhizoctoniasolaniKühn): a fertőzés hatására előfordul, hogy az elvetett 

mag nem kell ki, így a csíranövény a talajban elpusztul. A palánta szárát körbeölelő, barnás 

fekete foltokat ún. „feketelábúság”-ot okoz. A gyökérfekélyhez hasonlóan a fiatal növényeken 

jelentkezik. A tüneteket okozó gombák főleg a talajról és a polisztirol tálcákról fertőzik az 

állományt. A fertőzés pedig akkor megy végbe, ha számukra kedvezővé válnak a környezeti 

feltételek pl. sűrű állomány, fülledtség, nagy relatív páratartalom, fényhiányos viszonyok. Az 

ellene való védekezés agrotechnikai módszerei a kiváló biológiai értékű vetőmag, 

magcsávázás, pillírozás, optimális növényszám, szellőztetés, optimális tápanyagszint tartása a 

vízben. Kémiai védekezését tekintve a polisztirol tálcák fertőtlenítése töltés előtt, kiemelés 
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után, háromévente a tálcák teljes cseréje, eszközök használat előtti-utáni fertőtlenítése, 

medencefeltöltéskor gombaölő szer bekeverése a vízbe, vízpótláskor ismételve. 

Dohány fekete gyökérrothadása (Thialeviopsisbasicola (Berk. et Broome) Ferraris): ez a 

betegség a palántanevelés és a szántóföldi termesztés során is egyaránt fertőzhet. Hatására a 

növények lassan növekednek a palántaágyban, a levelek pedig a fertőzés hatására sárgulnak. 

A palántát kiemelve a hajszálgyökerek fekete színe tűnik el. Erősebb fertőzés esetén pedig az 

egész gyökérzet elhal. Ha a szántóföldre a beteg palántát ültetjük ki, a növény nem fejlődik, 

„ülve” marad. A gomba a kiültetést követően a sebzett gyökéren keresztül fertőz. Megfelelő 

védelmet ellene a rezisztens, gyors gyökérfejlődésre képes fajták adnak. Kerülni kell a 

monokultúrás termesztést, az egyéb gazdanövények (pillangósok, sárgarépa) utáni 

dohányültetést. 

 

A szántóföldi termesztés során fellépő betegségek: 

Dohányperonoszpóra (Peronosporatabacina Adam): ez a betegség a vegetáció bármely 

szakaszában felléphet. A palántaágyi fertőzés már 3-4 hetes korban jelentkezhet. A beteg 

növények levelén klorotikus foltok képződnek, melyek később összefolynak, fonákukon 

szürkéskék penészgyep jelenik meg. Szántóföldön az alsó anyaleveleken jelennek meg a 

tünetek. Kezdetben világoszöld színű olajos foltok látszanak, szegélyük sötétbarna, később 

beszáradnak. Az ellene való agrotechnikai és kémiai védekezési módok megegyeznek a 

dohány fekete gyökérrothadás című bekezdésben említettekkel. 

Alternáriás levélfoltosság (Alternariaalternata): a betegség kialakulásának kedvez a magas 

hőmérséklet és a nagy relatív páratartalom. Az első tünetek a kiültetést követően, június elején 

jelentkeznek. A leveleken először apró fehéres szürke foltok jelennek meg, középen fekete 

ponttal, amely a gomba szaporítóképleteit tartalmazza. A foltok szélei barnák, amelyek 

később az egész levélfelületre kiterjednek. A betegség elleni védekezés során az alkalmazott 

fungicidek jó védelmet nyújtanak. 

Dohány lisztharmat( Erysiphecichoracearum De Cand et. Merat f. sp. nicotianaeJaczewsky): a 

mélyebb fekvésű területekre, későn ültetett dohányok nem általánosan megjelenő betegsége. 

A gomba a levél színét fehér micéliummal vonja be. A fertőzött részek hamar beszáradnak, 

megbarnulnak. A fertőzés mértéke alulról fölfelé terjed. Védekezés ellene a következők 

betartásával lehetséges: megfelelő terület megválasztás, optimális időben történő ültetés, 

időben elvégzett törés. Kémiai (fungicides) védekezés alkalmazása indokolt a fertőzés 

észlelésekor.  
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Fehérpenészes rothadás (Sclerotiniasclerotiorum): a gomba a növény minden fejlődési 

szakaszában károsíthat, még a letört leveleket is fertőzheti a szárítópajtában. A dohányszár 

alsó részén besüppedő, barna foltok alakulnak ki, melyeket később beborít a gomba fehéres 

penészbevonata. A szárban megtalálhatók a fekete kitartóképletek, a szkleróciumok. 

Védekezni ellene a vetésváltás és az optimális tőszám betartásával lehet (BUJDOS et al., 

2005). 

 

3.1.11.3. Kártevők 

A melegágyakban, palántaágyakban a gyökerek megrágásával a legnagyobb veszélyt a 

lótücsök jelenti, de jelentős kárt okozhatnak a bársonyszúnyogok lárvái is. A vírusbetegségek 

vektoraként szolgál a hajtatóházakban élő dohányliszteske és csíkos burgonya-levéltetű. A 

kiültetett dohánypalántát megrághatják a polifág barkók, a vincellérbogarak, a dohánybarkó, 

fekete tücsök, a bagolylepkék hernyói stb.  

A gyökerek jelentős károsítói: pajorok, drótférgek, áldrótférgek, vincellérbogarak lárvái, 

bagolylepkék hernyói. 

A zöld részek károsítói: polifág barkók, bagolypillék hernyói, fekete tücsök, dohánybarkó, 

dohánytripsz, dohányliszteske. 

 

3.1.11.4. Gyomnövények 

A dohány károsítóinak egy csoportja az önálló táplálkozásra nem képes élősködő virágos 

növények csoportja. A dohányfojtó szádor (Orobancheramosa L.), a dohányültetvények 

gyökérparazita gyomnövénye, évről évre súlyos gazdasági kárt okoz Magyarországon. 

Rezisztens dohányfajta nem áll rendelkezésre, és hatékony védekezési eljárás sem ismert 

(GONDOLA, 2006). 

Az Orobanche mag a talajban akkor indul csírázásnak, ha a gazdanövény gyökere közvetlenül 

a mag közelébe jutva kémiai ingert bocsát ki. A kicsírázott mag ún. hausztróriumot fejleszt, 

amellyel a parazita a gazdanövény gyökeréhez csatlakozik és ettől kezdve a gazdanövénytől 

kapja a vizet, az ásványi tápanyagokat, valamint a fotoszintézis termékeit. A gazdasági kár 

nagysága attól függ, hogy a parazita mely fejlődési szakaszban támadja meg a gazdanövényt. 

Korai fertőzés következtében a dohánynövény elpusztul, mielőtt betakarítható levéltermést 

érlelne. Későbbi fertőzés esetén a termés mennyisége csökken, minősége pedig romlik. 

Hatékony, védekezési eljárás nem áll a gazdák rendelkezésére, erősen fertőzött terület esetén 

a termesztést meg kell szüntetni (BUJDOS et al., 2005). 
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A termesztés sikerét nagymértékben befolyásolja a termőterület gyomossága. Mivel a dohány 

a kapás növények közé tartozik, ezért jellemző rá a nagy gyomosodási veszély. A dohány 

termesztését legjobban az évelő gyomnövények veszélyeztetik melyek közé sorolható a 

folyondár szulák, hamvas szeder, mezei acat, mezei zsurló, csillagpázsit. De jelentős 

gyomfajai közé tartoznak az egyéves gyomok is, mint például a szőrös disznóparéj, 

libatopfélék, parlagfű, kakaslábfű (GLITS et al., 1997). 

