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BEVEZETÉS

Hazánkban a dohány 1574-ben timt fel de ter

mesztése és a dohányzás csak lassan terjedt el, mert

az utóbbit szigorú tilalmak, törvények tiltották. A

három részre szakadt országban a török hódoltság ide

jén nem lehetett egységes az új gazdasági növény is

merete és elterjedése. A dohányültetés az Alföldön, a

volt hódoltsági területeken kezdődött és a "kertész"

községekben virágzott. "A termés egyes helyeken annak

ellenére, hogy a dohány szabadkereskedelmi áru volt,

lassan növekedett s még a XVIII. században sok helyütt

nem ismerték. A tüzesetek terjedésével az anyaország

ban is szigorú törvényeket hoztak a dohányzással kap

csolatban. A rendeletek azonban foként a szegény né

pet sújtották" /TAKÁCS S./

A szatmári béke után a bécsi udvar új gazdasági

növények elterjedésével kísérletezett. Mindeddig ugyan

is a gazdasági élet súlypontja inkább a gabonafélékre

esett. A XVIII. század elején terjedtek el Magyaror

szágon a dohány és más növények és ezzel kezdetét vet

te a mezőgazdaság képének átalakulása A század első• • •

évtizedeiben csak Nógrád és Baranya termel jelentősebb

mennyiséget, 1719-től már Szegeden is termelnek. Ké

sőbb Szeged a délvidéki dohánytermelés központja. In

nen terjedt el Torontálba is. Algyőn a század végén
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75^ gányó élt. A dohány pedig "Szegedi" néven került 

forgalomba /BAKÁCS I./.

A hevesi és Szeged környéki dohánynak már tör

ténete, országos jelentősége volt, amikor a Nyírség

ben még a termesztés körvonalai sem bontakoztak ki.

A jobbágyfelszabadítás előtti évtizedekben mindössze

l6 nyírségi faluban foglalkoztak - jelentéktelen te

rületen - dohánnyal /BALOGH I./.

A XXX. század elején már a dohány, a tengeri és

a burgonya igazi hazájának nevezi Fényes E. a Nyírsé

get /FÉNYES E./.

Nagykálló, Nyíregyháza, Nyírbátor, Bakta, Ven-

csellő és Rakamaz környékét, mint a termesztés leg

számottevőbb helyeit külön is kiemeli Fényes Elek.

Adatai inkább a termesztés helyeinek megjelölésében, 

mint az országos jelentőségű termesztés vonatkozásá

ban érdemelnek figyelmet.

A XXX. század közepén Szabolcs megye nem számot

tevő termesztéssel /az ország dohánnyal honosított 

összterületének 5 $-ával/ a dohánytermesztő megyék so

rában még csak a hetedik /NATORP T. - BÁLVÁNYI GY./.

A termesztés területének rohamos növekedésével vi

szont a századfordulót megelőző évtizedben országos

rangra emelkedett és az 1920-as években a magyaror

szági dohánytermesztésnek több mint negyedrésze erről

a területről került ki.
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A dohánytermesztő területek nagysága és a ter

mesztett mennyiség folyamatosan növekedett és a do

hánytermesztés legjelentősebb bázisává vált Szabolcs

-Szatmár megye. 1964-ben erről a területről került 

ki Magyarországon a termelt dohány 53 $-a /SZABOLCS 

-SZATMÁR MEGYE STATISZTIKAI ÉVKÖNYVE/.

A nyírségi dohánytermesztés kibontakozása és

az ország legjelentősebb termesztési területévé fej

lődése között alig több mint egy évszázad telt el.

Az alábbiakban a termesztésnek ezt a gyors fejlődé

si folyamatát, a nyírségi dohánykultúra egy évszáza

dos vonásait, lényeges összetevőit és gazdaságióid

ra jzi elemzését kívánom bemutatni.

A feldolgozás alapját a termesztés és értékesítés

fejlődése a termesztő társadalmi rétegek változása

inak vizsgálata adja.
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I.

A DOHÁNYTERMESZTÉS TERMÉSZETFÖLDRAJZI FELTÉTELEI

1. A MEGYE GEOLÓGIAI ÉS MORFOLÓGIAI VISZONYAI

Természetföldrajzi szempontból Szabolcs-Szatmár

közigazgatási területét több egymástól eltérő kifejlő

dése és morfológiai képű mikrotáj alkotja. A megye 

központi területét és K-i részét az igen változatos

felszinü, elsősorban homok hordalékkúp alkotja. A

Nyírséget mitegy félkörben öleli körül K-ről a Szat- 

már-Beregi sikság, mig É-ról a Rétköz.holocén süllye- 

d ékt érüle t e.

A megye természetes tájai a jégkorszak és az

azt követő időszak felszínfejlődésének eredményeként 

alakultak ki. A jégkorszak idején a megye mai terü

lete a környező területek akkumulációs szintere. A 

Keleti-Kárpátokból és Észak-Erdélyből lefutó folyók 

e tájon áthaladva építették fel az É-Alföld törmelék

kúpját. A megközelítően egységes, átlag 150-200 m

vastagságú törmelékkúp a jégkorszak végére feldarabo-

lódik. A központi részét alkotó Nyírség kiemelkedik

mig a peremtájnák számitó Szatmár-Beregi sikság és

Rétköz lesüllyed. A Nyírség emelkedése ellenére ele

ven vízfolyásokkal rendelkezik, melyek szerepet ját

szottak a hordalékkúp-épitésben, felszinfejlesztés-

ben. Pontosan nem ismeretes a folyóvízi felszinala-
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kitás megszűnésének ideje, de feltehetően a fenyő-

nyir kor elejére tehető. A vízfolyások megszűnésé

vel a szél deflációs tevékenysége veszi át a felszín

alakító munkát. Az elhagyott folyóvölgyekből kifújt

laza törmelék, homok időközben megkötődik, de a XVIII

-XIX. században végrehajtott nagyobb erdőirtások

után ismét megmozdul a homok és a térszín végleges

kialakulása, a homok eredményes megkötése csak a leg

utóbbi időkben sikerült ismét.

A felszínfejlődés eredményeképpen a Nyírség vál

tozatos reliefü, mig a Szatmár-Beregi síkság, vala

mint a Rétköz szinte tökéletes síkság, ahol a legna

gyobb szintkülönbségek 5 ni körüliek. A mégis válto

zatos tájképi formát csak az elhagyott folyóvölgyek

sokasága okozza.

A Nyírség formakincsét gazdagítják a terület 

E-i részén a szélbarázdák, mig a D-i területeken a 

fejletlen nyugati szárú parabolabuckák jellemzőek.

A már megkötött homokbuckák közötti egykori tómed- 

a nyirvizlaposokat átmeneti löszös, homokos 

laposok fűzik fel és kapcsolják az É-D-i irányú buc

kasorokhoz /BORSY Z./.

reket

A geológiai és morfológiai fejlődés és a gaz

dasági élet kapcsolata e tájon igen szorosan össze

kapcsolódik. A napjainkban kiszélesedő területi spe-

cializáció mind jobban tárja fel azokat a természe-
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ti tartalékokat, amelyek ismeretében a gazdaságok 

gazdaságosabban termelhetnek. Fontos célkitűzés 

azoknak a területeknek a kiválasztása, amelyek más

növénytermesztési ágazat számára nem nyújtanak op

timális termesztési feltételeket, de a dohányter

mesztési ágazat optimális terméseredmények elérését

szavatolja.

2. A TALAJVISZONYOK HATÁSA A DOHÁNYTERMESZTÉS

TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSÉRE

Amig az éghajlati tényezők viszonylag nagyobb 

körzeten belül azonosak, addig a talaj tulajdonsá

gai már egy gazdaságon, de sokszor egy táblán belül 

is lényegesen eltérnek. Ezért az eredményes dohány- 

termesztéshez elengedhetetlenül szükséges az egyes

valamint a talajvizsgá

lati adatok ismerete, aminek alapján a termesztésre

dohányfajták talaj igénye,

legmegfelelőbb talajú terület kijelölhető.

Szabolcs-Szatmár megye talajviszonyai rendkí

vül változatosak. Elsősorban a Nyírségben kis terü

leten belül is a különböző tulajdonságú és vizgazdál- 

kodású talajok egész sora jelentkezik /l. sz. ábra/.

A Nyírségben a homok és a homokon kialakult ta

la jf éleségek, mig a Szatmár-Berégi síkságon és a Rét

közben az öntéstalajok a jellemzőek. A Nyirség tala

jának vázát, természetes alapját a Tisza és mellék

folyóinak finom szemcséjű üledéke, a glaciális idő-
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1. sz. ábrái SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE TALAJTÉRKÉPE

/Stefanovits. nyomán/

Jelmagyarázat:

1. futóhomok

2. barnaföld

3. barna érd6talaj

4. csernozjom

5. réti szolonyec

6. réti talaj

7. táptalaj

8. mocsári erdők talaja

9. nyers ' öntéstalaj





9

szak eoli'kus löszös üledékei és a pont-glaciális szá

raz kiimák szelei által jól osztályozott futóhomok 

alkotja. Északi-északkeleti részén homokos löszön és

löszös homokon alakultak ki a csernozjom talajok.

Humuszszintjük 1 m-nél vastagabb, humusztartalmuk 

3-4 % /RÓNAI A./. A jó szerkezetű, vizgazdálkodó, kö

zömbös kémhatású talajok elsősorban a szántóföldi

növénytermesztés, többek között a dohánytermesztés

jelentős területei.

A déli területeken nagy kiterjedésű futóhomok 

térszínek helyezkednek el. Általában iszapos homok, 

folyóvízi homok, ritkábban agyag az alapja. Vastagsá

ga nagyon változó, Dél felé haladva fokozatosan fino

modó apró szemű homok. Alacsony humusztartalmú, /l % 

alatti/ gyengén savanyú kémhatású talaj /STEFANOVITS 

P./. E kedvezőtlen adottságok ellenére a szántóföldi 

növénykultúrák közül a dohány termesztése gazdaságos

e területen is.

A laza homoktalajon váltakozó számban és mély

ségben igen eltérő vastagságban találunk un. kovár-

ványos csikókat, mely szintek kolloidokban gazdag, 

tömött szintek. E szintek pozitiv irányba befolyá

solják a homoktalajok levegő és vízháztartását, csök

kentik a csapadékvíz gyors lefutását/ leszivárgását/, 

és gyors elpárolgását. Kémhatásuk gyengén savanyú.

A felszínhez közel elhelyezkedő korvárványcsikok je

lentős szerepet játszanak a növényi tápanyagok fel-
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tárásában /STEFANOVITS P./.

A Szatmár-Beregi síkságon a réti és öntéstala

jok az uralkodók, melyek a Tisza és mellékfolyóinak 

hordalékán alakultak ki. Ezek könnyen művelhető, 2 

% humusztartalommal és gyenge vizvezető képességgel

rendelkező talajok. A feltalaj 6,0-6,5 pH értékű,

a mélyebb szintek közel semleges kémhatásúak. Az

abszorbeált kationok közül a "Ca" uralkodik, a nit

rogénben, foszforban szegény, káliumban gazdag szer

vesanyag igényes talajokban /STEFANOVITS P./.

A termesztési tapasztalatok szerint általában

a kötött talajon durva szövetű, vastag levelű do

hány terem. Cigarettadohány termesztésére csak azok 

a talajok megfelelőek, amelyek mechanikai összetéte

lében a homokfrakció /0,02 mm-nél nagyobb részecskék/ 

van túlsúlyban. Az egyes dohányfajták eltérő igényt 

támasztanak a talaj kéraai tulajdonságaival szemben

is .

A Virginia, Szabolcsi, Kerti dohányok termesz

tésére legalkalmasabbak a kissé humuszos homokta

lajok /2-2,5 Í°/ homokos vályogtalajok. A Káliói do

hány nagyobb humusz tartalma /2,5 - 3 Í°/ homokos vá

lyogtalajon adja a legtöbb termést.

A Burley dohány humuszos /2-5 /£/ vályog, és agyagos vá-
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lyogtalajt igényel.

A szivargyártásra termesztett Havanna fajta humusz

ban gazdag /2,5-3 %/ homokos vályog, vályogos ho

moktalajon diszlik a legjobban.

Nagyon jelentős a talajok pH értéke is, hisz az 

egyes fajták eltérő értékek mellett hoznak optimális 

termést. A Virginia, Szabolcsi, Kerti dohány gyengén 

savanyú /pH 5,5-6,6/ és a semlegeshez közel álló ta

lajt kedveli. A Burley dohányt közömbös vagy gyengén 

lúgos /pH 7-8,/ kémhatású talajon ajánlatos termesz

teni /DR. BORSOS S./.

A felsorolt tényezők mellett fontos megemlíteni 

még a talaj sótartalmát, mésztartalmát és ismerni 

kell a talajok tápanyagviszonyait.

Összefoglalva: a dohányok /Virginia, Szabolcsi, Ker

ti, Kallói fajták/ harmonikus tápanyagboségü, lazább 

szerkezetű homok-, homokos vályogtalajokon, tehát a 

Nyírség középső és déli területén termeszthetők leg

eredményesebben.

A Burley dohány tápanyagigénye mind mennyiségben, 

mind összetételben nagyobb, ezért csak jó tápanyag- 

ellátottságú, humuszban gazdagabb, öntözhető vályog

talajon lehet sikerrel termeszteni, mely talajféle

ségek a Rétköz és a Szatmár-Beregi térségben talál

hatók.

N
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3. A DOHÁNY ÉGHAJLATI IGÉNYÉNEK ÉS SZABOLCS -

SZATMÁR MEGYE ÉGHAJLATI VISZONYAINAK ÖSSZEFÜGGÉSE

Az éghajlati tényezők közül a dohánytermesztés

ben a hőmérsékletnek, viznek, a napfénynek, a levegő

nedvességének és a szélnek van szerepe.

Szabolcs-Szatmár megye a többi természeti feltéte

lekhez hasonlóan, az éghajlati viszonyok alapján is

két területegységre különíthető.

1, Szatmár-Beregi termotáj

2, Nyírségi és rétközi termotáj

A két nagy tájegységen belül az egyes éghajlati ele

mek területi eloszlása lényeges különbséget mutat.

Eltér az Alföld és a környező hegyvidéki tájak éghaj

lati viszonyaitól is. Kiegyenlítettebb hőmérsékleti

viszonyok jellemzik, bár az évi középhőmérséklet ke

let felé fokozatosan csökken. Nyíregyháza és Mátészal

ka évi középhőmérséklete 1,7 C°-kal alacsonyabb mint 

Szeged évi középhőmérséklete, /l, sz, táblázat/ A +10

C° -os izoterma vonal a megyénk legnyugatibb szélén hú

zódik, /2, sz, ábra/

Az évi abszolút ingás Nyíregyházán 66,6 C° 

tok szintén a kiegyenlítettebb hőmérsékletjárást bi

zonyítják, A dohánytermesztés szempontjából igen lé-

mely ada-

nyeges a fejlődésének különböző szakaszaiban tapasz

talható hőmérséklet ingadozás.



HAVI ÉS ÉVI KÖZÉPHŐMÉRSÉKLET S ÉVI KÖZEPES INGÁS

/I9OI-I950/

IV-II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Évi IngásÁllomás I. IX.

-3,3 -1,1 4,5 10,0 15,8 18,7 20,7 19,7 15,6 9,9 4,1 -0,4 9,5 16,8 23,7Nyíregyháza

9,8 15,3 18,0 20,1 19,3 15,5 9,8 3,6 -1,1 9,0 16,3 24,0Kisvárda -1,8-3,9 3,9

-3,0 -1,2 4,3 10,2 16,0 18,5 20,4 19,4 15,7 10,1 4,1 -0,2 9,5 16,7 23,4Mátészalka

1,4 11,2 18,2 23,50,6 6,3 11,4 16,8 20,0 22,3 21,4 17,5 H,9 5,9Szeged -1,2

1. sz . tablazat
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2. sz, ábra: A MEGYE ÉVI KÖZÉPHŐMERSÉKLETÉMEK 

IZOTERMATÉRKÉPE



Г
1

nyíregyháza
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Berényi szerint - Szabolcs megyei vizsgálatok

alapján - kiültetéskor, illetve közvetlen azután a 

dohány hőmérsékleti igénye a közömbösség határán mo

zog. A hőmérsékleti igény júniusban már fokozottabb 

és legnagyobb júliusban, különösen a virágzás idősza

kában. /BERÉNYI D./

Általában azt mondhatjuk, hogy jó minőségű dohányt

ahol a dohány tenyészideje há

rom hónapjának átlagában a /kiültetéstől a betakarí

tásig/ középhőmérséklet - az évek többségében - meg

haladja vagy megközelíti a 20 C°-ot.

