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Niniejsze opracowanie stanowi kolejne uaktualnienie i rozwinięcie wcześniej-
szych opisów odmian tytoniu Virginia, wyhodowanych w ostatnich latach w Instytu-
cie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, opublikowanych pod tytułem: „Mie-
szańce tytoniu Virginia odporne na czarną zgniliznę korzeni Wirgo 1 (VRG 1), VRG 2 
i VRG 3 – Zalecenia uprawowe”, oraz umieszczonego na stronie internetowej Insty-
tutu pod tytułem „Charakterystyka i wskazówki dla uprawy odmian mieszańcowych 
tytoniu Virginia wyhodowanych w IUNG-PIB”.

Omawiane odmiany to Wirgo 1 (VRG 1), VRG 2, VRG 3, VRG 4, WG 15 oraz 
VRG  5 TL. Odmiany te (z wyjątkiem VRG 5 TL) zostały wyhodowane w oparciu 
o powszechnie znaną odmianę Wiślica i są do niej zbliżone zarówno pod względem 
cech tzw. morfologicznych (zewnętrznych), dotyczących ogólnego wyglądu (pokro-
ju) roślin, kształtu, liczby liści itp., jak również wymagań uprawowych. Najbardziej 
istotną cechą odróżniającą nowe mieszańce od Wiślicy jest ich odporność na czarną 
zgniliznę korzeni. Odmiany Wirgo 1 (VRG 1), VRG 2, VRG 3, VRG 4 i WG 15 sta-
nowią tzw. cytoplazmatycznie męskojałowe pojedyńcze mieszańce F

1
, co oznacza, 

że odmiany te powstały bezpośrednio ze skrzyżowania dwóch komponentów (oj-
cowskiego i matecznego) oraz, że są niezdolne do samoistnego wytwarzania nasion. 
Odmiana VRG 5 TL, pomimo że spokrewniona jest z Wiślicą, to reprezentuje od-
rębną koncepcję hodowlaną i odmienny rodowód. Opis odmian oraz dane dotyczące 
plonowania i jakości plonu oparto na obserwacjach własnych autora, opiniach plan-
tatorów oraz wynikach doświadczeń odmianowych prowadzonych w latach 2008-
2010, a zwłaszcza doświadczeń w Dorbozach (gmina Obsza), Łuszczaczu (gmina 
Susiec), jak również na danych zebranych przez Norberta Billenkampa z LTZ-Augu-
stenberg w Forchheim (Badenia-Wirtembergia, Niemcy) w ramach multilateralnego 
programu oceny odmian tytoniu w Europie, prowadzonego przez AERET (Associa-
tion Europèenne pour la Recherche at l’Experimentation Tabacole). 

W obecnym opracowaniu rozszerzono część poświęconą podstawowym choro-
bom i ich zwalczaniu, a także dodano krótką informację na temat towarowej produk-
cji tytoniu w Polsce i jej kosztów.



Pochodzenie mieszańcowych odmian tytoniu Virginia
wyhodowanych w IUNG-PIB
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Początkową ideą programu hodowlanego, w wyniku którego powstały omawiane 
odmiany, było uzyskanie izogenicznego lub zbliżonego do izogenicznego wariantu 
odmiany Wiślica, różniącego się od tej ostatniej obecnością genu odporności na czar-
ną zgniliznę korzeni. W związku z tym, odmianę Wiślica skrzyżowano z kanadyjską 
odmianą AC Gayed, będącą w tamtym czasie jedyną znaną linią w typie Virginia, któ-
ra posiadała genetyczny czynnik pełnej odporności na tę chorobę. W kolejnych po-
koleniach uzyskanej krzyżówki wybierano osobniki najbardziej zbliżone do Wiślicy, 
a jednocześnie odporne na czarną zgniliznę. W trakcie programu zrezygnowano 
jednak z pełnego odtworzenia typu Wiślica. W rezultacie wyselekcjonowano kilka 
linii hodowlanych bardzo zbliżonych do Wiślicy, ale różniących się od niej i mię-
dzy sobą kilkoma istotnymi cechami. Linie te użyto jako ojcowskie do krzyżowania 
z Wiślicą, jako odmianą mateczną i w ten sposób uzyskano odmiany mieszańcowe 
Wirgo (VRG 1), VRG 2  i VRG 3 oraz ostatnio WG 15. U odmiany VRG 4 zarówno 
rodzic mateczny, jak i ojcowski są liniami hodowlanymi odpornymi na czarną zgni-
liznę korzeni.