 

A dohány gyommentesítésében jelentős szerepet játszanak a mechanikai eljárások, melyek 

alkalmazása elengedhetetlen a gyökér jó fejlődéséhez, a talaj levegőztetéséhez, így a 

kultivátorozás és a kapálás alkotja a termesztéstechnológia részét. A dohány a kiültetést 

követően lassan fejlődik, ekkor a gyomelnyomó képessége csekély, ezért főleg ebben az első 

fejlődési szakaszban van nagy szerepe a gyomirtásnak. A fejlődés későbbi szakaszában már a 

dohánynak jó gyomelnyomó képessége van (BUJDOS et al., 2005). 

 

Összességében tehát a dohánytermesztés eredményességét befolyásoló számos károsító 

szervezet ellen az agrotechnikai és kémiai védekezési módok ésszerű összehangolásával 

tudunk sikeresen védekezni. A megfelelő vetésforgó, illetve vetésváltás alkalmazásától, 

valamint a káros szomszédság elkerülésétől a dohány termesztése esetében sem tekinthetünk 

el. A terület szakszerű megválasztásával és a kellő minőségben elvégzett talajmunkákkal a 

vírusos és gombás fertőzések mértékét, az állati kártevők felszaporodását és a gyomok 

veszélyes térhódítását tudjuk visszaszorítani (GLITS et al., 1997). 

 

3.1.12. A DOHÁNY BETAKARÍTÁSA 

A dohány szántóföldi tenyészideje más kultúrnövényekhez viszonyítva aránylag rövid ideig 

tart. A helyi klimatikus viszonyoktól függően a tenyészidő tág határok között mozog, hiszen 

60-70 naptól, akár 130-150 napig is eltarthat (BARANYAI et al., 1994). 

 

A dohány betakarításának idejét a levelek érettségi állapota határozza meg, melyek a növény 

vegetatív fejlődési fázisában alakulnak ki, de majd csak a reproduktív szakaszban érnek meg. 

A dohánylevél érése során két állapotot tudunk megkülönböztetni az ipari és a fiziológiai 

érettséget. Az ipari érettség állapotában a dohánylevelek fizikai tulajdonsága, kémiai 

összetétele és szerkezete olyan, hogy belőlük megfelelő szárítással, jó minőségű nyersdohány 

állítható elő. A fiziológiai érettség állapotát az életműködések hanyatló szakaszában éri el, 

ami a végtermék szempontjából kedvezőtlen, mivel ekkorra a levél már veszít azokból a 



31 
 

tulajdonságaiból, amelyek a dohányt kellemes szívásúvá, gyártásra alkalmassá teszik 

(BORSOS, 2014). 

A dohánytövön a levelek alulról felfelé, időben elhúzódva érnek. A leveleket az érési 

sorrendnek és a törési övezeteknek megfelelően szakaszosan kell törni és betakarítani. A 

dohány leveleit általában több menetben takarítják be. Először a dohánytő alsó törési 

övezetébe tartozó levelek, aljlevelek, majd a középső anyalevelek (alsó és felső anyalevelek) 

és végül a legfelső hegylevelek érnek be. Az aljlevelek betakarítását már a virágzás kezdetén 

meg lehet kezdeni és fokozatosan felfelé haladni, a hegylevelek egy része pedig nem is kerül 

betakarításra. Az ipari érettség jelei: a sötétzöld levél színe elhalványul, a főér kivilágosodik, 

a szárról könnyen letörhető. A törést a levelek érési ütemének megfelelően több alkalommal 

kell elvégezni, mely 4-6 törést jelent törési övezetek szerint. Egy törési alkalommal 2-4 érett 

levél kerül eltávolításra (ANTAL, 2005). 

A hazánkban termesztett dohányok érettségének jelei az ökológiai hatásoktól és a fajtáktól 

függően változik. Hazánkban a betakarítás többnyire kézzel történik, ami a termesztés 

leghosszabb és legmunkaigényesebb időszaka. A betakarítás szervezésekor törekedni kell 

arra, hogy a törést és a szárítást előkészítő műveletek, mint például a tűkeretbe rakás, fűzés, 

valamint a szárítókapacitások össze legyenek hangolva. A letört és beszállított 

dohányleveleket úgy kell kezelni, hogy minél kevesebb károsodás érje. A mesterségesen 

szárítható Virginia típusba tartozó fajokat még a törést követően fel kell dolgozni, ezzel 

megelőzve a levelek bemelegedését, befülledését. A Virginia esetében a tűsorokat 

szárítókamrákba helyezik, ahol rendszerint gázfűtéssel szabályozott szárítási ciklus során 

szárítják meg a leveleket. A szárítás során ventilátor szabályozza a szárítótér megfelelő 

hőmérséklet és páraeloszlását. A szárítás során négy szakaszt különíthetünk el, melyek a 

következők: színesítés, színrögzítés, levéllemez és levélkocsány szárítás. A szárítási 

folyamatok során a levegő hőmérsékletét a külső hőmérséklettől 68 °C-ig kell emelni, a 

páratartalmat pedig a kezdeti 90-95%-os értékről minimálisra kell csökkenteni. Az egyes 

törési övezetekről letört levélanyagok minősége eltérő, ezért a feldolgozás során is ezt 

figyelembe kell venni és ennek megfelelően külön kell kezelni őket. A szárítást követően a 

levelek válogatásra kerülnek a tűsorokból való eltávolítást követően. A válogatott levelek 

Virginia típusú dohány esetében kartondobozokba kerülnek tárolásra. A tárolás során ügyelni 

kell arra, hogy a nyersanyag minőségét megőrizzük, ezért törekedni kell arra, hogy a 

nedvességtől, kártevőktől, idegen anyagoktól mentes legyen. A termeltető cégekhez való 

beszállítás és leadás is kartondobozokban történik, a csomagolás során egyedi azonosítóval és 

vonalkóddal látják el, ami lehetővé teszi a nyomon követhetőséget (BORSOS, 2014). 
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4.ANYAG ÉS MÓDSZER 

4.1. A KÍSÉRLET HELYE 

A szakdolgozatom kísérleti helyéül a Petri Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet 

szolgált. A kísérleti telep Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délnyugati részén, a Nyírségben 

Máriapócs mellett fekvő településen, Pócspetriben helyezkedik el.  

 

A telep 1960-ban alakult meg Béke Mezőgazdasági Szövetkezet Pócspetri néven, ahol 

akkoriban még zöldségfélék termesztésével és virágpalánták nevelésével is foglalkoztak, az 

állattenyésztés és szőlőtermesztés mellett. Az idők folyamán a szövetkezet tevékenységi köre, 

a dolgozók létszáma, a gazdálkodás területe és a felhasznált eszközök színvonala/fejlettsége 

jelentős változáson ment keresztül. Majd 1991-ben nyerte el a szövetkezet mai „formáját” és 

ezzel együtt a neve is megváltozott. A telep mindösszesen 40 állandó alkalmazottat 

foglalkoztat, mely az idénymunka alkalmával eléri a száz feletti létszámot is, mivel rendkívül 

kézimunka-igényes kultúráról van szó. A Petri Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet 

taglétszáma 35, a gazdálkodás maga pedig 270 hektár szántóterületen, valamint 470 hektár 

erdőhasznosítású területen folyik.  

 

A kísérletem helyszínéül a Petri Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet Pócspetri II. 

számú palántanevelő telepe szolgált, ahol évente 18 darab fóliasátorban körülbelül 4 000 000 

darab dohány palánta előállítása valósul meg. Ezek közül a palántanevelő felületek közül két 

fóliasátor lett kijelölve: 

 

 1. fóliasátor: hagyományos (kémiai) fungicides védekezés (Previcur, Acrobat MZ), 

 2. fóliasátor: mikrobiológiai fungicides védekezés (Azoter F) 

 

4.2. A KÍSÉRLET TÁRGYA 

Üzemi szintű összehasonlító kísérlet a hidrokultúrás dohánypalánta nevelés során fellépő 

gombabetegségek elleni biológiai védekezés létjogosultságának tényszerű vizsgálatára a 

hagyományos kémiai védekezéssel szemben. 