A dohány tenyészideje alatt - a kiültetéstől a mag

vak beéréséig szükséges hőösszeg kb. 2000-2500 C°

ott lehet termeszteni

/DR. MÓGER J. - DR. SZŰCS K./.

A Nyírség középső részén a tenyészidőszak kez

dete április 15-20-a vége, október 10-15-e között van. 

E terület évi hőösszege 3000-ЗЮО C°. A tenyészidőszak 

három hónapjának /június-augusztus/ középhőmérséklete 

19j7 C°, tehát a középhőmérsékletet figyelembe véve a 

dohánytermesztés optimális területének tekinthető. 

Természetesen É-Nyirségben és a Szatmár-Beregi síksá

gon csak l6-l6,5 C°.

A dohány a fagyok iránt igen érzékeny. Az ülte

tésre előkészített "edzett" dohánypalánták azonban 

1-2 C°-os hideget is kibírnak,

tartó és nem nagy a hőmérsékletingadozás. A koraőszi 

fagyok is kárt tehetnek a dohányban, különösen akkor

ha a hideg nem hosszan-



16

ha korán jelentkeznek és a dohány fejlődésében meg

késett. /DR. MÓGER J. - DR. SZŰCS K./

Ha nem is minden évben, de periodikusan ismét

lődve a í'agykártételre számítani kell a Nyírségben

és méginkább a Szatmári síkságon. Mind a késő tavaszi

mind a kora őszi fagyok szeszélyes területi eloszlás

ban okozhatnak jelentős kártételt. Az ültetésnél min

denkor figyelembe kell venni a mikroklímátikus ténye

zőket is. A fagyos helyeken mindig két héttel koráb

ban jelentkezik az első és két héttel később az utolsó

fagyos nap időpontja. Az eddigi észlelések során 1918. 

június 4-én Nyíregyházán még észleltek fagyot és u-

gyanitt az első őszi fagyot legkorábban 1907» szep

tember 24-én jegyezték le.

Mig a hőmérsékleti viszonyok tekintetében Sza- 

bolcs-Szatmár megye területe almarad az Alföld nyuga

ti területei mögött, csapadékviszonyait vizsgálva az 

Alföldön a legkedvezőbb helyet foglalja el. A csapadék 

mennyiségének eloszlása /havonként és évszakonként/ 

erős kontinetális sajátosságokat mutat. /2. sz. táb

lázat/

A legtöbb csapadék május, június és július hónapokban

ami a dohánytermesztés szempontjából igen kedvolt

vező. Megyénk legcsapadékosabb területe a Szatmár-Be-

regi sikság és a Rétköz északnyugati része. A 600 min

es izohiéta Dombrád Nyirmada, Tunyogmatolcs, Csenger
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vonalában húzódik. Tiszabecs körzetében, bár csak

kis területen, de a csapadék összege a 700 ram-t is

meghaladja. A legszárazabb terület a Rétközben Kó- 

taj és Tiszatelek környéke, mig a Nyírség területén 

Nyírbátortól az országhatárig elterülő terület./3. 

sz. ábra /

A havi és nyári félévi csapadékösszegek való

színűsége az átlagértéktől nagy eltéréseket mutat. 

Előfordulnak olyan évek, hogy a vegetációs időszak 

átlagértékeinek alig 50 %-á.t éri el a csapadék meny- 

nyisége /3. sz. táblázat/.

A rendkívüli éveket leszámítva, a nyári csapadék-

mennyiség, ha megfelelő agrotechnikával egészül ki,

biztosítja a gazdaságos dohánytermesztést még a leg

szárazabb területeken is.

A különböző ökotipusok vízigénye lényegesen eltérő.

Graselli 7 év termesztés-statisztikai adatait vizs

gálva megállapította, hogy a termésmennyiségre a vi

rágzás előtt lehullott csapadék van döntő hatással

/DR. MÓGER J. - DR. SZŰCS K./.

A Nyirségi Mezőgazdasági Kutatóintézetben folyta

tott kísérletek azt bizonyították, hogy a dohány meg- 

eredésének mértékét az dönti el, hogy elegendő-e a ta

laj víztartalma a tenyészidő elején. A nyersanyag jel

legét azonban a tenyészidő második felének vizellátá-

csapadékviszonyai határozzák meg. Kedvező ha asi



Átlagos évi, havi csapadékösszegek /1901-1950/

/ / Állomás Ossz .I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. IV-IX.

Nyíregyháza 29 30 32 44 6l 70 69 68 46 51 50 58 583 353

42 34 34 44 62 70 67 68 46 52 49 49Kisvárda 6OI 357

4i 53 66 64 60 43 49 47 4oMátészalka 31 29 32 555 327

4l 40 40 51 66 82 82 74 82 62 60 52 407Tiszabecs 702

2. sz. táblázat

Legkisebb és legnagyobb havi, évi és nyári félévi
csapadékösszegek

Nyári
fél évÁllomás ÉviI. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Nyíregyháza
maximum 102 91 110 95 l4o 184 184 159 129 143 146 120 822 610

4 4 3 3 12 18minimum 0 0 0 2 359 I959 9

Fehérgyarmat
maximum 63З80 79 Hő 145 133 178 213 lói 137 ИЗ 127 105 990

3 3244 1866 48minimum 00 5 12 13 02

táblázat3. sz«
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3. sz. ábra: SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE ÉVI CSAPADÉK- 

ELOSZLÁSA /19OI-I95O/

/Az Országos Meteorológiai Intézet 

adatai alapján/

Jelmagyarázat:

1# 530-500 4141

56I-58O2. mm

58I-6OO3. mm

4. 601-650 mm

5. 65I-7OO mm

6. 700 mm felett.
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nyári évnegyed /május - augusztus/ csapadéktömege 

meghaladja a 200 mm-t és nem záporok, zivatarok formá

jában hullik le, továbbá, ha az említett mennyiségű

csapadéknak mintegy háromnegyed része a virágzást 

megelőző időszakban esik /DR. BORSOS J./.

A hiányzó nedvességet kiegészítő öntözéssel célsze

rű pótolni. A virágzás után rendszerint már nincs

szükség öntözésre.

Jó vízellátás esetén növekszik a termés mennyisége,

csökken a levelek nikotin-és fehérjetartalma, a re

dukálóanyag-tartalom pedig növekszik, javul a levelek

minősége•

A klimatológiai tényezők közül lényeges a dohány-

termesztés szempontjából a levegő nedvességtartalmának

alakulása. Kihat a dohánybetegségek kialakulására. A 

dohányvész, a dohányperonoszpóra főleg azokban a ter

mesztési körzetekben és években okoz kárt, ahol és

amikor a dohány tenyészideje alatt nagy a levegő pára-

tartalma. Megyénk területén légnedvességtartalom szem

pontjából is eltérő adatot szolgáltatnak a Szatmár-Be-

regi síkság és a Nyírség megfigyelőállomásai. Bár az

Alföld többi területéhez képest a relativ nedvesség- 

tartalom a Nyírségben magasabb. /4. sz. táblázat 

sz. ábra/

4.

Sajátos helyet foglal el az éghajlati elemek kö

zött a Nyírségben a szél. Uralkodó szeleink északi

és északkeletiek. Nyíregyházán az északi és észákke-
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leti a leggyakoribb, de jelentős a délnyugati szél

is. Kisvárdán uralkodó az északkeleti, mig Mátészal

kán gyakran váltogatják egymást az északnyugati, 

északkeleti és délnyugati szelek /5« sz. ábra/.

A szél hatása a dohánytermesztésre többirányú.

Továbbszállitja a virágporszemet, de a kórokozó spó

rákat is. A szél közvetlen mechanikia hatásaként gyak

ran károsodik a dohány. Leveleit összeszaggatja, meg

rongálja. A Nyírség középső területén a hosszabb ide

ig tartó száraz időszakok után gyakoriak a kiszáradt

homokiélszinek, szélviharok okozta deflációs felszin-

pusztulásai. A könnyű homokot a szél mozgásba hozza

és ezzel gyakran okoz homokverést, némely esetben be

temeti a fiatal palántákat is.

A szél közvetett hatása megváltoztatja a levegő hő

mérsékletét, nedvességét, a dohánynövény környezetét.

Növeli a párologtatást és zavarja a dohány vízmérle

gének egyensúlyát. Különösen a száraz szelek veszé

lyesek.

A meteorológiai elemek nem hatnak önmagukban,

hanem állandó kölcsönös kapcsolatban vannak egymás

sal. A leggyakrabban vizsgált kapcsolat a csapadék 

és a hőmérséklet kölcsönhatása. Ugyanazon mennyiségű

csapadék eltérő hőmérsékleten az egyik esetben elég

telen, máskor viszont bőséges lehet. A legtöbb do

hányfajtánál olyan években számolhatunk nagymennyi

ségű és jó minőségű termésre, amikor a téli félévben
N\
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4. sz, ábra: NAPSÜTÖTTE ÓRÁK SZAMA ÉS A RELATÍV 

NEDVESSÉG ALAKULÁSA /1901-1950/

/Az Országos Meteorológiai Intézet 

adatai alapján/

Jelmagyarázat:

1. napfényes órák

2. relativ nedvesség



A nedvesség havi és évi középértékei /$/ 1901-1950.

X. XI, XII. ÉviI. II. III. IV. V. VI, VII, VIII. IX

71 69 69 67
67 67 69 66
66 64 62 58 59

Nyíregyháza
Kisvárda
Szeged

76 79 85
75 78 83
65 73 82

85 80 70
81 78 73
83 79 73

87 78
84 74

70
70

84 71

4. táblázatsz.

Relatív nedvesség 
100%

Napsütötte órák szánna
300

80
200 60

40
100

.20

4.0 sz, ábra
Kisvárda
Szeged1 Щ 2OOOOO
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A SZÉLIRÁNYOK GYAKORISÁGA SZABOLCS- 

SZATMÁR MEGYÉBEN $-BAN /1901-1950/ 

/Az Országos Meteorológiai Intézet 

adatai alapján/

sz. ábra:5 •



1.

\
s
4
V------ >I \Kisvarda

1
ТбЬз Nyiregyháza I

■

5 10 15 20 25°/.
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és a dohány tenyészidejének első felében az átlagos

nál több a csapadék, a tenyészidő meleg^ és különö

sen a virágzás utáni időszakban bőséges a napsütés.

Az időjárási tényezők ilyen kedvező összetett alaku

lására a legnagyobb dohánytermesztési körzetben, a 

Nyírségben kb. 50 %-os valószínűséggel 

második évben lehet számítani. /DR. MÓGER J. - DR. 

SZŰCS K./

A dohány és a környezete közötti kapcsolatok kölcsön

hatások ismeretében a termesztés során az egyes öko-

azaz minden

lógiai tényezők kedvezőtlen hatását megfelelő agro

technikai beavatkozással mérsékelni, illetve megszün

tetni lehet.
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4. A DOHÁNY VÍZIGÉNYE ÉS AZ ÖNTÖZÉSES DOHÁNY-

TERMESZTÉS LEHETŐSÉGEI SZABOLCS-SZATMÁR MEGYÉBEN

A dohánytermesztés intenzifikálása a gépesítés

mind szélesebb körű elterjedése mellett, az uj faj

táik termesztésbe állításában, nagyobb mennyiségű 

műtrágyák adagolásában, a növényvédő anyagok mind

szélesebb körű alkalmazásában, a korai ültetési idő

ben, a vegyszeres gyomirtásban is megnyilvánul. A

fajtaváltás és a megváltozott agrotechnika között

szoros összefüggés van, azonban mindkét tényező további

hatással van a dohány vízigényére, s ebből .kifolyólag

az öntözésre is.

A korábbiakban már részletesen elemeztem, hogy a do

hány fejlődése során milyen vízigénnyel lép fel. A 

továbbiakban annak a vizsgálatára térek ki, hogy a

megyénkben hulló csapadék és az öntözési lehetőségek

hogyan hatnak a dohánytermesztés jövedelmezőbb ala

kulására. A szabolcs-szatmári termesztési körzetben

hulló csapadék a Virginia és különösen a Burley do

hányok vízigényét csak kivételes csapadékos évben

elégíti ki. A termesztési körzetben nem, de Debrecen

-Pallagpusztán dr. Hajdú M, vezette kísérletek az 1969

és 1973 közötti időszakban, a nyári hónapok öntöző-

viz-szükségletére és az öntözések számára mutattak 

rá /5. sz. táblázat/. A vizsgált 5 év közül Debrecen

térségében júniusban három, júliusban négy, augusz-



A dohány vízigénye és öntözése közötti összefüggés

I969.Megnevezés I97O. I97I. 1972. 197З.

Június

74 66 63Vízigény 

Csapadék 

Vízhiány 

Öntözés száma

118 75
38 10799 111 55mm

1129 25
1 1 1

Július

74 76Vízigény 

Csapadék 

Vízhiány 

Öntözés száma

128 107 92
ÍOŐ67 3885 53mm

6l 3822 21
2 1 1 1

Augus z tus
I26 4l 62Vizigény 

Csapadék, mm 

Vizhiány 

Öntözés száma

151 52
+

26 5617852
621599

l2 2
+
Debrecen - Pallag.

táblázat5. sz ,
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tusban három Ízben vált szükségessé az öntözés. Az 

egyes évek között különbség tapasztalható. 1969-ben

ötször, 1970-ben egyszer, 1971-ben háromszor, 1972-

ben és 1973-ban kétszer vált szükségessé. Az évektől 

függően vagy a tenyészidőszak kezdetén, vagy annak 

későbbi szakaszában szükség volt öntözésre. /DR. HAJ

DÚ M./

Szabolcs-Szatmár megye 166 dohánytermesztő köz

ségéből 109 községben /65 $/ van összesen 13»557 ha- 

ra kiterjedő öntözési lehetőség, s a megye teljes do

hánytermő területének kb. 45 %-a van ezekben a köz

ségekben /DR. EÖRSSY J./.

A Lónyai-csatorna, Tisza, Holt-Tisza, Belső-csator-

Felső-szabolcsi csőkutak, Beregi csőkutak öntö-na

zőrendszerei jól illeszkednek be a megye dohányter

mesztésének területi elhelyezkedésébe. /6. ábra/

Az öntözhető terület további növekedéséhez nagyobb

figyelmet érdemel a szatmári területen a Szamos,

Holt-Számos, Túr folyó, Túr-belviz, Kraszna és Szat

mári csőkutak öntözőrendszereihez tartozó területek

dohánytermesztése.

A folyamatban lévő öntözésfejlesztés a rakamazi,

vencsellői, gyulatanyai és kisvárdai öntözőfürtök

végleges kiépítésével válik teljessé. A teljes elké

szültükkel 8.830 ha-ra fog nőni az öntözhető terüle

tek nagysága.
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6. sz. ábra; SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE ÖNTÖZÖTT 

DOHÁNYTERÜLETEI

Jelmagyarázat:

1. Nyíregyháza

2. Járáshatár

3. folyók

I. Rakamazi öntözőrendszer

II. Lónyai csatorna öntözőrendszere

III. Gávavencsellői öntözőrendszer /Belfő 
csatorna/

IV, IV. sz. főfolyás öntözőrendszere

V. Császárszállási víztároló öntöző- 
rendszere

VI. Tur-menti öntözőrendszer

VII. Holt-Számos, Kraszna öntözőrendszere

VIII. Számos-menti öntözőrendszer
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Rakamazi öntözofürt 2013 ha

2186 haGávavencsellői öntözofürt

- Gyulatanyai öntözofürt 2071 ha

2588 haKisvárdai öntözofürt

Az öntözéses dohánytermesztés nagyobb mennyi

ségi termést, jobb minőséget eredményez, s igy a mező

gazdasági üzemek árbevételét, nettó jövedelmét ked

vezően befolyásolja. Burley dohányfajtánál a termés

átlag 20-40 %-os növekedése mutatható ki öntözés ha

tására. Virginia dohányfajtával folytatott üzemi kí

sérletekben az öntözetlen területhez viszonyítottan 

ИЗ, 7 fo-os volt a súlygyarapodás, s a mesterségesen 

szárított dohányanyag világos részaránya emelkedett 

/MOLNÁR L./.
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XI.