Odmiana VRG 5 TL jest odmianą odrębną. Jest to tzw. mieszaniec trójliniowy. 
Oznacza to, że powstały one ze skrzyżowania dwóch komponentów rodzicielskich, 
z których jeden sam był mieszańcem i pochodził z kolei ze skrzyżowania dwóch 
bliskich genetycznie i fenotypowo linii ustalonych. Idea mieszańców wielokrotnych 
(w tym trójliniowych) została przez autora tego opracowania zapożyczona z ho-
dowli innych roślin (głównie kukurydzy), gdzie tego typu mieszańce są od dawna 
wykorzystywane, przeważnie ze względów technicznych (silna depresja matecz-
nych linii wsobnych utrudniająca masową produkcję nasion), jako formy mateczne 
w nasiennictwie mieszańców produkcyjnych. Według zamysłu autora, użycie jed-
nego z komponentów mieszańca produkcyjnego w formie mieszańcowej, nie będąc 
podyktowane koniecznością natury technicznej, miało na celu wprowadzenie pew-
nego zróżnicowania genetycznego do odmiany produkcyjnej, a tym samym nadanie 
jej większej elastyczności na zmienne warunki uprawy. VRG 5 TL jest pierwszym 
w Polsce i być może na świecie trójliniowym mieszańcem tytoniu wprowadzonym 
do uprawy na dużą skalę, aczkolwiek autor słyszał o próbach hodowlanych w tym 
kierunku przynajmniej w jednym z innych krajów. Odrębność VRG 5 TL polega 
też na tym, że odmiana ta stanowi odejście od typu Wiślicy, wspólnego dla odmian 
VRG 1 do VRG 4. Zachowując pewne pokrewieństwo z Wiślicą, VRG 5 jest odmia-
ną dynamicznie rosnącą i wczesną. Reprezentuje ona znaczny stopień podobieństwa 
do odmiany niemieckiej VD, w Polsce uprawianej pod koniec ubiegłego stulecia pod 
nazwą Virginia SCR. 



Charakterystyka biologiczna i uprawowa 
mieszańcowych odmian tytoniu Virginia
wyhodowanych w IUNG-PIB 
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Tempo wzrostu odmian VRG 1, VRG 2, 
VRG 3, VRG 4 i WG 15 wykazuje wiele cech 
wspólnych. Po posadzeniu odmiany te cha-
rakteryzują się dość wolnym tempem wzrostu 
i wytworzeniem na jego początku rozbudowa-
nej rozety. Jest to ważna cecha przystosowaw-
cza tych odmian, która pochodzi od Wiślicy. 
W fazie rozety rośliny mogą „przeczekać” 
np. okres suszy wiosennej lub niskich tempe-
ratur. 

W następnej fazie rośliny podejmują bar-
dziej dynamiczny wzrost i osiągają fazę po-

czątku kwitnienia na ogół w trzeciej dekadzie lipca. Pod względem tempa rozwoju 
można je traktować jako średnio późne.

Zarówno pokrój całych roślin, jak i kształt liści mieszańców VRG 1, VRG 2, 
VRG 3, VRG 4 i WG 15 odzwierciedla ich bliskie pokrewieństwo z Wiślicą. Szcze-
gólnie rośliny odmiany WG 15 z trudnością można odróżnić od Wiślicy. W okresie 
dojrzewania liście odmian VRG 1 (Wirgo) i VRG 2 stają się nieco jaśniejsze niż 
u Wiślicy. Mieszańce VRG 3 i VRG 4 charakteryzują się nieco bardziej zwartą budo-
wą (krótsze międzywęźla) niż Wiślica, a duże liście wierzchołkowe nadają im pokrój 
walcowaty. Dojrzewające liście tych mieszańców mają dość ciemne zabarwienie, 
podobnie jak liście Wiślicy. Wszystkie prezentowane mieszańce mają liście lekko 
sfałdowane i pomarszczone, tak jak to jest u Wiślicy, jednak u mieszańców VRG 3 
i VRG 4 cecha ta jest zaznaczona nieco silniej. 