 

4.3. A KÍSÉRLETEK MÓDSZERTANA, A MEGFIGYELÉSEK TEMATIKÁJA 

A kísérletben, mindkét fóliasátorban ugyanolyan dohányfajtát (Hevesi-19) vetettük, melynek 

fejlődését az egész palántanevelés során figyelemmel kísértük.  Sátranként 4 db tálca került 
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kiválasztásra, melynek helye a sátor bal oldali útjától számított első oszlop 5., 40., 120. és 

141. tálcája volt, így a kezelőútról könnyedén elvégezhetőek voltak a számolások és a későbbi 

vizuális megfigyelések is. 

 

Kísérleti tematika: 

 Mindkét fóliasátorban különböző helyeken kijelölt négy ismétlés (minden ismétlés egy 

tálcának felel meg) komplex bonitálása 

 Folyamatos vizuális megfigyelés 

 A kelést követően a vizsgált tálcákban a dohánypalánták darabszámának négyszeri, 

eltérő fenofázisokban történő számolása: 

o szikleveles állapot 

o kereszt állapot 

o lombzáródást megelőző állapot 

o kiültetésre kész állapot 

 A kiültetésre alkalmas palánták darabszámának meghatározása, a kijelölt tálcák és a 

teljes felület átlagában egyaránt. 

 

4.4. A KÍSÉRLETBEN ALKALMAZOTT AGROTECHNIKA 

4.4.1. A FÓLIASÁTOR TELEPÍTÉSI HELYEINEK KIVÁLASZTÁSA 

A fóliasátrak elhelyezésekor olyan területet választottunk, amely nem fekszik mélyedésben, 

nem belvizes rész, a talajszinti, domborzati viszonyok pedig többé-kevésbé egyenletes, 

síkfelülethez közelítettek. 

 

4.4.2. A TÁLCÁK TÖLTÉSE, VETÉSE 

A polisztirol tálcák komposzttal történő töltése és a szemenkénti magvetés egy menetben 

URBINATI típusú vákuumhengeres géppel történt, ami kb. 99%-os pontossággal vet. 

 

A vetés ideje:  

1. sátor tálcáiban 2014. március 7. 

2. sátor tálcáiban 2014. március 6. 

 

A vetés során Virginia típusú, Hevesi 19-es fajtájú, pillírozott vetőmagvakat és hazai 

gyártású, harmadik éves polisztirol tálcákat használtunk. A felhasznált tálcák mérete 33*50 
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cm, mely 170 lyukas, azokat pedig Klasmann TS3 típusú tőzeggel töltöttük. A tálcák a vetést 

követően a vízágyra kerültek.  

 

4.4.3. VÍZMINTAVÉTEL 

A palántanevelési időszakot megelőzően vízmintavételt végeztünk. A minták elemzését 

ezután speciális analitikai laboratórium végezte (Tessedik Sámuel Főiskola). A vízmintavétel 

szükségessége abban rejlik, hogy a víz tölti be részben a talaj (tartóközeg) szerepét és 

biztosítja a tápanyag szolgáltatását. A laboratóriumban elvégzett vízmintavételi vizsgálat 

eredményeit a 3. táblázat mutatja be.  

3. táblázat. A 2014. évben elvégzett vízmintavételi vizsgálat eredményei 

(Forrás: Tessedik Sámuel Főiskola) 

Megnevezés 

Vizsgált paraméterek 

pH EC 
NO3-

N 
P K Ca Mg Na Cl HCO3 

Év Telep   mS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2014 
Petri 

Szövetkezet/2 
7,45 0,56 0,0 0,4 2,1 59,3 16,4 30,8 8,9 379,5 

 

A kapott paraméterek alapján történt a tápanyag-utánpótlási javaslat elkészítése, melyet 

szintén a Tessedik Sámuel Főiskola készített a vízmintavételi eredmények függvényében (4. 

táblázat). 

4. táblázat. A medencék tápanyag-feltöltési javaslata 2014-ben 

(Forrás: A javaslatot készítette a Tessedik Sámuel Főiskola) 

 

 

4.4.4. A TÁLCÁK VÍZRE HELYEZÉSE 

A kísérlet során az előbb már említett 33*50 cm méretű 170 lyukas polisztirol tálcákat 

alkalmaztuk. A sátor kirakható tálcáinak számát a medence mérete határozta meg. A tálcák 

vízre helyezése során egy 40 cm széles kezelő utat hagytunk, ami a vízágy hossztengelyének 

középvonalába esett. A kezelőút melletti két tálcasort egy-egy kifeszített zsineggel 

rögzítettük, így az útról biztosítva volt a palántaállomány vizsgálata és a növényvédő 

permetezés. 

Ferticare IV Kalc.nitr. Amm.nitr. Kál.szulf. Mag. Szulf. Salétroms.

Év Telep g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 dl/m3

2014 Petri Szövetkezet/2 500 350 20 30 110 2,9

Float bed feltöltési javaslat 2014, ULT Magyarország Zrt. - NYIDOFER Kft

Megnevezés
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5. ábra. A tálcák a vízre helyezést követően 

(Pócspetri, 2014) 

(Forrás: Saját fotó) 

4.4.5. TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁS 

A növekedéshez szükséges tápelemeket a felhasznált vízzel és az abba a javaslatnak 

megfelelően bekevert műtrágyákkal biztosítottuk. A medencék feltöltését vízmérő órán át 

engedtük, így 20 m3 vizet töltöttünk be. A tápanyag-utánpótlására könnyen oldódó, speciális 

műtrágyákat használtunk, melyek dózisát egy m3-re és a medencék teljes vízmennyiségére (20 

m3) vetítve az 5. táblázat szemlélteti. 

 

5. táblázat. A medencék tápanyag feltöltése 

(Pócspetri, 2014) 

 

Víz Salétromsav Ferticare IV. Kálium-szulfát Keserűsó Kálcium-nitrát Amm.nit

m
3 liter kg kg kg kg kg

1 0,29 0,50 0,03 0,11 0,35 0,02

20 5,80 10,00 0,6 2,20 7,00 0,40

A medencék tápanyag feltöltése 2014 (Pócspetri II. telep )    



36 
 

4.4.6. A PALÁNTANEVELÉS SORÁN A SZELLŐZTETÉS ÉS A HŐMÉRSÉKLET ALAKULÁSA 

A sátor légterének páratartalmát és hőmérsékletét szellőztetéssel szabályoztuk.A 

palántanevelés kezdeti és fejlettebb palántakori állapotában a magas relatív páratartalom 

káros, ezért a kettős fóliapalást és a belső fólia felső gerincére lyukakat vágtunk. 

A hazai klimatikus viszonyok miatt a hidrokultúrás palántanevelési technológiában 

elengedhetetlen a víz vagy a légtér fűtése, vagy a kettő kombinációja. A kelés, csírázás 

időszakában 20-22 °C hőmérsékleti értéket biztosítottunk, míg a későbbiekben ennél 

alacsonyabb értéket tartottunk fenn, azonban a hőmérséklet nem csökkent 12-13 °C alá. Ezen 

hőmérsékleten ugyanis a gyökerek tápanyagfelvétele leáll, tartósan alacsony hőmérséklet 

esetén pedig megbetegedhetnek, károsodhatnak a palánták. 

 

4.4.7. A KÍSÉRLET SORÁN ALKALMAZOTT NÖVÉNYVÉDELEM 

A növények fejlődésének a termesztési közegként használt víz optimális feltételeket biztosít, 

azonban ezzel együtt a mikroorganizmusok felszaporodása is gyorsan megtörténik. Az 

ültetésre alkalmas palánták nevelésének legfontosabb feltétele a folyamatos fertőtlenítés, 

tisztaság és a kémiai növényvédelem. 