MAGYARORSZÁG DOHÁNYTERMESZTÉSÉNEK TERÜLETI

ELHELYEZKEDÉSE

Magyarország dohánytermesztésének körzetesíté

sével számos tudományos munka foglalkozik. Berényi

az éghajlati viszonyok és termésmennyiségek közötti

összefüggés alapján kívánta a termesztési körzeteket 

kijelölni. Bartha az ökológiai viszonyok alapján cso

portosít, mig Hauzer és Móger a dohánytájkutatás vizs

gálati módszereit dolgozta ki. Összességében megálla

pítható, hogy valamennyi szerző arra törekedett hogy

a dohány speciális igényeit, érzékenységét figyelembe

véve, valamilyen utón azokat a területeket keresse

ahol egy-egy dohányfajta igényeit megtalálja és azon

a területen a dohány optimális körülmények között ter

meszthető legyen. A dohánytájkutatásban mindenkor fel 

kell tárni a köztermesztésben lévő dohányfajták és

faj táj elöltek életigényét. Vizsgálni kell azokat az

éghajlati, talajtani, közgazdasági viszonyokat ame

lyek a dohánytermesztésre számításba vett területre

jellemzőek. Az igények és adottságok összevetése után

kijelölhetők azok a termesztési és fajtakörzetek, ahol

egy-egy köztermesztésben lévő fajta, vagy fajtajelölt

termesztésének optimálisak a feltételei.

Egy-egy tájegységben olyan nagyobb egymáshoz hasonló

területek vonhatók, amelyeket megközelítően egyforma

talaj- és klimatikus viszonyok jellemeznek. Több táj-
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egység együtt alkotja a dohánytermesztési nagytájat. 

Hazánk 5 dohánytermesztési nagytájra és 22 dohány- 

termesztő tájegységre osztható fel. /7» sz, ábra,

DR. BORSOS J./

Keleti dohánytermesztő nagytájX.

1. Nyírségi tájegység

2. Debreceni löszhát tájegység

3. Berettyó-vidéki tájegység

4. Számos-Beregi tájegység

5. Felső-tiszavölgyi tájegység

Északi dohánytermesztési nagytáj

1. Bőrzsöny-Mátra-Bükk-vidéki tájegység

II.

2. Gödöllői dombvidék tájegység

3. Mátra-Bükk-aljai és Hevesi homokhát tájegység

4. Borsodi tájegység

III. Dél-Tiszántúli dohánytermesztési nagytáj

1. Békés-Csanádi löszhát tájegység

2. Közép-Tiszavidéki tájegység

3» Körös-vidéki tájegység

Duna-Tisza-közi dohánytermesztési nagytáj 

1. Duna-Tisza-közi homokhát tájegység

IV.

2. Dunavölgyi tájegység

3. Alsó Tiszavölgy tájegység

4. Bácskai löszhát tájegység.
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Dunántúli dohánytermesztési nagytájV.

1. Somogyi homokhát tájegység

2. Somogy-Tolnai dombvidék tájegység

3. Baranya-vidéki tájegység

4. Fehér megyei löszhát tájegység

5. Tolna-Dunaföldvári homokhát tájegység

6. Eszakdunántúli tájegység /DR. MÓGER, 

DR. SZŰCS/.

A keleti dohánytermesztő nagytáj a Tisza felső fo

lyása és az északkeleti-keleti országhatár által ha

tárolt területet öleli fel. Közigazgatásilag Szabolcs

-Szatmár és Hajdu-Bihar megye területét foglalja ma

gába. Célom ennek a nagytájnak két dohánytermesztő 

tájegységét részletesen bemutatni, melyből a nyír

ségi tájegység a már ismertetett természeti adottsá

gok alapján hazánk legfontosabb nagylevelü dohányter

mesztő tájegysége.
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MAGYARORSZÁG DOHÁNYTERMESZTÉSI NAGY

TÁJAI ÉS DOHÁNYTERMESZTŐ TÁJEGYSÉGEI

sz. ábra:7.

/Dr. Borsos J. nyomán/

Jelmagyarázat:

1. Országhatár

2. Járáshatár

3. Dohánytermesztő tájegység határa

4. Dohánytermesztési nagytáj

5. Tájegység

6. Nagytáj



7» sz, ábra
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ill.

A SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI DOHÁNYTERMESZTÉS ÉS A TER

MESZTŐ RÉTEGEK STRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSAI

1. A DOHÁNYTERMESZTÉS ÁLTALÁNOS VONÁSAI ÉS VÁZ-

LATOS TÖRTÉNETE SZABOLCS-SZATMÁR MEGYÉBEN /1951-tol

I945-W

A hazai dohánytermesztés történeti vonatkozása

it csak vázlatosan érinthetem, mivel egy tájegység 

vizsgálatát tűztem ki célul. A dohány elterjedésének

s hazai termesztésének vonatkozásában kiváló össze

foglalás Penyigei Dénes munkája, mely magába foglalja 

a szakirodalom gazdag bibliográfiáját /PENYIGEI D./.

A dohánytermesztés megyei kiterjesztésével kap

csolatban Károlyi Sándor nevét kell említeni. 1730 

táján bejárta szatmári uradalmának községeit és rá

vette jobbágyait: szolgálmányaik fejében termeljenek 

számára dohányt. A kezdeményezés megfogamzott Szatmár- 

ban és hatalmas területek tanúskodtak eredményességé

ről /TAKÁCS S./.

1851-ben számos korábbi eredménytelen kísérlet 

után a kincstár jogkörébe sorolták a dohány termesz

tését és értékesítését, meghatározták a felvásárlási 

árakat, majd folyamatosan egy-egy üzemegység termesz

tési területét is /PUSKAS К./. /А kapitalizmus korá

ban ez az egyetlen növényfajta, amelynek termeszté

sébe az államhatalom irányitó módon beleszólt./
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A XXX. század közepére beértek a feltételei,

az 1870-es évek gabonakonjunkturájának elmúlásával

pedig végérvényesen megnyílt a lehetősége annak, hogy 

a háromnyomásos rendszerben gazdálkodó falvakban szá

mottevő területen - szemben a korábbi befogott, kö-

vagy ugarföldeken folyó termesztéssel -rülkerit e 11

bekerüljön a kerti jellegű művelésben termesztett

dohány a szántóföldekre /AMBRUS J./.

Nálunk kettős termesztési mód alakult ki. A sű

rűn lakott helyeken kertekben, az ország középső és 

déli részén extenziv művelés folyt. A dohányt a job

bágyok kisebb belső kertjeikben termelték, vagy föl

desuraiktól külön területet béreltek e. célra, melyért

pénzbért fizettek, vagy természetbeni részesedést ad-

Máshol részmüvelés keretében termelték a do-tak • • •

hányt, ami majdnem kizárólag csak a kultúrára ter

jedt ki, amikor a dohányföldet megtrágyázva és meg

szántva adták ki a részesnek. Ebből fejlődött ki a

későbbi feleskertész-rendszer, mely a felszabadulás 

utánig /1949/ jellemzője maradt a dohánytermeszté

sünknek. Majorsági művelést szórványosan találunk

csak a XIX. század második felében /PENYIGEI D./.

A dohánymonopólium szigorúan végrehajtott elő

írásai a termesztés országos centrumainak átcsopor

tosulásában, a kisparaszti termelés háttérbe szoru

lásában, az uradalmi birtokokon kibontako.zó dohány- 

termesztés rohamos fejlődésében jutottak kifejezésre.
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Megváltozott a dohánytermesztéssel szemben támasz

tott társadalmi igény: a korábbi és kerti művelés

ben termesztett dohányféleségeket fokozatosan szán

tóföldi termesztésű nagyhozamu, un. tömegdohányok 

termesztése váltotta fel /MÁRTON B./. Ezeket a do

hányfajtákat /pl. a debreceni dohány/ az Alföld ke

leti, homokos területén főleg Szabolcsban kezdték 

termeszteni, s nem a korábbi nagymultu dohánytermesz-

mint pl. Heves megyében. A gyors üte-tő területeken

mű fejlődés tette szükségessé 1890-ben a nyíregyházi 

dohánybeváltási felügyelőség megszervezését. A szán

tóföldi termesztésbe betört új dohányfajta művelése

a paraszti dohányosokkal szemben a termesztésbe újon

nan bekapcsolódó földbirtokosokhoz kötődött. A kis

parcellákat fokozatosan felváltották a magas jövedel

met biztositó, nagy kiterjedésű dohányföldek*

A fogyasztók mennyiségi és minőségi igényeinek

növekedése szükségessé tette az alkalmazott agrotech

nika felülvizsgálatát, új fajták nemesítését és kül

földi fajták meghonosítását. Ennek az igénynek a ki

elégítésére dr. Kerpeli Kálmán vezetése alatt I898-

ban Debrecen-Pallagpusztán megkezdte működését a 

Dohánytermelési Kísérleti Állomás.

A nagy területeken való művelés pedig a szakavatott

dohányosok, feles kertészek rétegének kialakulásá

hoz vezetett. A dohánykertészek jövedelmüket és te

lepülésük helyét tekintve mind élesebben elkülönül-
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tek nemcsak a földművelő parasztoktól, hanem a ko

rábbi dohánytermesztő rétegtől is/DOBROSI J./.

Mivel a dohánytermesztés fokozatosan a szabol

csi nagybirtokokra tevődött át, igy sok ezer régi, 

túlnyomó részben Heves megyei dohánytermesztő kere

sett magának itt megélhetést.

Az 19H-I915-ÖS évek átlagában Szabolcs megye már 

13-354 ha-on, Szatmár vármegye 2.535 ha-on termelt do

hányt, szemben az ország 40.719 ba összes dohányter

melő területével.

A Szabolcs vármegyei termények rangsorában ezek

ben az években első helyen a rozs állt. A második fő 

termény a kukorica, a harmadik a búza és negyedik he

lyen állt a dohány. Átlagtermése 11,6 q/ha. A ter

mesztett dohányfajta Debreceni, Tiszai és a Kapa. Az

első világháború után főleg a cigarettafogyasztás nö

vekedése miatt újabb igények merültek fel a termesz

tett fajták megválasztását illetően. Az 1919-20-as

években jelentős készletek halmozódtak fel, mert a

termesztett dohányanyag minősége nem volt megfelelő.

A szabolcsi falvak dohánytermesztésének fejlő

désében jelentős visszaesés következett be 1919-1924

de az országos adatokhoz viszonyítva az ösz- 

szes termelés több mint 4o $-ával Szabolcs már messze

között

kiemelkedik valamennyi megye közül.

1930-ban, ha megkésetten is, a dohányipar .vál

ságának megoldására alacsonyabb nikotintartalmú do-
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hányfajta termesztését tűzték ki célul, A cél meg

valósítása érdekében jelentős kísérletezés folyt Nyí

regyházán is, A Debreceni dohányfajtát keresztezték

a kerti dohányfajtával és "Szabolcs" néven megszüle

tett az akkori idők igényeit kielégítő finomabb levél- 

szövetü, könnyebben vágható dohányfajta. Az új fajta 

termesztése gyorsan elterjedt és 19^-0-ben már 10,5 %~

részaránnyal vett részt az országban termesztettos

dohánydájták között, A területi növekedés mellett fi

gyelemre méltó az, hogy a hektáronkénti átlagtermés a

szabolcsi falvakban magasabb, mint az ország más ré

szeiben, Ez a jelenség a termesztés jó klimatikus té

nyezőivel és a termesztett fajtákon /Debreceni, Sza

bolcsi/ túl, a termesztés területének magasfokú koncent

ráltságával, az uradalmakban történő termesztéssel is

összefügg.

Az 1851-bes dohánymonopólium, majd a dohányjöve

dék 1887-es törvényei azt eredményezték, hogy a pa

raszti, kisterületü parcellákon történő dohányterm-

mesztés megszűnt, 1887-ben a legkisebb vetési terü

letet - a kerti dohány kivételével, amely ezen a terü

leten jelentéktelen - gazdaságonként 1 kh-ban állapí

tották meg, s ennek összefüggő területnek kellett len

nie /PUSKÁS K./.

Nagyon tanulságosak a megyei és országos adatok

összevetései, melyek - többek között - azt is bizonyít

ják, hogy a Nyírségben a hektáronkénti átlageredmé-
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nyék magasabbak az országos átlagnál /6. sz. táblá

zat/.

1931-tol 1940-ig /tíz év átlagát véve alapul/

Magyarország dohánytermelő területe 16.810 ha voltj

s ebből 46,3 % jutott Szabolcs-Szatmár területére. 

Az országos termésátlag 13,6 q/ha, szemben a megyei

13,9 q/ha-ral.

1938-ban összehasonlítva Szabolcs vármegye ada

tait az országos adatokkal, itt volt a legnagyobb a 

dohányterület részesedése a szántóterületből. /8. sz. 

ábra./

A működő dohánygyárak területi elhelyezkedése nem 

koncentrálódott a termőhelyre, hisz a 10 üzemből 3

Budapestre és 3 a Dunántúlra települt.

A termésátlagokat természetesen nemcsak a ma

gasabb üzemi szervezettség, az országosnál jobb ter

mesztési lehetőségek, hanem a szakavatott dohányter

mesztők nagy számú alkalmazása is befolyásolta. Lé

nyegében a dohány igy vált az uradalmi üzemszerveze

tek mind jelentősebb területű 

mesztett növényévé /PUSKÁS K./.

magas hozammal tér-



A dohánytermesztés adatai az 1927-1938 közötti időszakról

Megyei Országos

átlag
termés

átlag
termés

Megyei terület 
az országoshoz 
viszonyítva %

Beültetett
terület

Beültetett
területÉv

ha haq q

10.424
10.279

14.1
13.2

28.816
22.569

14,2 

i4,4
43.7
45.7

1927.
1928.

9.034 

8.412 

7.981 

7.855 

7.517

18.423 

16.154 

15.365
i4.6i4
14.114

49,0
50,5
51,9
53,7
53,4

1933.
1934.
1935.
1937.
1938.

12,2
10,6
14,8
14.1
14.2

13,0
10.8
13.9 

13,9 

13,7

6. táblázatSZ 1
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ábra: MAGYARORSZÁG DOHÁNYTERMESZTÉSÉNEK

TERÜLETI RÉSZESEDÉSE AZ OSSZ SZÁNTÓ- 

TERÜLETBŐL 1938-BAJSr

8. sz .
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2. A DOHÁNYKERTÉSZEK MUNKA- ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI

A dohánykertészek vagy feles dohányosok külön

telepeken, a falu szélén vagy a falutól távoli ta

nyákon, az un. dohányos vagy kertész tanyákon éltek.

A telephelyek nemcsak a falutól különültek el, hanem

egy-egy telep befelé is zárt egységet alkotott. A

dohányosok vándorlásai példát mutatnak arra, hogy a

dohánymüvelés mennyire megmaradt mindvégig családon

belül öröklődő, apáról-fiura szálló foglalkozásnak.

A dohányos családoknak ilyen zárt egységei ismerete

sek Nyírbátorban, ahol a Nyires-tanyán 10 uradalmi 

dohányos család, 6 cseléd, 1 béresgazda és 1 kerülő

alkotott a falutól elkülönült telepet. Nyírpilisen

Károlyi József dohányos tanyáján 25 ha dohányt 9 do

hányos család müveit meg. Nagy Sándor 172 hektáros 

birtokán pedig 11-14 ha dohányt 4-5 kertészcsalád 

kezelt. Nyírpilis határában Mándi /Mandel/ Lóránt 

287 hektáros uradalmában is l4 ha földön termelt do

hányt. Három falubeli tanyája közül az egyik dohá

nyos- taqya volt. Nyirmihálydi határában is volt ura

dalmi dohánytanya.

Az adatok szerint az uradalmi üzemszervezetek

ben az összes megművelt terület kb. 5 $-ába vetettek 

dohányt. A kolóniák nagyságát az határozta meg, mert 

egy dohánykertész 2-3 ha-nál nem dolgozhatott na

gyobb területen. Ez utóbbi megállapítást a nyírbá

tori dohánybeváltó körzet adatai is alátámasztják.
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A termesztés területi megoszlása szerinti vagy ennél 

kevesebb hektár dohányt a kertészek 6,8 %-a, 1-2 ha

dohányt 15)3 %-a és 2 vagy ennél több dohányt a ker

tészek 77,9 %-sl müveit meg /PUSKÁS F./*

A dohánykertész évi jövedelmének legfontosabb 

részét munkadija, azaz a dohánybeváltáskor kapott 

összeg fele jelentette. A fele arányban történő ré

szelés lényegében csupán elvi megállapodás volt a 

kertész és az uradalom között. Az évvégi elszámolás

kor ugyanis a különféle levonások /pajtakopási dij, 

biztosítás stb./ után a kertész már csak az össz

jövedelem 38-40 %-át kapta. Ebből a pénzből vonták

le azoknak a naturáléknak az értékét, amit a kertész

utólagos kiegyenlítésre kapott az uradalomtól. Ugyan

csak ebből fizette a kertész a törés, simítás, bálá

zás idejére felfogadott bérmunkásait. Összességében egy

5 hold dohányt művelő kertész évi tiszta jövedelme

a megtermelt érték 18-20 $-a volt /BALOGH X./.