Mieszaniec VRG 5 TL stanowi typ odrębny. Morfologicznie jest on bardziej bliski 
klasycznemu typowi Virginia niż wcześniej opisywane odmiany i szczególnie przy-
pomina odmianę Virginia SCR. Charakteryzuje się dość zwartą budową, podłużne, 
słabo pofałdowane liście na łodydze ma osadzone średnio gęsto. Pokrój rośliny jest 
walcowato-stożkowy, a dojrzewające liście mają ciemne zabarwienie. 

Liczba wykształconych liści użytkowych u odmian reprezentujących typ Wiśli-
cy (VRG 1, VRG 2, VRG 3, VRG 4 i WG 15) jest zbliżona i u opisywanych mie-
szańców wynosi od 18 do 20. Przeciętnie najwięcej liści (20) wytwarza mieszaniec 
VRG 1, a najmniej (18) − VRG 4. Liczba użytkowych liści u odmiany VRG 5 TL 
jest przeciętnie niższa (17) niż u wymienionych wcześniej. 

Wczesność zakwitania mierzona liczbą dni od wysadzenia roślin w pole do uka-
zania się pierwszych kwiatów też jest podobna u omawianych odmian typu Wiślicy 
i wynosi od 72 dni (VRG 1 i VRG 4), 73 dni (VRG 2) i 74 dni (VRG 3 i Wiślica). 
Odporne na czarną zgniliznę mieszańce nie są zatem późniejsze od Wiślicy. Wszyst-
kie 5 odmian można pod tym względem zakwalifi kować jako średniopóźne. Odmia-
na VRG 5 TL wyraźnie się różni pod tym względem, gdyż zakwita przeciętnie 4-5 
dni wcześniej niż odmiany reprezentujące typ „Wiślica” (ok. 68 dni po posadzeniu). 
Można ją zakwalifi kować jako wczesną. Dane dotyczące omawianych cech zebrano 
w tabeli 1.

1. 
WZROST, ROZWÓJ 
I MORFOLOGIA 
ROŚLIN 
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Tabela 1

Wybrane cechy wzrostu i morfologii mieszańcowych odmian tytoniu Virginia 
i ustalonej odmiany Wiślica

Źródło: Doświadczenia IUNG-PIB  i obserwacje  autora

Odmiana
Typ 

morfologiczny
Wzrost 

początkowy

Liczba liści
użytkowych

(szt.)

Termin 
kwitnienia

Skłonność 
do 

tworzenia 
bocznych 
odrostów
(pasynek)

VRG 1
(Wirgo)

zbliżony 
do Wiślicy 

(jasny)

średnio 
szybki

dość wysoka 
(20)

średnio 
późny

mała

VRG 2
zbliżony 

do Wiślicy 
(jasny)

średnio 
szybki

przeciętna 
(19)

średnio 
późny

mała

VRG 3
zbliżony 

do Wiślicy 
(ciemny)

średnio 
wolny

przeciętna 
(19)

średnio 
późny

mała

VRG 4
zbliżony 

do Wiślicy 
(ciemny)

średnio 
wolny

przeciętna 
(19)

średnio 
późny

mała

VRG 5 TL

zbliżony 
do Virginii 

SCR
(ciemny)

szybki
dość niska 

(17-18)
wczesny

duża !
w okresie 
kwitnienia

WG 15
zbliżony 

do Wiślicy 
(ciemny)

wolny
przeciętna 

(19)
dość późny mała

Wiślica
zbliżony 

do Wiślicy 
(ciemny)

wolny
przeciętna 

(19)
dość późny mała
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W rozdziale tym przedstawiono ogólną cha-
rakterystykę liści użytkowych omawianych 
odmian. Należy pamiętać, że podane cechy za-
równo dotyczące łatwości suszenia, jak i struk-
tury oraz treściwości liści są bardzo zależne od 
warunków wzrostu (pogoda, stanowisko, zasto-
sowana agrotechnika) i mają przede wszystkim 
znaczenie porównawcze.