 

A megépített sátrakról a fóliákat nyáron eltávolítottuk, mert a napból érkező ultraibolya 

sugarak elpusztítják a bordákon, berendezéseken megtelepedett mikroorganizmusokat.  

A termesztő berendezések környezetét folyamatosan gyommentesen tartottuk, ugyanis a 

megtelepedett vagy áttelelt vírusvektorok (dohánytripszek, levéltetvek) a következő 

termesztési szezonban jelentős mértékű károkat okozhatnak.  

A palánták kiszedését követően a polisztirol tálcákat azonnal elmostuk, magas nyomású 

mosóval, majd ezt követően fertőtlenítettük és szárítottuk azokat. A tálcák cseréje célszerű 

még a legszakszerűbben elvégzett fertőtlenítés ellenére is, mert a tálcák belsejében a 

kórokozók megtapadhatnak.  

Továbbá a használt eszközöket (fűnyíró, nyírókeret) munka közben rendszeresen tisztítottuk, 

fertőtlenítettük.  

A sátrakban a dohányzás szigorúan tilos volt, ugyanis ennek betartásával megelőzhető a 

növények dohány mozaik vírussal történő fertőződése.  
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Vegyszeres védekezés: 

A tápanyaggal feltöltött vízágyakban könnyedén szaporodhatnak el különböző gombafajok. A 

tálcák vízre helyezését követően a palántadőlést előidéző betegségek ellen ugyanazokat a 

gombaölő szereket adagoltuk a medencékbe mindkét fóliasátorban, a medence feltöltésekor és 

utántöltésekor egyaránt: 

 

Medence feltöltésekor PrevicurEnergy 0,1 dl/m3víz+ 

Ridomil Gold Mz 1 dkg/m3víz  

Medence utántöltésekor  PrevicurEnergy 0,005 dl/ m3víz+  

Ridomil Gold Mz 0,5 dkg/m3víz 

 

A kísérlet tárgyát képező felületi védekezés során használt növényvédő szereket a                             

6. és 7.táblázat tartalmazza. 

 

6. táblázat. Az 1. sátorban alkalmazott felületi növényvédelem 

(Pócspetri, 2014) 

 

 

7. táblázat. A 2. sátorban alkalmazott felületi növényvédelem 

(Pócspetri, 2014) 

 

 

 

4.4.8. A PALÁNTÁK NYÍRÁSA 

A palánták nevelése során a legfontosabb ápolási munka, amelyet végeztünk a palánták 

nyírása volt, a palánták nyírásának időpontját a 8. táblázat mutatja be.  

 

Az 1. sátorban alkalmazott növényvédelem

2014.03.10

2014.04.12

2014.04.17

2014.04.25 3l/sátor hidegködképzővel kijuttatva

100 ml Previcur

60 g Acrobat MZ

100 ml Previcur

60 g Acrobat MZ

3l/sátor hidegködképzővel kijuttatva

3l/sátor hidegködképzővel kijuttatva

3l/sátor hidegködképzővel kijuttatva

A 2. sátorban alkalmazott növényvédelem

2014.04.14 100 ml Azoter F 3l/sátor hidegködképzővel kijuttatva

2014.04.29 12 ml Laser sátranként hidegködképzővel kijuttatva

2014.03.20 100 ml Azoter F 3l/sátor hidegködképzővel kijuttatva

2014.04.03 100 ml Azoter F 3l/sátor hidegködképzővel kijuttatva
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Ezen ápolási munka elvégzésével:  

 kiegyenlítettebbé tettük a palántaállományt, az esetlegesen lemaradó egyedeknek 

lehetőséget biztosítottunk a fényhez jutáshoz 

 a palántaállomány szellősebbé tételével, a kórokozók megtelepedésének és 

terjedésének esélyeit rontottuk 

 a nyírással erősítettük a gyökérképződést és a tápanyagok felhalmozódását a szárban 

 az ültetés előtt elvégzett levélcsonkítással, csökkentettük a párologtató felület 

nagyságát, ezzel az eredés javulását segítettük elő 

 a nyírások számával pedig a kiültetés időpontját szabályoztuk 

 

8. táblázat. A kísérleti sátrakban elvégzett palántanyírások időpontjai 

(Pócspetri, 2014) 

 

 

Az első nyírás során a palánták kb. 7-10 cm nagyságúak voltak. A nyírómagasság 

beállításánál arra ügyeltünk, hogy a tenyészőcsúcsok ne sérüljenek. Maga a nyírás 

hagyományos fűnyírógéppel történt, melynek kivitelezését a sátorban elhelyezett nyírókeret 

tette lehetővé. A nyírógép fertőtlenítését folyamatosan elvégeztük, hogy ezzel is csökkentsük 

a betegség továbbvitelének a lehetőségét. Az első nyírást követően a lemaradt palánták 

néhány nap múlva a nyírott palánták fölé emelkedtek, így szükséges volt a második nyírás 

elvégzése is, majd a harmadik nyírásra már akkor került sor, amikor már a korábban is jól 

fejlődő, valamint a lemaradt palánták is fejlődésnek indultak, de minden nyírás esetében 

figyeltünk arra, hogy a tenyészőcsúcsok ne sérüljenek. 

 

 

4.4.9.A PALÁNTÁK KISZEDÉSE 

 A tálcák vízre helyezését követően a 63. napon történt a kiültetésre alkalmas palánták 

kiszedése. 

2014.05.01

2014.05.05

2014.05.07

1. sátor

2. sátor

Kísérleti sátor száma Palánta nyírások időpontja

2014.05.02

2014.05.05

2014.05.08
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Az 1. sátorban a vetés ideje: 2014.03.07 a kiszedés ideje: 2014.05.09 

A 2. sátorban a vetés ideje: 2014.03.06 a kiszedés ideje: 2014.05.08 

Kiültetésre alkalmas a palánta akkor, ha erős, egészséges, edzett, 5-7 lombleveles állapotban 

van. 

Az agrotechnikai eljárásokat tartalmazó palántanevelési naplókat az 1. és 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra. A kikelt állomány, palántakiszedés előtt 

(Pócspetri, 2014) 

(Forrás: Saját fotó) 
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5. EREDMÉNYEK ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE 

5.1. A DOHÁNYPALÁNTÁK CSÍRÁZÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ 1. FÓLIASÁTORBAN (KÉMIAI 

FUNGICIDES VÉDEKEZÉS) 

Az 1. fóliasátorban végzett dohánypalánta darabszám mérések eredményeit a vizsgált 

tálcákban a különböző fenofázisokban a 9. táblázat mutatja. 

9. táblázat. Az 1. sátorban elvégzett palántaszámolások 

(Pócspetri, 2014) 

Az 1. sátorban elvégzett palántaszámolások (db)   

  
1. 

tálca 

2. 

tálca 

3. 

tálca 

4. 

tálca 
Átlag 

%-

ban 

1. mérés: Szikleveles állapot (2014. április 1.) 137 141 130 147 139 82 

2. mérés: Kereszt állapot (2014. április 7.) 147 145 151 165 152 89 

3. mérés: Teljes lombzáródást megelőző állapot 

(2014. április 14.) 
139 137 152 157 146 86 

4. mérés: Kiültetésre kész palánta (2014. május 9.) 124 129 132 136 130 77 

 

Az első mérésre 2014. április 1-jén került sor, ami a palántanevelés során a szikleveles 

állapotnak tekinthető. A pillírozott vetőmagvak vetése a szövetkezet saját vetőgépével történt, 

mely közel 99%-os pontossággal vet. A vetés során 170 férőhelyes harmadik éves polisztirol 

palántanevelő tálcákat használtunk. Az első mérés során a véletlenszerűen kijelölt négy 

tálcában az alábbi darabszámokat mértem: az elsőben 137 db, a másodikban 141 db, a 

harmadikban 130 db és a negyedikben pedig 147 db mag kelt ki az elvetett magokból. Ezek 

számtani átlagát véve pedig az állapítható meg, hogy a tálcák közel 82%-a csírázott ki, vagyis 

a kelés már folyamatban volt (7. ábra). 
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7. ábra. Az 1. sátorban végzett első mérés szikleveles állapotban  

(Pócspetri, 2014. április 1.) 