A dohánykertészek rétegéhez szorosan kapcsolód

nak a bérmunkás dohányosok. Mig a kertészek a cse

lédsors és a kisbirtokosság határán álló, létükben

az uradalomtól függő, saját földdel nem rendelkező

társadalmi réteget alkottak, addig a bérmunkás do

hányosok a falu nincstelenjei közül kikerülő lé

tükben más jellegű munkához is kapcsolódó összete

vőjét alkották a falunak. A dohánymunkákban az ura

dalomtól függetlenül a kertészekhez kötődtek, bé-
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rüket a kertészekkel kötött megállapodás alapján

kapták, gyakran részt vállaltak a kertészek harma

dos munkájában. Az uradalom - dohánykertész - bér

munkás-dohányos láncolat elsősorban azokat a falva

kat jellemezte /Nyírbátor, Nyirmihálydi, Nyírbogát/

ahol kiemelkedően nagy területen folyt a dohányter

mesztés. Nyirbogáton pl. az uradalmi birtokon 51 ha

területen 13-15 kertész foglalkozott a dohánnyal.

Ezek rendszeresen fogadták különböző számban a nap

számost, bérmunkást /MATOLCSY M./.

A monopólium előtt a Nyírség falvaiban termesz

tett dohányfajtákat megközelítőleg sem tudjuk felmér

ni. A termesztés jelentéktelen, egymástól elszigetelt

területen folyt, ami indokolja a termesztett fajták 

magas számát. Pálóczi Horváth Péter a Nyírség leghí

resebb dohánytermesztője pl. 36 féle dohányt ir le,

amelyet ő maga is termesztett 

/PÁLÓCZI-HORYÁTH P. 63./.

A termesztés nagybirtokra való koncentrálódása

illetve kinemesitett

a paraszti termesztésben ismert fajták megszűnéséhez

vezetett. Márton B. adatai szerint a XX. század első

évtizedeiben csak azokban a falvakban volt jelentős

a dohánytermesztés, amelyek határában az 57 ha-on

felüli földbirtokok megtalálhatók. A Nyírség falvai

nak 57 ha-on aluli parasztbirtokai e terület összes 

termelésének mindössze 2 %-át jelentették. Azzal, 

hogy a dohány a nagybirtok növénye lett együtt járt
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az új fajtakiválasztás elsősorban a Debreceni do

hány nagy területen folyó termesztése. Alig több

mint fél évszázaddal a dohánymonopólium életbelépé

se után a megye uradalmi üzemszervezeteiben, a ker

tészek által megművelt dohányföldek 98 %-ában Debre

ceni, és mindössze 2 %-ában egyéb, főleg Kapadohány 

termesztése folyt. A dohányföldek paraszti kezelé

sében lévő 2 %-án a Rózsa-szamos, Virginia Kerti

Debreceni, Rózsa-muskotály, Gatyás és Gatyátlan, va

lamint a Kapadohány termesztése található még meg. 

/MÁRTON B./

Az uradalmi dohánytermesztés kibontakozása és a ter

mesztés egy-egy uradalomra jellemző méretei az ön

nek megfelelő méretű és számú dohánypajtákat alakí

tották ki /9. sz. ábra/. A határban a dohányos ta

nyák közelében helyezkedtek el ezek az építmények.
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9. sz. ábra: HAGYOMÁNYOS FAVÁZAS SZÁRITÓPAJTA

METSZETI KÉPE
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3. A DOHÁNYTERMESZTÉS HELYZETE A FELSZABADULAS-

TOL A MEZŐGAZDASÁG SZOCIALISTA ÁTSZERVEZÉSÉNEK BEFE-

JEZÉSÉIG:

A felszabadulás után a nagybirtokrendszer fel

számolásával a dohánytermesztésben is némi vissza

esés volt tapasztalható. Az elsőrendű élelmezési 

szükségleteket kielégítő növények termesztése vált 

központi feladattá. A dohánytermelés területileg és

elsősorban mennyiségi eredményeiben olyannyira le-

hogy dohányjegyek bevezetése is szükséges

sé vált. 1945 év végén központi rendelet jelent meg

csokit ént

a kötelező dohánytermesztésről.

A háborús évek adatai sem országosan, sem megyei szin-

sőt a megye vetésterü

leti adatai is hiányoznak 1945-50 közötti időszakról.

ten nem állnak rendelkezésre

Az említett évek megyei vetésterületi adatait az or

szágos vetésterületi adatokból kalkulált számmal he

lyettesítettem, amely tájékoztatást nyújt a felszaba

dulást követő évek dohánytermesztésének megyei hely

zetéről /7. sz. táblázat/.

megyei kalkulált 
vetésterület ha

Termésátl. 
q/ha

Országos 
vetés tér./ha/

Terme
lés éve

1945.
1946.

1947.
1948.
1949.
1950.

4,2 2.800 З.500 

6.000 - 6.500
7.255

15.032
17.633
20.964
22.058
20.083

8,5
8.6007.100 

8.600 - 9.700
9,9

12,3
10,1 8.900 -10.300 

8.000 9.2009,2

1945 évek
I95O átlagában 17.172 7.000 - 8.0009,7

táblázat7 . sz .
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Az 1945» évi földreform eredményeként a dohányt

országosan mitegy 38.000 kisbirtokos termelte. Csak

fokozatosan bomlott fel a dohánytermesztők rétege. A

régi dohányos családok a földosztás után a vegyes

gazdálkodásra tértek át, s ezzel párhuzamosan megin

dult a falvakba való betelepülésük. Az idősebb do

hánytermesztőkkel való beszélgetés adatai egyértel

műen utaltak arra, hogy a háború után a dohánytermesz

tés megindulása a falvakba költözött volt uradalmi

dohányosokhoz, feleskertészekhez kötődik. Létrejött

egy új réteg is, melynek tagjai csak a központi in

tézkedések hatására kényszerültek dohányt termeszte-

de nélkülözték az alapvető ismereteket is. Orszá-ni

gosan egységes, Debreceni fajtát kellett termeszteni 

minden gazdaságnak .

1946-га ez utón sikerült a belföldi szükségle

tet biztosítani.

A dohánytermesztés helyreállításában a legnagyobb

gondot megyénkben is a termés megszáritása okozta.

Egyrészt a háború alatt igen sok dohánypajta elpusz-

másrészt az egyéni gazdaságok a volt uradalmitűit

pajtákat nem tudták gazdaságosan kihasználni. Megin

dult tehát a paraszti telkek dohánypajtáinak építé

se, mely sok esetben már meglévő kezdetleges gazda

sági épület némi átalakításában realizálódott.

A dohánytermesztés a kezdeti kényszer után a

parasztgazdaságok kisterületen vetett, magas jőve-
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delraet biztositó növényévé vált. A megye falvaiban

nem alakultak ki csak dohánytermesztő gazdaságok, de

kevés volt azoknak a gazdaságoknak a száma is ame

lyek nem foglalkoztak dohánnyal.

1950-től a dohány a szerződéssel termesztett

növények csoportjába került. Ebben az évtizedben vál

tozás következett be a pajták területi részarányában

is. Csökkent a Debreceni dohány termesztése a homo

kos talajokon /Nyírség középső területe/ és e terüle

teket Szabolcsi fajtával ültették be. A fajtaválto

zást csak országos adatokkal tudom érzékeltetni. E- 

zek szerint az 1937-es évekhez viszonyítva az 1950- 

es évek elejére a Debreceni fajta 59 %-ról 5 %-ra, 

a Kapadohány 3 > 4 fo-TÓl 0,7 %-ra csökkent. Emelkedett 

a Szabolcsi fajta részaránya, 51 %-ra.. Némi emelke

dés volt tapasztalható a Virginia dohányfajta vetés- 

területében is.

1951 és 60 között, az évek átlagában a megyei vetéste-

amely az országosnak 4l,2 fo-á.t je

lentette. A megyei termésátlag hektáronként 11,1 q, 

az országosan elért 11,8 q-val szemben. Az 1955-60 

közötti évek átlagában a megyei termőterület 7.629 

ha. Területcsökkenés figyelhető meg, de ugyanebben 

az időben az országos terület is, az évek átlagában, 

I8.5IO ha-ra csökkent. A megyei területcsökkenés ezek 

szerint részarányában még mindig 40 % feletti marad 

az országos területi adatokhoz viszonyítva.

rület 8.369 ha
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A termelési viszonyok jellemzőjeként megemlít

hető, hogy az évenként felsorolt megyei terület- 

nagyságon belül, az egyéni termelők a területnek mint

egy 80 %-á.n folytattak termelést. A Szabolcsi dohány

fajta területnagysága 70 fo fölé emelkedett 

Debreceni megyénkben 20 %-kai képviseltette magát.

Mint már az előzőekben említettem, a dohánytermés

mig a

túlnyomó részben az egyéni gazdaságok által un. szük

ségszár ltokban száradt. Ezek oldalnélküli pajták vol

tak, aminek következtében a minőségi eredmények mé

lyen alatta maradtak a kivánalmaknak. Az egyéni gaz

daságokban nem volt biztosított a kellő mennyiségű 

szervetrágya, és a műtrágya is minimális mennyiség

ben állt rendelkezésre. A területcsökkenés mélypont

ját az 1959-60-as gazdasági évben érte el, A dohány

nyal beültetett terület 1960-ban megyénkben mindössze 

6.370 ha volt, A területcsökkenéssel együtt az 1 ha- 

ra eső átlagtermések is nagyon alacsonyak voltak, és 

a dohánygyárak minőségi követelményeit a megyei egyé

ni gazdaságok nem tudták kielégíteni. Jelentősebb vál

tozást csak a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezése, és 

a dohánytermő terület növelésével együtt, a termés

átlagok növekedése, valamint a szárazdohány minőségé

nek javulása hozott.
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4. MEGYÉNK DOHÁNYTERMESZTÉSÉNEK HELYZETE A ME

ZŐGAZDASÁG SZOCIALISTA ÁTSZERVEZÉSÉTŐL 1971-ig

1961-ben 6.377 ha volt a megye dohánytermő terü

lete, Az 1956-os évben megkezdődött erőteljes csök

kenés elsősorban arra vezethető vissza, hogy a szab- 

ványszerü termesztéshez megfelelő dohányszáritó paj

ták sem térfogatban, sem minőségben nem álltak ren

delkezésre. E döntő hiányosság kiküszöbölésére akció 

indult. Az 1963-64-es évek a megyei dohány termesztés 

történetében fordulópontnak számítanak. 1963-ban a

megye községeiben összesen 1.333 db, egyenként 1 ha

termést befogadó dohánypajtát építettek. Ennek ered

ményeként 1961-65 között - 5 év átlagában - 9«403 ha-

ra emelkedett a termőterület, A területemelkedés az

I965. évben kulminált, amikor a megye dohánytermő 

területe 12,4o4 ha volt. Az országos dohánytermő 

terület több mint 50 fo-a Szabolcs-Szatmár megyében 

koncentrálódott. /10. sz. ábra/ Az 1966-71-es évek

időszakában átlagosan 9#917 ha-on folytattak dohány-

termesztést a nagyüzemi gazdaságok és az egyéni gaz

daságok. 1966-ban még II.589 ha-on folyt a termesz

tés, szemben az 1971, évi 7.543 ha-ral /GRASSELLI M./.

Az 1967, évi és az 1968, évi áremelés hatására némi

területemelkedés tapasztalható, azonban ezt követően

ismét kezdetét vette a dohánytermő területek csök

kenése, Az 1965-ben jelentkező peronoszpóra és vi- 

ruskártétel következtében a termésátlag 6,4 q/ha
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10. sz. ábra: HAZÁNK DOHÁNYTERMŐ TERÜLETÉNEK 

KONCENTRÁLÓDÁSA 1965-BEN

J elmagyarázat:

1. 100 ha

2. megyehatár
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volt. Egy újabb 1966-os viruskártétel következté

ben a termésátlag csak 7,8 q/ba volt. Az ökonómiai 

jellegű problémák hatására a termésátlagok a 10 éves 

időszakban igen nagyarányú ingadozást mutatnak /10, 

sz, ábra/.

Az adatokból egyértelműen következik a termésbizton

ság hiánya. Az ezzel összefüggő kockázatvállalás,

valamint a jövedelmezőségben mutatkozó nagymérvű

bizonytalanság előidézte a dohány-termesztési kedv

csökkenését és ezzel együtt a termőterület csökke

nését is.

A számszerűen kimutatott csökkenés mellett bizonyos

fejlesztésre megjelölt fajták területe emelkedő ten

denciát mutatott. Lényeges területcsökkenés a Szabol

csi fajtánál mutatkozik /7, sz, táblázat/,

A kerti dohányfajtát üzemi méretekben 1967-ben

kezdték termelni 138 ha területen, 1971-ben a termő-

területe már 772 ha volt. Ugyancsak emelkedés tapasz

talható a Burley dohányfajta termőterületében, hisz 

ez a fajta 1967-ben jelent meg és mindössze 1 ha te

rületen termesztették, mig 1971-ben már 318 ha volt

a termőterülete.

A termőterület csökkenésének és a termelési

kedv csökkenésének természetesen az ökonómiai fel

tételek változásán kivül több összetevője volt.

Szoros az összefüggése a munkaerő-ellátóttsággal.
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11. sz, ábra: SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE DOHÁNYTER

MESZTÉSÉNEK TERMÉSÁTLAGAI /196O-I970/
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Szabolcs-Szatmár megyében termelt dohányfajták területi

aránya, 1965-1971« években
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7.0484,661 318772

táblázat7. sz .
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A dohány termesztése a múltban feles kertészek mun

kásságával folyt, nagyüzemi keretek között, de va

lójában kisüzemi jelleggel, családtagok bevonásá

val, sok kézi munkaerő felhasználásával /LANG G./

A megyei dohánytermelő gazdaságokban jelent

kező munkaerőhiányt viszonylagosnak kell megítélni,

mert elsősorban a hagyományos agrotechnika magas 

munkaerőigényéből következik. Természetesen jelent

kezett a munkaerőhiány abszolút értelemben is. I96O-

ban megindult iparosítás hatására a megyében is egy

re több ipari munkahelyet létesítettek,és a fiatalo

kat a magasabb személyi jövedelmet, kulturáltabb

munkakörülményeket biztositó ipari üzemek és tsz.

melléküzemágak foglalkoztatták. A dohánytermesztés

sel hagyományosan foglalkozók kiöregedtek,és igy 

egyre kevesebb volt a szakismerettel rendelkező be

gyakorlott dolgozó.

A felsorolt tényezők egyértelműen bizonyítják,

hogy 1971-re megértek a feltételei annak, hogy a tény

leges nagyüzemi jellegnek megfelelő gépesített do

hánytermesztést a dohánytermesztő gazdaságok megva

lósítsák .

Az 1903-64-ben megkezdett pajtaépitési program

és az időközben megvalósított fajtaösszetétel vál

tozás 1971-re azt eredményezte, hogy 2460 ha Sza

bolcsi Kerti és Burley dohánytermés szárítására
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alkalmas szabvány pajtakapacitás maradt kihasz

nálatlanul. A nem szabványos - nem nagyüzemi jel

legű - száritó tér további 551 ha-nak megfelelő mé

retű. Az egyéni dohánytermelők száritótérrel bősé

gesen el voltak látva.

A szabvány pajtatér alakulása a nagyüzemekben

1971-ben

428 ha3 állami gazdaságban

6.601 ha172 termelőszövetkezetben

714 ha72 szakszövetkezetben

Összesen: 7.743 ha

A nagyüzemekben termesztett Kerti, Szabolcsi,

Burley termőterülete 1971-ben 5.283 ha.

A Virginia /Hevesi/ zölddohány mesterséges szárí

tásához elegendő kapacitás állt rendelkezésre. Az 

ökonómiai tényezők, a hazai cigarettagyártás igé

nye, valamint az exportigények mintegy meghatároz

ták a megyei dohánytermesztés korszerűsítésének irá

nyát. A számszerű adatok vizsgálata arra utal, hogy 

ez az igény egybeesett a gazdaságok érdeklődésével 

és a Burley, a Hevesi és a Kerti fajták területi 

aránya növekvő tendenciát mutatott.
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5. A DOHAJSTYTEKMESZTÉS HELYZETE 1971-tól 1977-ig

A megye dohánytermesztésében megindult terü

letcsökkenési folyamat 1971-ben érte el a legmé

lyebb pontot, Ebben az évben a dohány termőterü

lete mintegy 4,500 ha-ral volt kevesebb mint 1966-

ban. Ennek ellenére az ország dohányterületének 

48-50 fo-a. évtizedek óta Szabolcs-Szatmár megyére 

esik, A nagyüzemi gazdaságok mintegy 70 %-& fog

lalkozott dohánytermesztéssel, A megye szántóte

rületéből a dohány 2,3 %-kal részesedett,

A területcsökkenési folyamatot az 1971-ben 

hozott központi intézkedésekre sikerült átmeneti

leg megáLlitani, de 1975-ben a termőterületben újabb

csökkenés következett be. Az 1971-től 1975-ig el

telt öt évben az átlagos szerződött dohánytermő 

terület 7,881 ha volt. Ez a terület, összehasonlít

va az 1966-tól 70-ig eltelt idővel, 24 %-os csökke

nést mutat, /8, sz, táblázat/

A dohányterület szektorálisan az 1971 évihez viszo

nyítva 1975-re az alábbiak szerint alakult:

- állami gazdaságok területi részesedése 

1 fo-ról 3 fo-ra.,

- MG Tsz-ek területi részesedése 64 fo-ról 

6l %-ra,

szakszövetkezetek területi részesedése

29 56-ról 27 56-ra,



A dohányterület alakulása Szabolcs-Szatmár megyében
1966-1975-ií?