A második mérésre 2014. április 7-én, már kereszt állapotban került sor. Az első méréshez 

képest azt tapasztaltam, hogy a korábbiakban mért első tálcában a 137 db helyett már 147 db, 

a második tálcában 141 db helyett 145 db, a harmadikban 130 db helyett 151 db, míg a 

negyedikben 147 db helyett 165 db mag kelt ki (8. ábra). A kísérleti adatok alapján 

megállapítottam, hogy a második számolás időpontjára a kikelt palánták darabszáma 

növekedett, és az elvetett magok csírázása a korábbi 82%-ról 89%-ra javult. 

 

8. ábra. Az 1. sátorban végzett második mérés kereszt állapotban  

(Pócspetri, 2014. április 7.) 
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A harmadik mérést 2014. április 14-én, a teljes lombzáródást megelőző állapotban végeztem. 

A számadatok jelentős csökkenést mutattak a palánták darabszámának tekintetében, ugyanis a 

második méréshez viszonyítva az első tálcában 147 db helyett 139 db, a másodikban a 145 db 

helyett 137 db, a harmadikban a 151 db helyett 152 db, míg a negyedikben a korábbi 165 db 

helyett csak 157 db palánta volt (9. ábra). A tálcák korábbi 89%-os kelési erélye 86%-ra 

csökkent, mivel a palánták jelentős része kipusztult, vagy pusztulásnak indult a különböző 

gombás betegségek, mint például a palántadőlés, palánta tőfekély vagy a Sclerotinia fertőzés 

hatására. Azok a palánták, amelyek a második mérés után esetlegesen kifejlődtek ugyan, az 

elhúzódó kelés miatt már nem voltakkiültetésre alkalmasak. 

 

 

9. ábra. Az 1. sátorban végzett harmadik mérés teljes lombzáródást megelőző 

állapotban 

(Pócspetri, 2014. április 14.) 

A negyedik mérés ideje 2014. május 9. volt. Az előző három mérés esetében a kikelt magok 

számlálása vizuálisan történt a fóliasátor belsejében. A negyedik mérésre azonban már a 

fóliasátoron kívül került sor, ugyanis itt már a kiültetésre alkalmas palántákat számoltam meg, 

melyek megfelelnek a gépi kiültetés feltételeinek. A harmadik méréshez viszonyítva az első 

tálcában korábban mért 139 db helyett 124 db, a második tálcában 137 db helyett 129 db, a 

harmadikban 152 db helyett 132 db, míg a negyedikben 157 db helyett 136 db palánta volt 

(10. ábra). Összességében megállapítható, hogy a harmadik mérés alkalmával kapott 86%-os 

átlagos tálcánkénti palántaszám a negyedik felvételezéskor 77%-ra csökkent, mivel a 

szárrothadás jelentős palántapusztulást okozott.  
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10. ábra. Az 1. sátorban végzett negyedik mérés kiültetésre kész állapotban 

(Pócspetri, 2014. május 9.) 

 

5.2.A DOHÁNYPALÁNTÁK CSÍRÁZÁSÁNAK VIZSGÁLATA A 2. FÓLIASÁTORBAN 

(MIKROBIOLÓGIAI FUNGICIDES VÉDEKEZÉS) 

 

A 2. fóliasátorban végzett dohánypalánta darabszám mérések eredményeit a vizsgált 

tálcákban a különböző fenofázisokban a 10. táblázat mutatja. 

10. táblázat. A 2. sátorban elvégzett palántaszámolások 

(Pócspetri, 2014) 

A 2. sátorban elvégzett palántaszámolások (db)   

  
1. 

tálca 

2. 

tálca 

3. 

tálca 

4. 

tálca 
Átlag 

%-

ban 

1. mérés: Szikleveles állapot (2014. április 1.) 149 141 146 145 145 85 

2. mérés: Kereszt állapot (2014. április 7.) 149 152 147 155 151 89 

3. mérés: Teljes lombzáródást megelőző állapot (2014. 

április 14.) 
158 150 163 158 157 93 

4. mérés: Kiültetésre kész palánta (2014. május 8.) 152 147 155 153 152 89 
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Az első mérésre a második sátorban is 2014. április 1-jén került sor, ami a palántanevelés 

során a szikleveles állapotnak tekinthető. A vetés során az egzakt kísérleti módszertannak 

megfelelően ebben az esetben is 170 lyukas harmadik éves polisztirol palántanevelő tálcákat 

használtunk. Az első mérés során az első fóliasátorhoz hasonlóan véletlenszerűen kijelölt 

négy tálcában az alábbi számokat kaptam: az első tálcában 149 db, a másodikban 141 db, a 

harmadikban 146 db és a negyedikben pedig 145 db mag kelt ki az elvetett magokból (11. 

ábra). Ezek számtani átlagát véve megállapítható, hogy a tálcákban lévő dohány palánták 

közel 85%-a csírázott ki, vagyis a palánták kelése a tálca potenciális férőhelyeihez képest 

előrehaladott volt. 

 

 

11. ábra. A 2. sátorban elvégzett első mérés szikleveles állapotban  

(Pócspetri, 2014. április 1.) 

 

A második mérésre 2014. április 7-én, már kereszt állapotban került sor. Az első méréshez 

képest azt tapasztaltam, hogy az első számoláskor az első tálcában mért dohánypalánta szám 

nem változott (149 db), a második tálcában 141 db helyett 152 db, a harmadikban 146 db 

helyett 147 db, míg a negyedikben 145 db helyett 155 db mag kelt ki (12. ábra). Ez is 

bizonyítja, hogy az első mérés során még csak folyamatban volt a kelés, de a második mérés 

időpontjára vált teljessé. Az elvetett magok csírázása a korábbi 85%-ról 89%-ra javult. 
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12. ábra. A 2. sátorban végzett második mérés kereszt állapotban 

(Pócspetri, 2014. április 7.) 

A harmadik mérést 2014. április 14-én, a teljes lombzáródást megelőző állapotban végeztem. 

A számadatok jelentős növekedést mutattak a palánták darabszámának tekintetében, ugyanis a 

második méréshez képest a harmadik mérés során az első tálcában 149 db növény helyett 158 

db, a második tálcában 152 db helyett 150 db, a harmadikban a 147 db helyett 163 db, míg a 

negyedikben a korábbi 155 db helyett 158 db palánta volt (13. ábra). Ennek következtében a 

vizsgált tálcák második számoláskori 89%-os átlagos kikelt palánta száma 93%-ra növekedett. 

Ennek oka, hogy a felhasznált Azoter F mikrobiológiai készítmény kedvező fungicid hatása 

megakadályozta a palánták gombás betegségekkel való fertőződését és kipusztulását. 

 

A negyedik mérés ideje 2014. május 8. volt. Az előző három mérés esetében a kikelt 

növények számolása vizuálisan történt a fóliasátor belsejében. Míg a negyedik mérésre már a 

fóliasátoron kívül került sor, ugyanis itt már a kiültetésre alkalmas palántákat számoltam meg, 

melyek megfelelnek a gépi kiültetés feltételeinek. A harmadik méréstől eltérően az első 

tálcában korábban mért 158 db helyett 152 db, a másodikban 150 db helyett 147 db, a 

harmadikban a 163 db helyett 155 db, míg a negyedik tálcában 158 db helyett 153 db palántát 

számoltam (14. ábra). Ezzel összességében megállapítható, hogy a harmadik mérés 

alkalmával mért 93%-os kelés 89%-ra csökkent, tehát a kezelés hatására a szárrothadás 

kártétele nem volt olyan nagymértékű, mint a kémiai fungicides védekezés esetében. 
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13. ábra. A 2. sátorban végzett harmadik mérés teljes lombzáródást megelőző állapotban  

(Pócspetri, 2014. április 14.) 