Termelési áh к te r
Összesenév EgyéniAG. Tsz. Szakszöv.

1966.
1967. 
1968 .
1969.
1970.

8 .865
6.956
7.505
6.832
5.726

451 I2.OO6
10.108
10.885
10.224
8.795

519 2.171
2.267
2.410
2.459
2.281

4n 474
571399.
630ЗОЗ
615173

Átlag: 548 io.4o4361 2.3187.177

64 4.874
4.845
4.936
4.897
4.376

446 7.544 

7.571 

7.908 

8.321 

8 .059

2.160
1.864
1.911
2.223
2.467

1971.
1972.
1973.
1974.
1975.

204 658
264 797
343 858
343 873

Átlag: 244 4.786 726 7.8812.125

táblázat8 . sz
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- egyéni gazdaságok területi részesedése 6 fá

ról 9 fá-ra módosult.

A fentiekből látható, hogy a terület nagyobb mérték

ben a mezőgazdasági termelőszövetkezeteknél csökkent.

E tendencia ködvezőtlen volt, szemben állt a törek

vésekkel, a nagyüzemi biztonságos dohánytermesztési

háttér kialakításával.

A megyén belül végbemenő szakosodási, speciali

zálódás! folyamat eredményeképpen a dohánytermelő

gazdaságok száma az 1971 évi 195-ről 1975-re 112-re

csökkent.

Az egy gazdaságra jutó átlagos dohányterület 33»5 ha- 

ról 63,4 ha-ra növekedett /9. sz. táblázat/.

A dohányterület üzemi koncentrációja 1976-tól 1977-

ig szintén folytatódott, de még napjainkban sem ér

te el az optimális 70-75 ha átlagos területnagyságot.

Az új dohányfajták bevezetésével folytatódott a

dohánytermő terület megyén belüli átrendezése a nyír

ségi tájegységbe való átcsoportosulása. Ez az egyéb

ként pozitív folyamat viszont azzal is együttjárt,

hogy a gyengébb adottságú homoktalajok felé tolódott

el a dohánytermelés. Ennek következménye pedig az, 

hogy e gazdaságok azonos hozamokat csak nagyobb rá

fordítással tudtak elérni, és dohánytermesztésük

nem volt olyan gazdaságos, mint a jobb talajon gaz

dálkodó üzemeké. Ezt igazolja többek között az a



A dohánytermo terület koncentrálódásának alakulása Szabolcs-Szatmár
megyében 1971-1975 évek között

Gazdaságok 
számának 
cs ökkenés e

Egy gazdaságra eső 
ültetett terület
1971-ben

ha.

Dohánytermelő gazdaságok
Üzem

/Beváltó/
ült e t e 11 
területe

ültetett
területeszáma száma 1975-ben

1971-ben 1975-ben ha.

14 844Kisvárda
Nagykálló
Nyírbátor
Nyíregyháza
Rakamaz
Vásárosnamény

24 24,5
60,2
46.3 

26,8 

4o,o
17.3

60.3 

139,2
71.4
36.6
42.7
34,3

38 930
I.626
1.760

2.366
I.928

27 17 10
38 27 11
37 733 1720992

480 342 4812
74343 26 89З 17

ÖSZESEN: 6.531 7.IO6
108,7

63,4
189,3

83195 112 33,5
</°: 57,4 42,6100 100 100

táblázat9. sz .
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tény is, hogy a dohánytermesztő nagyüzemek mintegy 

80 %-a a megyében megkülönböztetett állami támoga

tásban részesült. A kedvezőtlen adottságú gyenge 

minőségű homoktalajok /7-Ю aranykorona érték/ vi

szont más növényi kultúra esetén sem lennének jö

vedelmezőbbek. A gépesített, megfelelő tápanyagután

pótlásban részesülő nagyüzemi jelleggel termesztett

dohány az összes szántóföldi növényi kultúra közül a

leggazdaságosabban termelhető e területen.

E tényt felismerve igyekeztek az 1975" 1976-ban meg

alakult rendszer és társulás tangazdaságai jó üzem-

szervezéssel és az 1976-ban hozott központi áreme

léssel együtt dohánytermesztésüket jövedelmezővé ten

ni. Az 1975-ben bekövetkezett területcsökkenés 1976-

ban még kis mértékben tovább csökkent, de jelentősen 

megnőtt a terméshozamok mennyisége /12. sz. ábra/.

1971-től eltelt időszak alatt jelentős fajtaváltozás

a termesztett fajták arányában jelentős eltolódás kö

vetkezett be.

1971. % 1975.%Faj ta

18,4 

66,0

26,7Virginia

Szabolcsi 11,0

Kerti 11,0 32,0

b,5Burley 7,9

Káliói 20,9
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A fentiekben látható hogy jelentősen csökkent a 

hagyományos Szabolcsi fajta, és jelentősen növeke

dett a Kállói, Burley, Kerti dohányfajták vetésterü

lete. Az arányeltolódásból azt a következtetést le

het levonni, hogy a gazdaságok a potenciálisan nagy

termőképességü és értékesebb, magasabb átlagárat biz

tositó fajtákat részesítették előnyben, amelyek job

ban alkalmazkodnak a területi átrendeződésből adódó

viszonyokhoz. /12/a. sz. ábra/
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12. sz. ábra: SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE DOHÁNYTERMŐ

TERÜLETÉNEK ÉS TERMÉSÁTLAGAINAK ALA

KULÁSA /1966-1976/

Jelmagyarázat:

1. termőterület

2. termésátlag
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6. A MUNKAERŐHELYZET HATÁSA A DOHÁNYTERMESZTÉSRE

A szántóföldi növénytermesztés egyik legmunka

igényesebb és legtöbb szaktudást igénylő növénye a

dohány. A hagyományos technológiával termesztett do

hány élőmunka-igényére jellemző, hogy a dohányter

mesztő gazdaságainkban az utóbbi években egy ha szán

tóterületre átlagosan 40-50 tiz órás kézi munkanapot

fordítottak, 1 ha dohányra pedig 190-280 kézimunka

napot /DR. BORSOS J./

A munkaerő iránti igény különösen a palántanevelés

és a törés alkalmával jelentkezik. A kétsucsu évi

munkaerőgörbe maximuma április közepétől május köze

péig és a betakarítás idején jelentkezik-. A kézi tö

rés a dohánytermesztés legnehezebb és legmunkaigénye

sebb technológiai folyamata. A lényegesen magasabb

őszi munkacsúcs az őszi betakarítás egyéb munkálatai

val torlódik. Különösen kritikus a helyzet ha az idő

járási tényezők kedvezőtlen volta,vagy pedig a késői 

palántázás miatt a levelek beérése késett.

Szabolcs-Szatmár megyében a felszabadulás előt

ti időszakban az uradalmi feles dohányosság apáról 

fiúra szálló foglalkozás volt. A felszabadulás után

ezek a feles dohánykertészek ismertették meg a dohány-

termesztés módszerét és technikáját a paraszti réte

gekkel. Megyénk 1960-ig az ország egyik legkevésbé

iparosított vidéke, igy az agrárnépesség aránya tér-
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mészetesen magas /5О-60 $/ volt, A meginduló iparo

sítás az agrárnépesség számának fokozatos mérsék

lődésével járt, és 1971-ben 46,5 %-os már csak 

zőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, szemben az 

iparban dolgozók 27,5 %-ával /10, sz, táblázat/.

a me-

A lakosság népgazdasági áganként! megoszlása

S^iolcs-Szatmár megyében 1971-ben

Népesség Ipar 
összesen ép,ip.

Mező
gazdaság száll.

Közi. Keres
kedelem Egyéb

FŐ 59.2200 I63.OOO 275.000 54,700 3О.ЗОО 69,200

46,527,5100 9,2 5,1 11,7

10, sz. táblázat

Az átrétegződés1 folyamat lényegesen gyorsabb 

volt a városok vonzáskörzetében és a záhonyi átrakó 

körzetben. Az újabb és újabb ipari munkahelyek megte

remtésével az a jelentős munkaerőtartalék, amely jel

lemezte Szabolcs-Szatmár megyét - és viszonylag olcsó 

munkaerőnek számított - biztosította a hagyományos do

hánytermesztés magas élőmunka-igényét 

fogyott, és a tavaszi, őszi munkacsúcsok idején már mint 

jelentős munkaerőhiány jelentkezett, /13- sz. ábra/ 

1971-ben részben a fogyasztói igények megváltozása 

miatt, részben pedig a kézi munkaerő egyre csökkenő

gyors ütemben
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13. sz, ábra: SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE MUNKAERŐHELY

ZETE I965-I97O-I975 ÉVEKBEN

/А járási munkaerőmérlegek alapján/

Jelmagyarázat:

1. munkaerőtöbblet

2• munkaerőhiány

З. szükséges munkaerő

4. rendelkezésre álló munkaerő
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4

sí, ábra13.
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tendenciája miatt megjelent kormányrendelet értelmé

ben megkezdődött a dohánytermesztés korszerűsítése, 

komplex fejlesztése, valamint az uj fajták és gépi

berendezések elterjedése.

A vizsgálatok szerint a legtöbb kézimunkát igénylő 

törési folyamatnál a gépesítés hatására 54 %-os 

munkaerő megtakarítással lehet számolni 

őszi munkaerőhiányát /almaszedés, burgonyaszedés/ 

némileg enyhíteni tudja. A Hevesi /Virginia/ dohány 

munkaerőszükséglete a hagyományos és korszerű ter

mesztéstechnológiát összehasonlítva, munkaiolyamaton-

ami a megye

ként az alábbiak szerint alakul.

A palántanevelés munkaerőszükséglete 10 órás munka

napban számolva hagyományos módon 21,3 nap. Fűtött 

fólia sátorban 14 nap. Az ültetés munkaerőszükségle

te hagyományosan 23 nap, gépi ültetésnél 8 nap. A 

palántanevelésnél tehát 33 %>-os, az ültetésnél pedig 

65 %-os a munkaerőmegtakaritás. A törési munkában a 

kézi törésnél 37 tiz órás munkanapra, gépi törésnél 

17 munkanapra van szükség. Mint már említettem, e

munkafolyamat a legtöbb kézimunkát igényli s az itt 

jelentkező munkaerőmegtakaritás 54 %-os.

Összességében 1 ha Hevesi dohány kézi munkaerőszükség

lete hagyományos módon 167 tiz órás munkanap, mig kor

szerű gépi művelés esetén 96 munkanap. A megtakarítás 

71 nap, ami 42 %-os munkaerőmegtakaritásnak felel meg.
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A munkaszervezés javításával ez még tovább javít

ható. /HEGEDŰS Á./

A megváltozott körülmények, az uj fajták, az 

uj technológia /gépsorok és szárítók/ bevezetésével 

a régi dohánytermelő réteg kiöregedésével egy szem

léletében megváltozott műszaki szakembergárda kine

velése vált szükségessé. E célt szolgálja, ebben

nyújt segítséget a dohánybeváltó üzemek rendszeres 

tanácsadói hálózatán és az önképzésen kivül a Nyí

regyházi Dohányfermentáló Vállalat irányításával meg

szervezett csoportos képzési forma.

A Baktalórántházi Mezőgazdasági Szakmunkásképző In

tézet évenként’ indított tanfolyamán 1976-ig összesen 

104 fő szakmunkást képeztek dohánytermesztő gépésszé 

/ВН-kombájn vezetővé/. Ugyanezen idő alatt 656 tsz-

tag kapott dohánytermesztő betanított munkás okleve

let a nyíregyházi és tiszaberceli mezőgazdasági szak

munkásképző irányításával. A tüsorkeretes szárítóbe

rendezéssel rendelkező dohánytermesztő gazdaságok

szakember ellátására 205 fő száritókezelő szakembert 

képeztek. /11. sz. táblázat/.

Az 1974-ben megindult dohánytermesztő szakmérnökkép

zés eredménye, hogy 1976-ban 24-én kaptak diplomát 

a Budapesti Kertészeti Egyetemen /BUDA S./.

A szakembergárda képzésére mind nagyobb igény van, 

hisz a gazdaságok technikai felszereltsége rohamosan

növekszik;és az 1972-ben megindult korszerűsítési fo-



Szakmai képzés Szabolcs-Szatmár megyében 1972-től 1976-ig

Száritásvezető Dohányterm. tanfolyam 
gazdaság

Betanított munkás 
gazdaság

Kombájnvezető 
gazdaság fő

Termelési
gazdaság főfőév fő

1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.

14l4 18 1720 20
24I68 15 252212 259

264 282817 13 191511
4l47 9502

24174 16 1333010

Összesen: 104656 66 81 705720532

11. sz, táblázat
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lyamat, valamint a beindult rendszer és társulás

taggazdaságai csalt úgy tudják igazán megteremteni

az iparszerü nagyüzemi dohánytermesztés feltétele

it, ha a már meglévő műszaki bázisukra megfelelő

szakképzettséggel rendelkező szakembergárdát kiké

peztek.
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7* AZ AGROTECHNIKAI TÉNYEZŐK HATÁSA A DOHÁNYTERMESZ-

TÉS ALAKULÁSÁRA

Szabolcs-Szatmár megyében a dohánytermesztés

korszerűsítése mindössze 7 éves múltra tekint vissza

hisz 1971-ben kezdődött. Ezt megelőzően a dohány- 

termesztés csaknem kizárólag a talajmunkák, ültetés, 

növényvédelem kivételével, kézi munkára volt alapozva.

Azt lehet mondani hogy nagyüzemi keretekben kisüzemi

módszerekkel, hagyományos eljárással folyt a termelés.

A dohány felvásárlási árának 1972-ben bekövetkezett

áremelése lehetővé tette speciális dohánymüvelő gépek

és berendezések import utján történő beszerzését, ter

mészetesen jelentős állami támogatással.

1978-га a gépesített gazdaságok száma megyénkben el

érte a бО-at, A gazdaságok részben saját erőből más

részt "egyszerű társulás" keretében a nyíregyházi Do

hányfermentáló Vállalattól kapott gépi berendezése

ket üzemeltették. Összesen 112 Balthes kombájn, 492

db Sirokkó TDO-60 és TDO-lOO-as szárítóberendezés

28 db Powell tetejező, 1 db varrógép és 8 db fűző- 

gép üzemelt, A gépesített gazdaságok mintegy 90 %-a. 

a rendszer vagy társulás taggazdasága.

A gépesítés üteme ugyan töretlen fejlődést mutat, és 

1975-re a dohány termőterületének már 17 %-a. gépesí

tett, mégsem voltak gazdaságosan kihasználva a modern 
*

gépsorok, /13/a, sz, ábra/
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13/a. S2, ábra: SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE KOOPERÁCIÓS

GAZDASÁGAINAK ÉS A DOHÁNYTERMELÉS

GÉPESÍTÉSÉNEK alakulása /1971-75/

Jelmagyarázat:

kooperációs gazdaság1.

Balthes kombájn2.

Sirokkó szárítóberendezés3.
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A dohány szántóföldi művelését, összes munkafo

lyamatát elvégzi a Balthes-dohánykombájn. A levelek 

törését csak félautomatikusan végzi. A félautomati

kus törés elvégzésére alkalmas továbbá az Ewerett 

Silent Flame törőgép.

Ilyen található a Nyírtassi Állami Gazdaságban 2 db, 

a Nyirlugosi Állami Gazdaságban 2 db, valamint a bak- 

talorántházi szakmunkásképzőben 1 db. Teljesen auto

matikusan végzi a törést a Roanoke USA-ból és a Hank

Auto-Picker Kanadából kísérleti célból behozott töro

gép. Mindkét tipusjvalamint a nyirtassi Állami Gazda

ságban működő Roanoke automata törőgép a Máriapócson 

működő Mepol-Terra dohánytörő szerelvény és a Nyir-

gyulajon működő Harwester Boy kanadai gyártmányú tö

rőkocsi kísérleti jelleggel üzemel.