 

 

14. ábra. A 2. sátorban végzett negyedik mérés kiültetésre kész állapotban  

(Pócspetri, 2014. május 8.) 
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5.3. AZ 1. ÉS 2. FÓLIASÁTOR EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Az 1. és 2. fóliasátorban végzett dohánypalánta darabszám mérések eredményeinek 

összehasonlítását a vizsgált tálcákban a különböző fenofázisokban a 11. táblázat mutatja. A 

táblázatban feltüntettem a négy ismétlés átlagát, valamint a tálcák maximális férőhelyeihez 

(170 db) viszonyított dohánypalánták százalékos értékeit is. 

 

11. táblázat. Az 1. és 2. sátor eredményeinek összehasonlítása 

(Pócspetri, 2014) 

 

 

Az 1. és 2. sátor eredményeinek összehasonlítása során a következőket tapasztaltam: 

Az első, szikleveles állapotban történő mérésnél, a 2. fóliasátor ismétléseinek átlagában 

tálcánként 6 növénnyel volt nagyobb a palánták darabszáma, mint az 1. fóliasátor 4 

ismétlésének átlagában, aminek oka a tálcák három nappal korábbi vízre helyezése volt az 

első sátor tálcáihoz képest.  

Vízre helyezés időpontja: 1. sátor   2014.03.10. 

2. sátor   2014. 03.07. 

A második, kereszt állapotban történő mérés, nem mutatott jelentős különbséget a két 

sátorban számolt palánta darabszám értékek között, az 1. sátor tálcái behozták a lemaradást, 

amit a jobb csírázási feltételeknek köszönhettünk, ugyanis nőtt az átlaghőmérséklet és a 

napsütéses órák száma, ami az első sátorban lévő dohány magok csírázását felgyorsította. 

Megállapítást nyert, hogy a pillírben lévő fungicid jó védelmet biztosított a 

csírabetegségekkel szemben. 

 

A harmadik, teljes lombzáródást megelőző vizsgálat eredménye szerint, a 2. sátor Azoter F-fel 

kezelt tálcáiban lévő csíraszám 93%-ban realizálódott. Ez azonban nem mondható el az 1. 

sátor esetében, hiszen itt már a második kereszt állapotban végzett méréshez képest is 3%-os 

1. tálca 2. tálca 3. tálca 4. tálca Átlag %-ban 1. tálca 2. tálca 3. tálca 4. tálca Átlag %-ban

137 141 130 147 139 82 149 141 146 145 145 85

147 145 151 165 152 89 149 152 147 155 151 89

139 137 152 157 146 86 158 150 163 158 157 93

124 129 132 136 130 77 152 147 155 153 152 89

Az 1. sátorban elvégzett palántaszámolások A 2. sátorban elvégzett palántaszámolások
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növényszám csökkenés tapasztalható. A korábbi 89% helyett 86% a palánták darabszáma. 

Ezek az adatok igazolják a kémiai fungicides védekezés során fellépő jelentősebb 

palántapusztulást, azaz a már kikelt növények egy része szikleveles állapotban elhalt. 

Az utolsó, kiültetés előtti dohány palánta számolás során azt tapasztaltam, hogy a 2. sátorban 

(biológiai védekezés esetén) 12%-kal nagyobb volt a kiültetésre alkalmas palánták aránya, 

ami az előzetes várakozásainkat igazolta. A biológiai fungicid (Azoter F) minden kétséget 

kizáróan jóval nagyobb védelmet biztosított, mint a kémiai védekezés (15. ábra). 

 

Az 1. sátorban, a harmadik mérés során kapott 86%-os növény arány a negyedik mérés 

alkalmával 77%-ra csökkent, ez 9%-os kiesés, mivel kiültetésre ezek a palánták már nem 

voltak alkalmasak. A 9%-os csökkenés a keresztállapot utáni kipusztulás eredménye. 

 

A 2. sátorban, a harmadik mérés során kapott 93%-os növény arány a negyedik mérés 

alkalmával 89%-ra csökkent, ez 4%-os kiesés, mivel kiültetésre ezek a palánták már nem 

voltak alkalmasak. Ez a 4%-os kiesés nem a palánták kipusztulásából, vagy azok gombás 

fertőződéséből adódott, hanem a mag csírázási erélyéből. Ennek ellenére a kiültetésre 

alkalmas palánták darabszáma az elvárható 80%-os kihozatallal szemben 89%-ban valósult 

meg. 

 

15. ábra. Az 1. és 2. sátor palánta kihozatali átlagainak összehasonlítása 

(Pócspetri, 2014) 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

A szakdolgozatomban dokumentált kísérlet során a hidrokultúrás dohánypalánta nevelés 

biológiai és kémiai fungicides védekezési lehetőségeinek egzakt négy ismétléses hatékonyság 

vizsgálatát végeztem el. Az alkalmazott biológiai fungicid, amelyre a kísérlet irányult az 

Azoter F mikrobiológiai készítmény volt. 

A megfigyelés során törekedtünk az azonos életfeltételek biztosítására, továbbá mindkét 

vizsgált sátorban azonos körülményeket teremtettünk, harmadik éves tálcákat használtunk, 

évjáratban és fajtában azonos magvakat vetettünk.  

 

A 2014. évben hagyományos kémiai fungicidre alapozott hidrokultúrás palántanevelésnél 

megfigyelésre kijelölt tálcák első bonitálásának számtani átlaga magasabb számokat mutatott, 

mint az utolsó felvételezés során kiültetésre alkalmas palánták darabszámának átlagértéke.  

 

A palánták különböző fenofázisaiban (szikleveles-, kereszt-, teljes lombzáródást megelőző- és 

kiültetésre alkalmas palánta állapot) szemrevételezés során jól látható, hogy teljesen random 

módon fordulnak elő fertőzési kártételek, kipusztulások.  

 

A kiültetésre kerülő palánták kiszedésekor jelentős mértékű szárrothadással szembesültünk az 

1. sátorban, melynek mértéke kb. 12 % volt. Az 1. sátor második mérése során kapott 

maximális 89% a negyedik mérésre 77%-ra csökkent.  

A minimálisan elvárható 80%-os kihozatallal szemben a negyedik kiültetés előtti növény 

számoláskor, az 1. sátor tálcáiban 77%, míg a 2. sátor tálcáiban 89%-os tálcánkénti növény 

arány realizálódott.  

 

A 2014. évi biológiai védekezés hatására a 2. sátor palántáinak szemrevételezése során 

lényeges különbségeket tapasztaltunk az 1. sátor kémiai fungiciddel kezelt palántáihoz képest, 

melyek a következők voltak: 

 a teljes lombzáródást megelőző időszakban, a harmadik számolás alkalmával a 2. 

sátor tálcáiban 7%-kal volt több kiültetésre alkalmas állapotban lévő palánta, mint az 

1. sátor tálcáiban (1. sátor kiültetésre alkalmas állapotban lévő palánták darabszáma a 

tálca 86%-a, míg a 2. sátor ugyanezen mérésnél a számolás eredménye 93%-ot 

mutatott) 
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 a jól látható fertőzési gócok elmaradtak a 2. sátorban 

 a 2. sátor állománya homogénebb és jobb kondíciójú volt 

 a megfigyelésre kijelölt tálcákból kiszedhető, kiültetésre alkalmas palánták 

darabszáma megegyezőséget mutatott az összes tálca átlagával 

 a szárrothadás kártétele jelentősen csökkent vagy teljesen elmaradt a 2. sátorban 

A szakdolgozatom kísérleti helyének minősülő szövetkezet a kísérletem eredményeire és az 

előző évi tapasztalatokra alapozva (tehát 2014. év előtti szemrevételezések, kísérletezések 

hatására) a 2015. évben a teljes palántanevelő felületen -18 fóliasátor- csak és kizárólag 

biológiai védekezést alkalmazott (mely eredményének vizsgálata már nem tartozik a 

szakdolgozatom kísérleti adataihoz). Annyi volt 2015-ben a különbség, hogy az első és a 

második Trichodermás felületi kezelés helyett egy szintén újnak számító, magas 

redoxipotenciálú készítménnyel (SteriCleanPlant) támogatták a palántanevelést, mely fizikai 

úton semmisíti meg a baktériumokat és a gombákat, esélyt sem hagyva a hatóanyag ellen 

rezisztens törzsek kialakulására.  