A talajmüvelés és előkészítés megyei műszaki tech

nikai színvonala megfelelő. Ezek a munkák a gazdasá

goknál üzemelő és a többi mezőgazdasági kultúra igé

nyeit is kielégítő géprendszerekkel megoldottnak mond

hatók .Azokban a gazdaságokban, ahol Balthes kombájn 

üzemel, a termesztés-technológia folyamatai nagymér

tékben leszűkültek. Jelentősége, mint már említettem 

abban van, hogy önjáró és univerzális, a dohánymüve- 

lés szántóföldi munkáit /ültetés, beöntözés, sormü- 

trágyázás, kultiváltorozás, növényvédelem/ egymagá

ban elvégzi. A gépsor igazi jelentősége akkor lenne
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észlelhető, ha a gazdaságaink az optimális táblamé

ret mellett a termesztés minden fázisában biztosítani

tudnák a magasfoku termelési színvonalat és a tech

nológiai fegyelmet. A hiánytalan beállítottságú, gyom

mentes, kaccsozott és optimális dohánysürüségü táb

lákon a kombájn önvezérléssel dolgozhat. Ez utóbbi 

igényt a gazdaságok csak nagyon kivételes jó időjárá

si viszonyok mellett) megfelelő öntözéssel és tápanyag

utánpótlással) valamint a vegyszeres gyomirtás széle- 

sebbkörü elterjesztésével tudnák megoldani. Az emlí

tett agrotechnikai eljárások alkalmazása terén szü

lettek eredmények, mert 1975-ben a megye nagyüzemi 

gazdaságai az ossz dohányterületnek 27 %-á.n végeztek 

megfelelő gyomirtást és 22 %-án talajfertőtlenitést. 

Lényegesen megnőtt a gazdaságoknál a műtrágyáielhasz

nálás is. 1975-ben 9 q/ha volt a felhasznált mennyi

ség /12. sz. táblázat/.

A természetes utón szárított dohányokat zsinór

ra fűzik és a zsinórokat /pórékat/ bekötik a száritó 

pajtákba. A fűzés után a leveleket egyengetni kell) 

ugy>hogy közöttük legalább a főér vastagságának meg

felelő hézag maradjon. A dohány kézi fűzése sok mun

kaerőt igényel; ezért azokban a gazdaságokban, ahol 

nagyobb dohányterület van, kezd elterjedni a Metz

Supra varrógép és a Furio füzőgép. 1978-ban a megye 

gazdaságai4 varrógéppel és 8 füzőgéppel rendelkeztek.



Korszerű termesztéstechnológiai eljárások Szabolcs-Szatmár me

gyében 1971-1975-ig

Talajfertotlenités Vegyszeres gyomirtás MütrágyafelhasználásTermelési
hatóanyag

kg/ha
absz, menny, 

q/haév ha ha

1971. nem volt 13О 1702 5,50

6,00

6,50

5801972. 8 178nem volt

1851973. 700 1710 1.ЗОО

1974. 1.400 1.800 280 8,0017 22

1975. 1.700 2722 2.100 З15 9,00

12. sz. tablazat
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Minden, dohánytérmésztési technológiában az agrotech

nikai folyamatok szerves folytatása a dohánylevél

szárítás. A szárítás utján elérhető eredményt vi

szont az öntözés, műtrágyázás, növényvédelemí az ag

rotechnikai műveletek meghatározzák. Megyénkben a 

magas kézimunkaerőt igénylő hagyományos szárítás 

volt elterjedve az 1970-es évek elején. 1971 után 

a nyíregyházi Dohányfermentáló Vállalat '.kezdeménye

zésére a gazdaságok egy része mesterséges szárító

berendezéseket létesített /esetleg "Egyszerű Társu

lás" keretén belül a vállalattól kapott/; s ezzel 

megkezdődött az önálló mesterséges termelői dohány- 

száritás. A hazai ipar által olasz licenc alapján 

1971 óta gyártott tüsorkeretes berendezések - Si

rokkó TDO-60, illetve TDO 100 néven - már megfelel

nek a nemzetközi igényeknek.

1971-ben mindössze 20 ha terület zölddohánymennyisé-

gét tudták mesterséges utón szárítani. Ez a kapaci

tás 1975-re 840 ha-ra emelkedett./13• sz. táblázat/ 

1978-ban a szárítóberendezésekből már 492 üzemelt

megyénkben. Egy-egy gazdaságra átlagban 8-10 beren

dezés jutott. Természetesen vannak olyan gazdasága

ink, ahol a berendezések száma eléri a 20 db-ot is.)

/Pl. Nyírtass, Pap, Máriapócs/.

Egy Sirokkó száritóban egyszerre 60 q zölddohány he

lyezhető el. A szárítási idényben 12-szeri átlagos



Dohányszáritás helyzete Szabolcs-Szatmár megyében

1971-1975-ig

Száritópajta ellátottságMesterségesen szárított dohány Természetes
utón és mes-mennyisége q-banTermelési Természetes 

utón szárí
tott dohány
mennyiség

terségesen Természetes Mesterséges 
szárított szárítási száritó kapa
dohány együtt kapacitás citás

ha-ban

Ipari Termelői Összes rnes- 
száritás szárítás terséges

száritás

év

ha dbqq

8.4l673.419545 11.84911.30461.570 20 21971.

84.66217.734 180 1815.767 I.96766.928 7.7221972.

16.82714.066 2.761 98.92282.095 7.512 390 391973.

740 7474.82313.0601974. 61.763 3.708 7.5129.352

840 8485 • 655 7.07865.726 7.2181975. 12.711 19.929

tablazat1З. sz,
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szárítási fordulót véve alapul, 720 q zölddohány szá

rítására van lehetőség. Ez a mennyiség 8,5 ha terüle

ten termelhető meg. Gazdaságos a szárítás egy szárí

tóberendezéssel is, de a Virginia /Hevesi/ dohány szá

rítását már a szántóföldi muiikafolyamatok gépesítésé

vel összhangban célszerű megvalósítani, így pl, egy

Barthes kombájn területteljesitményét véve alapul,

már 3 db Sirokkó szárítóberendezés biztosítása szük

séges, A racionális területnagyság alsó határa - az

előbbiek alapján - 25 ha Virginia dohányültetvény

mely termesztésének, illetve szárításának élőmunka

igénye 6-7 fos munkacsapattal elégíthető ki. Ez te

hát az a terület /illetve hozam/, gép és munkaerő 

minimum, melyben egy kombájnhoz 3 db száritó beállí

tásával a korszerű termesztési technológia komplex

módon valósítható meg, A felvázolt feltételek napja

inkban még nagyon kevés gazdaságnál találhatók meg.

A rendszer és társulási forma megteremti azokat a fel

tételeket, amelyeket egy-egy gazdaság önerőből nem tud

na megvalósítani, 8 olyan gazdaság található a megyé

ben, amelyik nem rendelkezik dohánykombájnnal és van 

száritója, és 6 olyan, amelyik rendelkezik dohánykom

bájnnal, de nincs mesterséges száritó kapacitása. Ezek

a gazdaságok a rendszer vagy a társulás taggazdaságai,

és a gazdaságos termelés érdekében a betakarítás vagy

száritás műveletét a rendszeren, illetve társu-
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láson belül oldják meg.

A szárítóberendezések gazdasági haszna tovább fokoz

ható azzal, hogy a holt szezonban a gazdaságok gyü

mölcsaszalásra, és gyógynövényszáritásra használják.

A Balthes kombájn áttételes hatása pedig azzal növek

szik, hogy a kertészeti növények palántázására és

egyéb munkálatainál, valamint a gabonafélék gyomir

tó permetezésében hasznosíthatják a megye gazdaságai.

Szintén a kertészeti ágazatban tudja hasznosítani 10 

gazdaság az SZKN-6 jelű palántázógépét és a 4 soros 

ültetőgépét. /Ez utóbbival a Nyirlugosi és Nyirtassi 

Állami Gazdaság rendelkezik/.

A dohánypalántát a 19» század elejétől többnyire 

biofütéses melegágyakba*-n nevelték, a palántaágyak 

mintegy 50 %-a. még ma is szervesanyagból - főleg is-

táló-^trágyából hagyományos molinó takaróval ellát

va készül. Az ilyen tipusu,szakszerűen elkészített és 

gondosan kezelt melegágyakban jó minőségű palántákat

lehet ugyan nevelni, de nagy a kézimunka igényük,

sok a ráfordítási költségük, és jelentős a szerves

trágya szükségletük. A nagyüzemi dohánytermesztés fő

célkitűzése tehát az lett hogy olyan palántanevelé

si módot találjanak, ahol jelentősen csökken a kézi

munkaerő szükséglet és a ráfordítási költség. A kísér

letek és a gyakorlati tapasztalatok azt igazolták

hogy a cél elérésére legalkalmasabbak a nagy légterű
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fóliasátrak /BORSOS J./. A fóliasátras palántaneve

lés megyénkben a gépesítéssel együtt 1971-ben kez

dődött. A palánta-ágyfelület az összes ágyfelületre 

viszonyítva, 1975-ben már 48 fo-ra. növekedett; és eb

ből 18 ^-ot tett ki a legkorszerűbb termofütéses fó

lia ágyfelület /l4. sz. ábra/ A palántanevelés munka

erőszükségletét vizsgálva 33 %—os megtakarítás álla

pítható meg, hisz a hagyományos módon 10 órás mun

kanapban számolva^21,3 nap a szükséglet, mig fütött 

fóliasátrak esetében mindössze 14 nap.
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l4. sz, ábra: A DOHÁNYPALÁNTA-NEVELÉS ALAKULÁSA

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYÉBEN /1971-75/

Jelmagyarázat:

1. fóliasátor

2. termőfütéses fóliasátor

3. hagyományos biofiit és es
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8. Á BEÜLTETETT TERÜLET, TERMÉSÁTLAGOK ÉS TERMÉS-

MENNYISÉG ALAKULÁSA

A megye dohánytermő területének felszabadulás 

utáni csúcspontja az 1965-ös esztendő, amikor a ter

mőterület nagysága elérte a 12.400 ha-t. Az ezt meg

előző években évről évre változott a beültetett te

rület nagysága. Voltak emelkedő fázisok és csökkenő

időszakok. Az elmúlt 10 évben az 1966-os évinek 

/II.66O ha./ 68,6 ^-ára esett vissza a termőterület. 

Az 1967-ben megindult csökkenő tendencia lényegében 

változatlan maradt. A csökkenés elsősorban a peronosz-

póra és vírusos megbetegedés következménye, és termé

szetesen az egyre fokozódó munkaerőhiánnyal volt ma- 

gyárázható. Az 1966. évi árrendezés hatására 1968-ban, 

az 1971» évi pedig 1972-ben és ezt követően mérsékel

te a dohánytermő területek csökkenését. Az évi terü

letcsökkenés 1966 óta átlagosan 31 %-os. Szektorálisan. 

vizsgálva, a nagyüzemi gazdálkodást folytató termelő- 

szövetkezeteknél mutatkozott a legnagyobb probléma.

Bár bizonyos termelőszövetkezeteknél ekkor még nem 

beszélhettünk munkaerőhiányról, de már nem volt fog

lalkozási kényszer a dohánytermesztés, mint az 1950- 

es években. A termelőszövetkezetek dohányterülete 

- 1966-ban 8.467 ha - évente kb. 5 $-kal csökkent, és 

1975-ben a szövetkezeti dohánytermesztés területe 

4.471 ha-ra zsugorodott, s ez 52,8 %-a. az 1966, évi-
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nek. Hasonló csökkenés állapítható meg a beültetett

dohányterület nagyságában az állami gazdaságoknál.

Közvetlen okként a kellő jövedelem elmaradása és 

több esetben a veszteséges termelés említhető. Sajá

tos módon növekedett a dohánytermesztés területe a 

szakszövetkezetekben /112,5 %/ és az egyéni termelők

nél /147 %/, de ez csak némileg kompenzálta a kollek

tiv gazdaságok területcsökkenését. /HANUSZ Á./ 

1976-77-ben további arányeltolódás volt megfigyelhető 

az egyéni gazdaságok és az állami gazdaságok és ter

melőszövetkezetek tekintetében. /15» sz, ábra/ Megyén 

belül az egyes járások dohánytermő területének ará

nyát vizsgálva, a dohánytermesztés jellegzetes terü

leti koncentrációját figyelhetjük meg, A megye 6 já

rásában /nagykállói, nyírbátori, nyíregyházi, kisvár- 

dai, mátészalkai és vásárosnaményi/ koncentrálódott 

1972-ben az ország dohánytermő területének 39-40 %-a, 

a termésmennyiségek 35-36 %-a. Ilyen területi kon

centrációval a dohánytermesztésben máshol az ország

ban nem találkozhatunk. Különösen kiemelhető a nagy

kállói és nyírbátori járás, ahol a szántóterület 7,

illetve 5 fo-ázi termesztettek dohányt /lő. sz. ábra/. 

/DR, OROSHÁZI L,/ A területi koncentráció tovább fo

kozódott 1976-ban az említett két járásban tovább 

nőtt a dohányterület fo-os aránya az ossz szántóterü

letből, A nagykállói járásban az arány 8,68 fo, mig
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15. sz. ábra: SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE DOHÁNYTERMŐ 

TERÜLETÉNEK SZEKTORALIS MEGOSZLÁSA 

/197б-77-Ьеп/

Jelmagyarázat:

1. Állami gazdaság

2. Mezőgazdasági termelőszövetkezet

З. Szakszövetkezet

4. Egyéni és egyéb



lg, sz, ábra
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a nyírbátori járásban 5>9б ^ugyanakkor a megyében 

csak 31 48 %. Egyes településeken 1976-ban kiugróan 

magas volt a dohány területének ^-os aránya. Gesz- 

teréden 18,2 %, Szakolyban 16,8 Kállósemjénben 

l6 %, Biriben l4,3 %, Valamennyi település a nagy- 

kállói járásban található. Az 1976-os felvásárlási 

árrendezés, a társulási forma és a gépesítés hatásá

ra mérséklődött a munkaerő-hiány, és ismét gazdasá

gossá vált a dohánytermesztés.

E közgazdasági tényezők és a természetesen egyéb 

agrotechnikai okok, ha nem is nagymértékben, de a 

dohány termőterületének némi növekedését eredményez

ték. 1976-ban a megye termőterülete 7*443 ha 

1977-re 7.467 ha -ra növekedett. A megye nagyüzemi 

gazdaságainak a fele még nem tartozik sem a rendszer, 

sem a társulás taggazdaságai közé. A 45 gazdaság do

hányterülete nagyon elaprózott. 12 olyan gazdaság 

van, ahol a terület 10 ha, vagy annál kevesebb. Ugyan

akkor pl. a geszterédi szakszövetkezet 455 ha dohány

ami

termőterülettel rendelkezik. A magas eszközigényes

ség miatt, a kis területtel rendelkező gazdaságok 

vagy társulásba tömörülnek, vagy beszüntetik a dohány- 

termesztést. Egy ha. dohány speciális eszközigénye még

a hagyományos termelési módszerek mellett is megha

ladja a 100 ezer forintot. A 10 ha-nál kisebb terüle

ten gazdálkodó üzemek viszont nem tudnak még állami
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lő. sz, ábra: A DOHÁNY TERMŐTERÜLETÉNEK %-OS ARÁNYA 

JÁRÁSONKÉNT SZABOLCS-SZATMÉR. MEGYÉBEN 

/1972./

Jelmagyarázat:

1. 0,20-0,65

2. 0,66-1,40

3. 1,41-3,00

4. 3,01-5,00

5. 5,01
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támogatással sem ilyen összegeket beruházni. Mind

ezen okok a dohánytermő terület némi csökkenését

eredményezhetik az elkövetkezendő években. A fő

cél nem is a terület minden áron való növelése,

hanem a termelékenység növelésével}jobb termésát

lagokkal ugyanazon területről több jóminőségü do

hányt betakarítani.

A megye gazdaságainak az átlagtermését az ala

csony színvonal és a nagyfokú szóródás jellemezte 

és jellemzi ma is. /l4. sz. táblázat/ 1971 és 1975 

között 9,3 q/ha és 11 q/ha között szóródott éven

kénti termésátlag. Jelentős az egyes fajták de kü

lönösen az üzemek termésátlaga közötti különbség.