 

A 2015. évi tapasztalatok megerősítették a korábbi (2014. és az előtti) megfigyeléseket, hogy 

a kontakthatású SteriCleanPlant hatékony kiegészítője lehet a jövőben a biológiai 

védekezésnek a felületi fonalas gombák és vírusfertőzések kártételének megakadályozásában, 

hiszen itt nincs UV hatás, viszont nagyon fontos a teljes lefedettség biztosítása hidegködképző 

alkalmazásával.  

 

A számok tükrében 2015-ben egy kismértékű lemaradás volt tapasztalható, az előző évi 

(2014.) biológiai kísérlet számadataihoz képest, de ez valószínűen a más évjáratú magfogás 

vagy a pillírozás minőségének köszönhető, mert már a keléskor látszódott a lemaradás, az 

arányokat vizsgálva viszont az új technológiai elemek jól vizsgáztak. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

A dohány a legfontosabb élvezeti növényeink közé sorolható, burgonyafélék családjába 

tartozó növényünk, melynek élvezeti értékét maga a dohánynövény levele adja. Biológiai 

adaptivitásának, vagyis a megváltozó életkörülményekhez történő kiváló alkalmazkodásának 

köszönheti, hogy a világ mintegy 200 országában termesztik sikeresen. Azonban ennek 

ellenére világpiaca meglehetősen koncentrált, gazdasági érdekeltségtől vezérelt. A dohány 

termesztése mind világ, mind hazai viszonylatban az elmúlt években csökkenő tendenciát 

mutat, melynek oka részben a palánták nevelése során fellépő többletköltségek, részben pedig 

a termesztéshez szükséges támogatási összegek jelentős mértékű csökkenése együttesen 

eredményez. Hazánk termőterülete kb. 4.700 hektár (2014. adatai alapján), azonban a 

termőterület nagysága nem tükrözi hűen ennek a kultúrának a magyarországi jelentőségét, 

hiszen nincs még egy olyan ágazat, amelynek művelése annyi munkaórát, illetve 

munkavállalót igényelne, mint a dohány. A hazai dohánytermesztés sikerességének egyik 

alappillére a jó minőségű palánta előállítása. Az ehhez szükséges biológiai alapok a magyar 

fajtanemesítésnek köszönhetően biztosítottak. A palánták nevelése azonban nagyobb kihívást 

jelent jelenleg, mint maga a szántóföldi termesztése. A dohánytermesztésben az utóbbi 

évtizedekben a hidrokultúrás (vízágyas) palántanevelés terjedt el és jelen pillanatban is ezt a 

technológiát alkalmazzák széles körben. Ezen technológia lényege, hogy az üvegházakban 

vagy fóliasátrakban vízágyakat alakítanak ki, amelyekre azok a polisztirol tálcák kerülnek, 

melyeknek a „méhsejt”-szerű üregébe töltött komposztba történik a pillírozott dohány magvak 

szemenkénti vetése. A komposzt vagy tőzeg keverék csupán a palánták tartó közegeként 

szolgál, a növények táplálása és a kórokozók elleni védelme azonban a vízágyon keresztül 

történik. A vízágyas palántanevelés a kezdeti időszakban a technológia elemeinek 

következetes betartása mellett kiszámítható, kiváló minőségű szaporítóanyagot produkált. Egy 

évtized elteltével azonban egyre romló mennyiségi és minőségi paraméterekkel kellett 

szembenéznie a termesztőknek. Ezen problémának számos oka volt többek között, hogy a 

palántanevelő polisztirol tálcák porózus szerkezete miatt az előző évi nevelésből adódó 

megbetegedett palánták kórokozói megragadtak a tálca belső oldalán, melynek fertőtlenítése 

nem volt teljesen hatásos. A problémát tovább növelte, hogy a termesztés során felhasznált 

kertészeti eszközök fertőtlenítésére használt szerek nem fejtették ki kellőképpen hatásukat, 

így fertőzési gócként jelentek meg. Ilyen kertészeti eszközök közé sorolható pl. a 

palántanevelő polisztirol tálcák, keveréshez használt szivattyú, a fóliapalást, a belső fólia (ami 

a cseppgátlástól véd), amelyek cseréje időszerű lenne, de jelentős költségnövekedést 



52 
 

eredményezne, amellyel kockáztatnák a termelők a dohánytermesztés jövedelmezőségét. A 

palánták kiszedése a tálcákból a fóliasátrak előtt történik. Az ott szétcsepegett víz, a 

tőzegmaradvány a takarítás ellenére is súlyos problémákat okoz, ugyanis tavasszal a szél por 

útján felkavarja és a sátorba juttatja a maradványokat. Ezen problémák kiküszöbölésére a 

technológiai leírásban konkrét utasításokat találunk a fungicidek alkalmazására. De az 

előírások maradéktalan végrehajtása mellett is jelentős fertőzés, kipusztulás tapasztalható. 

Ennek oka részben a rezisztencia kialakulása, részben pedig, hogy a leírásban szereplő 

növényvédőszer-koncentráció nem elegendő az egyes fenofázisokban. Maga a hagyományos 

hidrokultúrás módszer nem tartalmazza a növények felületi permetezését, kezelését, minden 

tápanyag-utánpótlás és védekezés a vízben történik. A jól bevált technológián túlmenően 

azonban már kiegészítő növényvédelmi beavatkozások váltak szükségessé, a termelők 

jelentős gondot fordítottak a preventív felületi kezelésekre, ugyanis olyan kórokozók jelentek 

meg, melyekkel a síkágyas palántanevelés során nem találkoztak. A speciális mikroklíma a 

gombák melegágya lett, többek között a Rhizoctonia nagyszámú tőpusztulást eredményezett. 

Továbbá a tenyészidőszak végén a szintén nagy kártétellel jelentkező Sclerotinia jelentett 

problémát, ugyanis a kártétel jelei a palántakiszedéséig nem is jelentkeztek. Az első években 

még igen hatékony volt a kiegészítő, felületi kezelés, de a sűrű állományba a lombzáródást 

követően a lokális beavatkozások gyér eredményt mutattak, az egyre nagyobb és nagyobb 

fertőzési nyomás hatására, tálcánként akár 80%-os pusztulás is előfordult. Mindehhez 

hozzájárult a nagyon intenzív növekedési fázis is, mely a hatóanyagok felhígulásával és 

lebomlásával magyarázható. A zárt lombozat és a nevelőközeg között a gombák szaporodása 

akadálytalanná, míg a felületi kezelések ezzel együtt esélytelenné váltak. A beöntözéses 

módszer a tőzeg kimosódása miatt nem volt alkalmazható, a termesztő felület szárítása a 

tőzeg folyamatos vízemelése miatt kivitelezhetetlen, így az életfeltételekbe való beavatkozás 

nem valósulhatott meg. Alternatív megoldásként jött szóba a biológiai védekezés 

lehetőségeinek vizsgálata, párhuzamosan a hagyományos technológiával, azzal 

összehasonlítva. Egyes növényfajoknál a mikrobiológia készítmények alkalmazása bevált, így 

megérett a technológia a változtatásra. A dolgozatom ezt az alternatív lehetőséget tárgyalja a 

gazdaságban történt megfigyelések, üzemi szintű kísérletek bemutatásával. A szakdolgozatom 

kísérleti helyéül a Petri Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet szolgált, mely Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye délnyugati részén, a Nyírségben Máriapócs mellett fekvő településen, 

Pócspetriben helyezkedik el. A szakdolgozatban dokumentált kísérlet során a hidrokultúrás 

dohánypalánta nevelés biológiai és kémiai fungicides védekezési lehetőségeinek egzakt négy 
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ismétléses hatékonyság vizsgálatát végeztem el. Az alkalmazott biológiai fungicid, amelyre a 

kísérlet irányult az Azoter F mikrobiológiai készítmény volt.    