Az egyes üzemek termésátlaga közötti szórás 6-8-szo- 

ros. A szóródás oka nagyon sokrétű és összetett. Jó

részt objektiv tényezőkkel, a dohánytermő terület 

gyenge termőképességével, talajok szűkös tápanyag

készletével, időjárási okokkal és különböző dohány

betegségekkel függenek össze. Emellett jelentősek a

szubjektív tényezők is, az agrotechnikai és szerve

zési hiányosságok. A hozamok alacsony színvonala a

következőkkel magyarázható:

- beállottság, növénysürüség. A hiányos agro-

és termesztéstechnológia miatt évek óta az ültet

vények csak 75-80 ^-os beállottságuak. E miatt ha-

kénti terméskiesés 1,5-2 q-ra becsülhetőj
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Átlagtermés alakulása Szabolcs-Szatmár megyé
ben fa,j tártként és szektorálisan 1971-197>-ig

ÁG. Tsz. Szakszöv, Egyéni Ossz.Év Faj ta
kg/ ha

11,1 11,4 9,6S z ab о 1 c s i
Káliéi
Pálmonos tori
Hevesi
Kati
Burley

11,5 10,9

8,4 
11,8 
12,4

6,79,7 10,1
12,8
12,3

5,5
9,713,1 12,5

10,417,7

1971. 11,7 11,0 10,79,3 11,3

ll, 6Szabolcsi 
Káliéi
Pálmonos tori 
Hevesi 
Kerti 
Burley

12,712,5 12,2 9,9

10,6 7,6 9,410,1
13,0
13,6

9,9
10,4 
12,0

11,8
13,6

12,5 
16,09,6

11,611,1 11,81972. 9,9 12,3

10,8 
l4,2

Szabolcsi
Káliéi
Pálmonos tori 
Hevesi 
Kerti 
Burley

11,2
14,5

9,0 11,3
13,014,6 13,4

8,6 8,4 6,1 8,4
11,7
12,5

6,6
10,613.5

12.6
12,1
13,014,7 8,6

9,5 11,41973. 10,1 11,2 11,01

Szabolcs1 
Káliéi
Pálmonos tori 
Hevesi 
Kerti 
Burley

10,7
14,6

9,1
13,4

11,7
21,0

9,9
13,8

6,5 6,67,8 8,75,03
10,6
15,7

9,610,0 10,2
10,2

9,9
8,8 10,8 10,0

1974. 8,01 9,6 9,5 11,2 9,3

8,5 
14,1 
12,7

Szabolcsi
Káliéi
Pálmonos tori 
Hevesi 
Kerti 
Burley

11,5
15,8

12,5
16,3

10,5
14,9
12,7

17,4

9,69,87,210,9 9,5
9,2 9,3 ll,l 9,9

13,613,2 11,9 12,0

11,4 10,81975. 11,07 11,99 11,03

l4. sz. táblázat
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- a megkésett palántázás miatt a levelek beéré-

se is késik^és a törés mintegy 10 %-a. az őszi beta

karítási munkák torlódása következtében fellépő mun

kaerőhiány miatt nem kerül betakarításra. További

terméscsökkenést eredményez az aljlevelek és a hegy

levelek jelentős részének száronhagyásaj

- a nem kielégítő tápanyagellátás, talajvizs

gálat hiánya miatt az adagolt műtrágyák aránytalan

sága, valamint a termesztés technológiai hiányossá

gok szintén hozzájárulnak a megye gazdaságainak ala

csony hozamaihozj

- a különböző növényi betegségek és állati kár

tevők szintén jelentős terméskiesést okoznak, nagy

ságuk egyes években elérheti a 10-15 %-ot is.

A termésátlagok szektorális megbontására jel

lemző, hogy a tsz-ek megközelitően azonos átlago

kat értek el minden évben, eltekintve egy-két ked

vezőtlen adottságú gazdaságtól /pl. Nyirlugos/, nem

mutatkozott nagy termésingadozás. Az állami gazda

ságok által elért viszonylag magasabb hozamok a jobb 

műszaki ellátottságnak, a magasabb színvonalú ter

mesztéstechnológiának tulajdoníthatók. Az egyéni gaz

daságok magas termésátlaga a termésveszteség nélküli 

betakarítás következménye, Az elmúlt 10 évben 8,4 q/ha 

és 13>4 q/ha között változott a dohány megyei termés

átlaga. A 10 évből 3 évben /1966, 1970 és 1974/ a



91

termésátlag meg a 10 q/ha-t sem érte el. Öt évben 

volt a termésátlag 11-12 q/ha között, és 2 évben 

haladta meg a 13 q/ha mennyiséget /15« sz, táblázat/.

Az 1975-ben elkezdődött termésátlag növekedés 1977-

ben is folytatódott. Az emelkedés ellenére még min

dig alacsonyabbak a megyei termésátlagok mint az or

szágosak.

A termésátlagok alakulását vizsgálva megállapítható, 

fajtánként, hogy a finomabb cigaretta dohányok /pl. 

a Virginia/, melyek genetikailag is kisebb termésho

zamnak, mind a nagyüzemi gazdaságoknál, mind az egyé

ni gazdaságoknál a legalacsonyabb termésátlagokat

produkálták. 1972-ig a Szabolcsi fajta termésátlagai

voltak jelentősek a Kerti és a Burley tipus mellett.

1973-tól fokozatosan terjedt el a Szabolcsi rovására

a nagyobb termésbiztonságot biztositó Kallói, mely

1973 óta a legnagyobb termésátlagot produkáló fajta.

/Pl. 197^-ben egyéni gazdaságok termésátlaga Kallói

fajtából 21 q/ha./

A megváltozott fogyasztói igények miatt indokolt 

lenne a minőségi fajták /Hevesi és Burley/ termésát

lagának emelése, de a lassú ütemü beruházások és ma

gas eszközigényük miatt a kivánt termesztéstechno- 

lógiát nem tudják a gazdaságok biztositani. /Pl. op

timális talajerőutánpótlás, öntözés/. A megyei do

hánytermő terület változása és a termésátlagok inga-



Szabolcs-Szatmár megye dohánytermő területének, termésátla
gainak és az összes termés mennyiségének alakulása 1966-76-ig

Átlagtermés
q/ha

Összes termésTermo terület
Ey ha q

98.460
115.158
131.540
129.324
80.295
75.296 

84,662
98.933
75.974

85.655
97.104

8,41966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.

II.660
IO.191
10.782
9.948
8.542
7.038
7.656
8.439
8.258
7.763
7.443

n,3
12,2
13,0
9,4

10.7 

11,05
11.7
9,2

11,03 

13,04

cn % \

И á
/4

15. sz, táblázat
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dozása befolyásolta az összes dohánymennyiség ala

kulását arai a kettő függvényében változott. 1967- 

ben a termőterület 1.469 ba-ral volt kevesebb mint 

1966-ban, viszont a termésátlag 2,9 q/ha-ral volt 

magasabb) és ennek következménye, hogy a területi 

csökkenés ellenére az ossz dohánymennyiség 16.698

q-val volt több. 1975 és 76-ban a termőterület nagy

sága mindössze 320 ha-ral növekedett, mig az összes 

dohánymennyiség 11.449 q-val nőtt. /16. sz. táblá

zat/



Szabolcs-Szatmár megye dohány vetésterületének, termésátlagának, termésmennyiségének
alakulása 1901-1977» évek között

Megye részese
dése az országos 
termésmennyiség

ből /$/

Vetés- 
ter.

Vetésterületből Megye része
sedése az or- Termés- 
szág vetéste- átlag 
rületéből /$/

Termés-
mennyiségÉv ÁG ForrásTsz

qlia ha q

1961.
1962.
1963.
1964. 
I960.

6.461
7.645
9.606

11.590
11.769

642 4.888
5.646
7.085
8.418
8.748

40,7
4l,6
48,3
53,0
52,9

68.421
71.860

119.580
143.030
79.710

40,0
38.5
48.5 
49,8 
43,0

10,59
9,37

12,5
12,33

6,77

S z . S z . m .
Statisztikai
évkönyve
1956/76.

6IO
5OO
463
519

1961-65 9,4l4 546 6.951 47,5 10,24 44,096.520

1966.
1967.
1968.
1969.
1970.

11.603
9.945

10.792
10.194
8.539

8.514 
8.266 
7.324 
6.652
5.526

49,0 
48,4 
48,93 
46,53 
44,0

96.260 
116.680 
131.160 
126.310
79.260

53.8 
51,5
51.9 
50,0 
47,8

8,33
11,63
12,2
12,5

515
4o8
4l4
ЗОЗ
151 9,2

66-70. 10.211 358 7.256 47,710,8 IO9.85051,3

65 4.716
4.952
5.ОЗЗ
4.635
4.205

49,3
49,7
49,9
49,3
49,7

10,4
11,0
n,7

73.410 
84.600 
98.920 
77.820 
85.660

45,0
48,7
50,0
46,9
51,6

1971.
1972.
1973.
1974.
1975.

7.031
7.691
8.450
8.258
7.761

206
276
332 9,1
351 11,0
246 4.708 49,6571-75. 7.838 84.080 48,610,7

1976.
1977.

7.467
7.605

403 4.214 
400 4.637

48,45 50,897.100
121.000

13,0
16,03

16, sz. táblázat
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9. SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE DOHÁNYTERMESZTÉSÉNEK

KONCENTRÁLÓDÁSA ÉS SPECIALIZÁLÓDÁSA

Az iparszerüen termelő mezőgazdasági üzem szako

sításának jelentőségét már Lenin is felismertess ki

fejtette, hogy "a földművelő ipar nem szakad telje

sen különálló ágakra, hanem csupán specializálódik,

hol az egyik, hol a másik piaci termék előállítá

sára , s a mezőgazdaság többi oldala ehhez a fő ter

mékhez alkalmazkodik". /LENIN/

A termelés szakosítása olyan folyamat, mely során a

specializálódó üzemben a termelési irányra jellemző 

egy-két termék vagy termékcsoport termelése jut túl

súlyba.

A nyugat-európai országok üzemszervezési irodalma a

specializáció alatt a termelési folyamatnak egy, vagy 

igen kis számú termékre való korlátozódását értij és 

hangsúlyozza, hogy a munkamegosztás és specializáció 

egymást kölcsönösen feltételezi /ANDREAE B./.

Hazai viszonyaink közt folytatott vizsgálatok azt 

bizonyították, hogy a szakosodó gazdaságokban a ter

melési irányra jellemző termékek esetében alacsonyabb 

az önköltség és magasabb a jövedelmezőség, mint a ve

gyes termelést folytató gazdaságokban /CSETE L. - 

PALYI J./. A fejlődés jelenlegi szakaszában a terme

lés gazdaságközi kooperációk alapján történő szako

sítása és koncentrálása tekinthető leghaladóbbnak és
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gazdaságilag leghatékonyabbnak.

Az integrációs folyamat megyénkben 1972-ben

indult el a kétoldalú "Egyszerű Társaságok" megala

kulásával. Ezekben az "Egyszerű Társaságokban" a 

felek /a dohánytermelő gazdaságok és a dohányipar/ a 

dohánytermelés és a szárítás gépesítésére, korszerűb

bé tételére vállaltak kötelezettséget és egyesítet

ték gazdasági és szellemi erejüket. Kezdetben, a do

hánytermelés gépesítésének első éveiben ezek a gazda

ságok egyben betöltötték a bemutató gazdaságok szere

pét is. A korszerű dohánytermesztési technológiák

kipróbálásának és bemutatásának szinterei lettek a

gazdaságok. A Nyíregyházi Dohányfermentáló Vállalat az

1972-1977 évek között a megyében 31 gazdasággal kö

tött ilyen "Egyszerű Társasági Szerződést" s ennek

keretében 24 db Balthes kombájnt és 28 db Sirokkó TDO

ló db Powell tetejezőt helyezett 

ki a kooperációban résztvevő gazdaságokba. /GULYÁS J./

szárítóberendezést

Ezek a kétoldalú "Egyszerű Társaságok" mint

együttműködési formák, jó kezdeményezésnek bizonyul- 

tak>s jelentős mértékben elősegítették a dohányter

mesztés műszaki fejlesztésének kibontakozását a ha

gyományos és kézi munkára alapozott dohánytermesztés 

korszerűsítését. Az integráció folyamatának fejlet

tebb formáját jelentette a "Nyirségi Virginia Dohány

termelési Társulás" 1975-ben és a "Felső-Tiszavidéki
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Dohánytermelési Társulás" 1976-ban történő megalaku

lása, A Nyírségi Dohánytermelési Társulást a MÉM 

1977 októberében termelési rendszerré nyilvánítot

ta, és tervezik a Felső-Tiszavidéki Társulás tovább

fejlesztését, rendszerré történő alakítását is,

A rendszer és társulás az 1978 évi szerződött 

dohány területe 5Д06 ha. Ez a megye nagyüzemi dohány

területének már 83 %-á.t teszi ki, A megyében lévő 

Balthes kombájnok 81 fo-a, a Sirokkó TDO mesterséges 

szárítóberendezésnek 88 fo-a van a rendszer, ill, 

társulás taggazdaságaiban /17, sz, táblázat/,

A 47 taggazdaságból 44 gazdaság Szabolcs-Szatmár me

gyében helyezkedik el /17, sz, ábra/, A 3 megyén kí

vüli gazdaság, Hajduhadház, Nyirmártonfalva dohányte-

Balthes kombájnok száma 11 db,

A rendszer és társulás gazdaságai viszont fel-

rülete 208 ha

szereltségben és technológiában is jelentős különb

séget mutatnak. Ennek megfelelően a dohánytermeszté

sük hozamainak értéke és jövedelmezőségük is igen

tág határok között mozog, 1975-ben a dohánytermesztés

hozamai egy állami gazdaságban és 9 tsz-ben nem fe

dezték a ráfordításokat. Két állami gazdaság és 11

termelőszövetkezet azonban 3-2.55 - 20,374 Ft/ha kö

zötti nettó jövedelmet realizált /DR, EÖRSSY J,/,

Az 1976-ban végrehajtott árrendezések valamennyi 

gazdaságnál fedezték a ráfordításokat. Ezzel a do

hány a legtöbb nettó jövedelmet biztositó termékek
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A rendszer és társulás gépesitési adatai

Tag- Termést BH 
gazd. adó doh. honi- 
száma terület bájn

Sirokkó
szárí
tók

Sirokkó 
száritó 
kapaci
tása ha

BH kom
bájn kap.Év

hadbdb ha db

Nyírségi Dohánytermelési Rendszer

348 42581975. 17 19 152

341976. 15 I.366 632850 79

1.845 48 1.200 1491977. 20 I.I92

1978. 30 З.568 69 I.725 273 2.339

Felso-Tiszavidéki Dohánytermelési Társ.

1976. 4787 6 l4 3769 350

1977. l4 9441.281 11837 925

46 1.1501978. 17 1.5З8 181 I.290

Rendszer-Társulás összesen:

348 42581975. 17 15219

1976. 29 2.242 I26 1.00850 1.200

1977. 34 З.126 2.13626785 2.125

1978. 47 5.IO6 115 2.875 454 З.63З

táblázat17. SZ,
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17« ábra: A TÁRSULÁS ÉS RENDSZER TAGGAZDASÁGAINAK 

TERÜLETI ELHELYZKEDÉS E

Jelmagyarázat:

1. Felso-Tiszavidéki Dohánytermelés!

Társulás

2. Nyírségi Dohánytermelési Rendszer

3« mindkettőnek tagja



17» sz, ábra
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sorába lépett, A gazdaságosság ellenére részben öko

lógiai tényezők hatására, részben az egyenlőtlen ta

lajerő utánpótlás következtében 1977-ben változatla

nul nagy szórást mutatnak a termésátlagok /18, sz,

táblázat/.

A Nyírségi Dohánytermelési rendszer gazdaságai közül 

a Nyirlugosi Szabadság Tsz csak 5 >2 q/ha termésát

lagot ért el, mig a legmagasabbat a Nagykállói Vi

rágzó Föld Tsz, 35)9 q/ha átlagterméssel,

A Felső-Tiszavidéki Társulás gazdaságainál nem talá

lunk ilyen nagy különbséget a termésátlagokban, 1,h 

q/ha termésátlagot ért el a papi Kossuth Tsz. és 28,1 

q/ha termésátlagot a nyíregyházi Szabolcs Szakszövet

kezet,

Mint már említettem, a nagyteljesitményü gépek

kapacitásának kihasználása csak nagyüzemi méretek

között lehetséges, 10-15 ha-os táblákon a speciális

dohánymüvelő gépsorok nem üzemeltethetők gazdaságo

san, Az optimális táblaméret a dohánynál 70 ha, A

megfelelő táblaméret kialakítására sem vállalkozhat

minden gazdaság sem a rendszer, sem a társulás gaz

daságai közül, hisz a rendszeren belül 10, mig a 

társuláson belül 6 gazdaság ossz dohánytermő terü

lete nem éri el a 70 ha területet.

Az eredményes, gépesített nagyüzemi dohánytermesztés

megvalósítása érdekében a rendszer gazdaságainál el



A Nyírségi Dohánytermelési Rendszer és Felső-Tiszavidéki Dohánytermelési
Társulás termőterületének és termésátlagainak alakulása 1977-ben

Nyírségi Dohánytermelési Rendszer

Átlagtermés
q/ha

Ossz, be
váltás / q/

gazdaság Terület
ha

A

telephelyeneve

7 6Nyirmártonfalva 
Hajduhadház
Haj duhadház
Érpatak
Balkány
Bir i
Bököny
Nagykálló
Máriapócs
Piricse
ÓTehértó
Nyirgyulaj
Bátorliget
Nyirmihálydi
Nyirlugos
Encsencs

13,5
23,2
12.4
18.5 

16,7
16.4
23.6 

35,9 
20,0 

11,6
20.5

1,029
1,855

'Toldi" 
'Bocskai"
Uj Barázda"
'Rózsa F"
'Szabolcs "
'Táncsics"

80
78 970

1.774
4.565
3.000
6,823
1.257
З.719
1.023
2,559
1,446
1.З23

96
274
183
289"Kossuth" 

"Virágzó F" 

"Rákóczi" 
"Egyesült E" 

"Buzakalász" 
"Petőfi" 

"Buzakalász" 
"Uj Élet" 

"Szabadság" 

"Virágzó"

35
186

88
156

9,3125
11,8112
6,642264

263 5,251
16,81.41384



Átlagtermés
q/ha

Ossz. be
váltás / q/

gazdaságA Terület

hatelephelyeneve

Omboly 

Niyrvasvári 
Nyírbogát 
Fábiánháza 

Márk
Nyírpilis
Nyírcsászári
Apagy
Gemzse
Kölese
Nyirmada
Vaja
Репуige
C é génybányád- 
Gyügye

60 16,6'Kossuth" 

'Vasvári P." 

'Rákóczi"

997
84 8,5715

1.249 10,6
10,7

118
63 674'Kossuth"

265'Kossuth" 

'Vörös Zászló" 

•Uj Élet" 

'Hunyadi " 
'Dózsa"

8,531
11,620 23I
8,4853102

6l 840 13,8
985100 9,9

62 800’Kossuth" 

'Béke "
'XI. Rákóczi" 

' Zöldmező"

12,9
17,4
15,1

I.916
2.591

110
172

"Szamosmenti 
Almáskert" 17 220 12,9

45.777 15,4Rendszer összesen: 2.977



"Felso-Tiszavidéki Dohányterraelési Társulás"

Átlagtermés
q/ha

Ossz, be

váltás / q/
gazdaság TerületA

hatelephelyeneve

178 7,3’Kossuth" 

'Rákóczi" 
'Buzakalász" 
'Egyakarat" 
'Állami G." 

'Buzakalász" 
'Uj Élet" 

'Alkotmány" 

'Rákóczi" 
'Micsurin" 

'Rákóczi"
'Uj Élet" 

'Tangazdaság" 

'Zöldmező" 
'Szabolcs "Sz . 
'Állami Gazd,"

Pap
Tornyospálca
Szabolcsbáka
Petneháza
Nyírtass
Ajak
Kékese
Tiszalök
Nyirtét
Vasmegyer
Ibrány
Búj
Nyir e gyhá z a 

Sényo
Nyíregyháza
Nyíregyháza

1.305
14,3
12,5
l4,o
10,9

51436
1.038

1.039
2.253

83
74

206
362 9,837

4o 527 13,2
12,6
11.2

18.3
14.3 

25,1

60 755
61655

l. 644 

1.504

1.003

90
105
4o

7,451970
1.426
2.246
1.836

108 13,2
28,1
16,1

80
ll4

19.6751.4Э6 13,2Társulás összesen:

táblázat18. sz #
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kell érni a nagyüzemi táblák kialakítását és töre

kedni kell a növénytermesztési ágazatok tömbösített 

elhelyezésére, s az ágazati irányítás bevezetésére.

Összességében azt lehet megállapítani, hogy a 

megyében lévő rendszer és társulás ma már csaknem

teljes mértékben átfogja a gépesített gazdaságokat

igy a rendszergazdálkodás és társulás keretében még

nagyobb lehetőség van a dohánytermesztés korsze

rűsítésének, műszaki fejlesztésének jövőbeni megva

lósítására. Továbbá, hogy ez jelentősen előmozdí

totta a dohánytermelési ágazat koncentrálódását mű

szaki fejlesztését.

Az alkalmazott technológia mind jobban és mind több

gazdaságban felel meg az iparszerü termelés követel

ményeinek. Jelentősen javult a gazdaságokban a ter

mesztési, agrotechnikai fegyelem és egyre nagyobb

gondot fordítanak a termelés személyi feltételeinek

javítására.

A specializált gazdaságokban az iparszerü 

termelési viszonyok között a dohánytermesztésben 

dolgozók szakmunkásokká válnak. A megtermelt maga

sabb termelési értéknek megfelelően kereseti le

hetőségeik is javulnak, s egyre kevesebben fognak

más munkalehetőséget keresni, A specializáltabb gaz

dálkodás népességvisszatartó hatását már az 1965-66

-ban végzett vizsgálatok is igazolták. A vegyes

termelési tipusu területeken ezekben az évek-
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ben az 1000 főre jutó elvándorlás 25-30 volt, mig

a specializált termelést folytató területeken csak

15-18 fő /РАРР A./.

Biztosra vehető, hogy a specializált dohánytermesz

tő gazdaságok dolgozói is sokkal jobban fognak ra

gaszkodni közös gazdaságiikhoz, mint a szakképzett

ség nélküliek*

A rendszer és társulás gazdasági húzóerőt je

lentenek a környező dohánytermesztő gazdaságokra s 

igy tevékenységük másodlagos hatása is érvényesül*
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10. A DOHÁNYVERTIKUM TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE

Az ország dohánytermo területének csaknem 50 

%-& évtizedek óta Szabolcs-Szatmár megyében van. A 

megtermelt dohány szállítása igen költséges, hisz 

a fajlagos szállítási költség 13,86,- Ft/q, ami az 

élelmiszeriparban meglehetősen magas, annak ellené

re, hogy a szállítási költséghányad az összes ter

melési költségnek csak 2,6 fo-a. /Az Élelmiszergaz

daság! Kutató Intézet adatai/

Az országban 24 dohánybeváltó üzemel, ennek l/4 ré

sze jut /6/ Szabolcs-Szatmár megyére, ami megfele

lőnek mondható. A megye beváltó üzemeihez átlagban 

20 gazdaság tartozik. A dohánytermő terület koncentrá

lódásával lényegesen csökkent az egy-egy beváltóhoz 

tartozó dohánytermő gazdaság száma. Az 1971-től 

1975-ig bekövetkezett gazdaságok számának alakulá

sát az alábbi táblázat szemlélteti:

Gazdaságok 
számának 
csökk. 1975

Dohányt ermő 
Beváltó üzem száma

1971.

Gazdaság
1975.

24l4Kisvárda 38

Nagykálló 1727 10

Nyírbátor 38 27 11

Nyíregyháza 1737 20

48Rakamaz 12

43 26Vásárosnamény 17
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1971-hez viszonyítva 42,6 fo-kai csökkent az összes 

beváltó üzemekhez tartozó gazdaságok száma. A be

váltó üzemek területi elhelyezkedése megyénkben ked

vező, mert könnyen megközelíthetők és arányos az el

osztásuk /18. sz. ábra/.

A begyűjtött dohány az 1970-ben Nyíregyházán megépült

fermentálóba kerül. A fermentáló üzem 1971-re ela

vult, és ez egy 100 milliós rekonstrukciót tett szük

ségessé /KUKNYÓ J./, A végrehajtott rekonstrukciós 

munkálatok azt eredményezték, hogy az üzem képes a 

Dunától keletre termő összes dohánymennyiség hagyo

mányos és mesterséges fermentálására. A fermentált 

dohánymennyiség minőségi osztályozás után az ország 

négy dohánygyárába és exportra kerül. /19» sz. ábra/
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18. sz. ábra: A DOHÁNYTERMESZTŐ GAZDASÁGOK ÉS 

BEVÁLTÓÜZEMEK TERÜLETI ELHELYEZ

KEDÉSE SZABOLCS-SZATMÁR MEGYÉBEN

Jelmagyarázat:

1. Beváltóüzem

2. Dohánytermesztő gazdaság
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19» sz. ábra: A FERMENTÁLT DOHÁNY SZÁLLÍTÁSI IRÁNYAI 

ÉS A DOHÁNYGYÁRAK TERÜLETI ELHELYEZ

KEDÉSE

Jelmagyarázat;

1. A fermentált dohány szállítási

iránya

2. Dohánygyár

3. Fermentáló üzem



Sátoraljaújhely

Export

Franciaorszag
NSZK
NDK
Ausztria
Belgium

Debrecen

V
A 2
© 3

A
Pécs

19. sz, ábra
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IV.

A DOHÁNYTERMÉSZTÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI SZABOLCS-

SZÁTMÉR MEGYÉBEN

A vatikum labilis pontja a dohánytermesztés, s

ennek elsősorban közgazdasági, természeti, bioló

giai és agrotechnikai okai vannak. Legfontosabb fel

adat, mely a vertikum előtt áll, hogy a hazai nyers

anyagbázisra épitve, termelésével megteremtse a szük

séges külföldi dohányok importjához a hazai fermen

tált dohány cserealapot. Jelenleg a hazai dohány- 

termesztés évjárattól függően, az összes felhaszná

lás 60-70 %-át dedezi.

A dohányipar nyersanyag szükségletének megteremtésé

hez 17-19 ezer ha dohánytermő területre lenne szük

ség, 20-25 q/ha átlag terméssel számítva /DOVAT je

lentés/.

Szabolcs-Szatmár megye a célok elérése szempont

jából kitüntetett jelentőségű, mivel itt található az 

ország dohánytermő területének a fele /20, sz, ábra/.

A termőterület növelése mellett lényeges szempont a

termelékenység növelése, a fajtaösszetétel korszerű

sítése, a fajták igényének megfelelő gépesítés és

termesztés technológia alkalmazása, kihasználva a po

tenciális termőképességet. Jelentősen csökkenteni

kell a dohánytermesztés kézimunka ráfordítási igényét 

és ennek érdekében elő kell segíteni a gépesítés mel

lett a további termelési rendszerek szervezését, A

megye mezőgazdasági fejlesztési terve a Nyírséget 7
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A DOHÁNYTERMŐ TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE 

MAGYARORSZÁGON 1976-ban.

/Területi Statisztikai Évkönyvek alapján/

sz. ábra:20.

Jelmagyarázat:

1. megyehatár

2. 100 ha termőterület
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körzetre osztja amely felöleli közigazgatásilag az 

egész megyét. A dohánytermesztés fejlesztése tekin

tetében szintén e körzetbeosztást kell szem előtt

tartani /21. sz. ábra./.

A körzetbeosztás és a megve talaj térképének összeve

tése támpontul szolgálhat a fajtaváltás területi kor

szerűsítéséhez .

Az I, IX, III, IV, V. tervezett körzetekrfréti, 

lápos, siklápos és mocsári erdőtalajon találjuk, ame

lyek megfelelő művelési és tápanyagutánpótlási viszo

nyok között mind alkalmasak a nagylevelü dohányok

termesztésére.

A legnagyobb kiterjedésű VT. és VII. tervkörzet tájai

alapvetően barna erdőtalajok, melyekben foltonként 

kevés futóhomok,többnyire különböző tipusu /erősen

potzolos, kovárványos/ barna erdőtalajok fog-savanyu

lalnak helyet. Ezek a talajok elsősorban a könnyebb 

és Virginia tipusu dohányok termesztésére alkalmasak. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy meghatározó je

lentőségű a megye dohánytermesztése fejlesztése cél

jából a VI-VII. tervtájkörzet, mely már 1978-ban is

bázisa a rendszergazdálkodásnak. Fontos tényező a 

centralizáció fokozása, és a termelékenység oly módon 

történő növelése, hogy a termőterület szintentartásá- 

val a fajtaösszetételt úgy kell megváltoztatni, hogy 

a magasabb termőképességü és korszerű fajták dominál

janak. Az 1971-ben megkezdett gépesítési folyamatot
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21. sz, ábra: SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE MEZŐGAZDASÁ

GÁNAK FEJLESZTÉSI KÖRZETEI

/Megyei Tanács 15 éves fejlesztési 

terve alapján/
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tovább kell folytatni, úgy hogy a jelenleg még mo

dernnek számitó félautomata Balthes kombájnokat

folyamatosan az automata gépsorok váltsák fel, és

ezzel egyidőben az optimális üzemi méretek kiala

kuljanak, Ez utóbbi megvalósulásának elgengedhetet-

len feltétele a dohánytermő terület további kon

centrálódása, A VI, és VII, tervtáj^körzet gazda

ságai termésszerkezetük átalakításával specializá

lódjanak azokra a kultúrákra /dohány, alma/, ame

lyek a természetföldrajzi adottságoknak legjobban

megfelelnek.

Az egységes dohányvertikum fejlesztés érdekében

a dohányipar jövedelmének egy részét továbbra is 

adja át a vertikum már említett leglabilisabb terü

letének, a termeelő ágazatnak.

Megyénkben a jelenleg társulási programban együtt

működő "Felső-Tiszavidéki dohánytermelési társulást"

rendszerré kell fejleszteni és a rendszeren kívüli, 

társuláson kívüli gazdaságokat egy harmadik rend

szerbe kell tömöríteni.

A fajtaösszetétel további változtatása látszik in

dokoltnak, A Burley dohányfajta a korszerű cigaret

tagyártás alapanyaga, és igy a külföldi dohányim-

portunk megfelelő cserealapjául szolgál, Természtése 

- biztonságos eredménnyel - öntözéses kultúrával 

valósítható meg. Érzékenyen reagál a peronoszpóra
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22. sz, ábra: A VIRGINIA ÉS BURLEY DOHÁNY TERMÉS

ÁTLAGÁNAK TERÜLETI ELHELYEZKDÉSE 

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYÉBEN /1976/

Jelmagyarázat:

1. Burley termőterülete

2. Virginia termőterülete

3. Burley és Virginia együtt



* iß ISI Р' — 4 P



115

és virus megbetegedésekre. A debreceni Dohánykutató

Intézet célja és feladata tehát, hogy a külföldi

Burley dohányfajták közül olyan típust honosítson 

meg, amelynek magas a terméshozama és ellenálló 

a betegségekkel szemben. Az öntözéses kultúrában 

való termesztésének megyén belül megvannak a felté

telei. A már.kiépülő öntözőrendszerek mentén, illet

ve a Tisza és Szamos mentén 27 községben van meg az

öntözéses termesztéshez szükséges maximális feltétel. 

A Virginia tipusu dohányfajta a levegő nedvességtar

talmát gyorsan felveszi és nehezen adja le. Ezért nem

alkalmas természetes szárításra. Termesztésére a ho

mok- vályogos , homoktalajok a legkedvezőbbek. Mivel ez 

a szárazságot is jobban tűri, a Nyírség középső terü

letén a VI-VII-es tervtájkörzetben adottak a termesz

tés feltételei. /22, sz. ábra/

Fontos tényező a fajtaváltás kérdése, de az egész

dohánytermesztés, illetve az országos szükségletek 

nem oldhatók meg csupán a Burley és Hevesi vagy Virginia 

dohányfajták termesztésével. A Munkás, Kossuth, Románc

cigarettaszükséglet belátható időn belül - fokozatos

csökkenése mellett is a kereskedelmi forgalomban 10

milliárdot kitevő nagyságrendben szerepel, s ez 10 ezer 

tonna Szabolcsinak megfelelő mennyiségű dohány termesz

tését vonja maga után, A Szabolcsi fajtákat tehát to

vábbra is olyan fajtákkal kell felváltani, amelyek
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a peronoszpóra és viruskártétellel szemben tolaren-

ciát mutat és ugyanakkor a gépesítési programnak is

megfelel, Xyen fajtának számit a már termesztésbe

állított Pálmonostori és Káliéi fajta. Mindkét faj

tát a magas termésátlag és a megbetegedésekkel szem

beni nagyobb ellenállóképesség jellemzi.

Tovább kell folytatni az 1975-ben Máriapócson

megkezdett sürüállományu dohányterm^sztési kísérle

teket, Az uj kísérleti termesztés lényege a sűrű to- 

állomány, a nagyobb átlagtermés /250-300 q/ha/ és a 

silórendszerü?teljesen gépesített betakarítás, A do

hányipar tömegdohány igényét e kísérletek eredményes

sége és a nagyüzemi termesztésbe vonása megoldaná.
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