A megfigyelés során törekedtünk az azonos életfeltételek biztosítására, továbbá mindkét 

vizsgált sátorban harmadik éves tálcákat használtunk, évjáratban és fajtában azonos magvakat 

vetettünk. A palánták különböző fenofázisaiban (szikleveles-, kereszt-, teljes lombzáródást 

megelőző- és kiültetésre alkalmas palánta állapot) szemrevételezés során jól látható, hogy 

teljesen random módon fordulnak elő fertőzési kártételek, kipusztulások. A kiültetésre kerülő 

palánták kiszedésekor jelentős mértékű szárrothadással szembesültünk az 1. sátorban, 

melynek mértéke kb. 12 % volt. Az 1. sátor második mérése során kapott maximális 89% a 

negyedik mérésre 77%-ra csökkent.  

A minimálisan elvárható 80%-os kihozatallal szemben a negyedik kiültetés előtti növény 

számoláskor, az 1. sátor tálcáiban 77%, míg a 2. sátor tálcáiban 89%-os tálcánkénti növény 

arány realizálódott.  

A 2014. évi biológiai védekezés hatására, tehát a 2. sátor palántáinak szemrevételezése során 

lényeges különbségeket tapasztaltunk az 1. sátor palántáihoz képest, a kémiai védekezéssel 

szemben, melyek a következők: a teljes lombzáródást megelőző időszakban, a harmadik 

számolás alkalmával a 2. sátor tálcáiban 7%-kal volt több kiültetésre alkalmas állapotban lévő 

palánta, mint az 1. sátor tálcáiban (1. sátor kiültetésre alkalmas állapotban lévő palánták 

darabszáma a tálca 86%-a, míg a 2. sátor ugyanezen mérésnél 93%-ot mutatott); a jól látható 

fertőzési gócok elmaradtak a 2. sátorban; a 2. sátor állománya homogénebb és jobb kondíciójú 

volt; a megfigyelésre kijelölt tálcákból kiszedhető, kiültetésre alkalmas palánták darabszáma 

megegyezőséget mutatott az összes tálca átlagával; a szárrothadás kártétele jelentősen 

csökkent vagy teljesen elmaradt a 2. sátorban. A kísérleti eredmények azt bizonyítják, hogy a 

nevelés során kizárólag biológiai készítmények használatával (2. sátor) jelentősen növekedett 

a tálcánkénti kiültetésre alkalmas palánták darabszáma a kémiai készítményekkel (1. sátor) 

kezelt tálcák kihozatali eredményeihez képest.  
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1. számú melléklet 

 

 

 

Víz Salétromsav Ferticare IV. Kálium-sz. Keserűsó Kálcium-n. Amm.nit. Previcur Ridomil Feltöltést végző Megjegyzés

m
3 liter kg kg kg kg kg kg dl dkg aláírás pl. kelés, nyírás

2014.03.07 P vetés

2014.03.10 H 15 2 Linzenbold J. 100mI Previcur / 3I híd.köd

2014.03.11 K 15 Bota Gy.

2014.03.23 V 2 Szabó Cs.

2014.03.25 K 2 0,3 3 Varga F. Kb. 2-3%-os kelés

2014.03.27 Cs kb. 65-70%-os kelés

2014.03.28 P 7,3 0,63 1,5 3 4 0,24 0,88 2,8 0,16 Varga F.

2014.04.01 K 6,6 1,62 137 141 130 147 0,3 Bota Gy.

2014.04.03 Cs 15 Varga F.

2014.04.05 Szo 3 0,8 1 0,06 0,22 0,7 0,04 Bota Gy.

2014.04.06 V 6,6 1,56 0,5 Szabó Cs.

2014.04.07 H 147 146 151 165 Bota Gy.

2014.04.09 Sze 3 0,9 2,5 0,15 0,55 1,75 0,1 Szabó Cs.

2014.04.11 P 6,6 1,79 0,7 Bota Gy.

2014.04.12 Szo Veres A. 60gr Acrobat MZ / 3I híd.köd

2014.04.14 H 139 137 152 157 Bota Gy.

2014.04.16 Sze 8 Varga F.

2014.04.17 Cs 0,5 Bota Gy. 100mI Previcur / 3I híd.köd

2014.04.23 Sze 6 1,5 2,5 0,15 0,55 1,75 0,1 3 Bota Gy.

2014.04.25 P 6,5 1,6 Veres A. 60gr Acrobat MZ / 3I híd.köd

2014.05.02 P nyírás

2014.05.03 Szo 4 0,5 1,5 0,09 0,33 1,05 0,6 1 Szabó Cs.

2014.05.05 H 1,53 4 5 Varga F. nyírás

2014.05.08 Cs 5 nyírás

2014.05.09 P 1,03 124 129 132 136 Kujbus Dorka palántakiszedés

1. sátor Fajták: H-19 Tálca db: 1621 Megjegyzés:  Azoter F kontroll

Dátum Nap pH EC
Palánta

db/tálca
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2. számú melléklet 

 

 

 

Víz Salétromsav Ferticare IV. Kálium-sz. Keserűsó Kálcium-n. Amm.nit. Azoter F Previcur Ridomil Feltöltést végző Megjegyzés

m
3 liter kg kg kg kg kg kg / l dcl dkg aláírás pl. kelés, nyírás

2014.03.06 Cs vetés

2014.03.07 P 7,2 0,61 15 0,5 Linzenbold J. feltöltővízbe adagolva, keverve

2014.03.20 Cs Veres A. 100mI Az.F hidegköd: 3 liter/sátor

2014.03.21 P Kb. 2-3%-os kelés

2014.03.24 H 4

2014.03.27 Cs 3 4 0,24 0,88 2,8 0,16 Bota Gy. kb. 65-70%-os kelés

2014.03.28 P 6,7 1,66 1

2014.04.01 K 6,6 1,57 149 141 146 145 0,2 Bota Gy.

2014.04.02 Sze

2014.04.03 Cs Veres A. 100mI Az.F hidegköd: 3 liter/sátor

2014.04.07 H 149 152 147 155 Bota GY.

2014.04.08 K

2014.04.09 Sze 6,5 1,75 3 0,9 2,5 0,15 0,55 1,75 0,1 Szabó Cs.

2014.04.10 Cs

2014.04.11 P 6,6 1,75 0,7 Bota Gy.

2014.04.13 V

2014.04.14 H 158 150 163 158 Bota / Veres 100mI Az.F hidegköd: 3 liter/sátor

2014.04.15 K 6,6 1,72

2014.04.23 Sze 5 1,2 2 0,12 0,55 1,73 0,1 Varga F.

2014.04.25 P 6,6 1,52

2014.04.29 K Veres A. LASER 12mI/ sát. Híd.köd

2014.05.01 Cs nyírás 

2014.05.03 Szo 4 0,15 1,5 0,09 0,33 1,05 0,06 Szabó Cs.

2014.05.05 H nyírás

2014.05.07 Sze 5 Varga F. nyírás

2014.05.08 Cs 7,1 1,16 152 147 155 153 Kujbus Dorka palántakiszedés

db/tálca

2. sátor Fajták: H-19 Tálca db: 1601 Megjegyzés:  Azoter F kísérlet

Dátum Nap pH EC
Palánta
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