Dane zamieszczone w tabeli 2 pochodzą, 
przede wszystkim, z obserwacji własnych auto-
ra i opinii plantatorów uprawiających omawia-
ne odmiany. Zgodnie z nimi odmiany VRG 1 
i VRG 2 można uznać za średnio wczesne, jeśli 

chodzi o tempo dojrzewania kolejnych liści, natomiast u odmian VRG 3, VRG 4 
i VRG 5TL dojrzewanie liści trwa nieco dłużej, podobnie jak u odmiany Wiślica. 

Z tych samych obserwacji wynika, że u odmian VRG 1 i VRG 2 proces żółcenia 
przebiega łatwo, natomiast u odmian VRG 3 i VRG 4 żółcenie może przebiegać 
dłużej, ze względu na to, że te odmiany wydają się być wrażliwsze na przenawoże-
nie azotem i brak równowagi między zaopatrzeniem w azot z jednej strony, a fosfor 
i potas z drugiej. Zaobserwowano również, że odmiana VRG 4 w warunkach rejonu 
Augustowa (północno-wschodnia Polska) dojrzewa późno, co wskazuje na podwyż-
szone wymagania pod względem temperatury i usłonecznienia. 

Z obserwacji terenowych wynika też, że odmiana VRG 1 ma tendencje do słabej 
treściwości liści. Natomiast u VRG 2, 3 i 4 treściwość liści jest średnia do dobrej, 
a u VRG 5 TL dobra lub nawet bardzo dobra. Obserwacji tych nie potwierdzają jed-
nak wyniki pomiarów masy blaszki liściowej wykonane w IUNG-PIB na materiale 
uzyskanym z doświadczenia polowego w Dorbozach w 2008 r. (rys. 1). Wynika 
z nich jedynie, że wszystkie mieszańce miały zbliżoną treściwość liści i przewyższa-
ły pod tym względem odmianę Wiślica. 

2. 
DOJRZEWANIE, 
STRUKTURA 
I TREŚCIWOŚĆ 
LIŚCI 
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Tabela 2

Charakterystyka parametrów użytkowych odmian mieszańcowych  
tytoniu Virginia i ustalonej odmiany Wiślica

*/ u odmiany VRG 5TL nie występuje zjawisko odwrócenia kolejności dojrzewania liści, które niekiedy obserwuje 

się u pozostałych odmian łącznie z Wiślicą

Źródło: Obserwacje autora

Odmiana
Wczesność 

dojrzewania
Łatwość 

suszenia/żółcenia
Treściwość 

liści
sfałdowanie 

i struktura liści

VRG 1 średnio wczesne dobra
słaba do 
średniej

średnio 
sfałdowane

średnia − dobra

VRG 2 średnio wczesne dobra średnia
średnio 

sfałdowane
dobra

VRG 3 średnio późne średnia do dobrej
średnia 

do dobrej

silnie 
sfałdowane

dobra − b. dobra

VRG 4 raczej późne średnia do dobrej dobra
silnie 

sfałdowane
dobra − b. dobra

VRG 5 TL raczej późne*/ średnia do dobrej
dobra do 

bardzo dobrej

liście raczej 
płaskie, dobra, 

otwarta struktura

WG 15 raczej późne średnia do dobrej
średnia 

do dobrej

średnio 
sfałdowane

dobra

Wiślica raczej późne średnia do dobrej
średnia 

do dobrej

średnio 
sfałdowane

dobra
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Rys. 1. Średnia masa 1 dm2 wysuszonych liści nadspodakowych, środkowych i podwierz-
chołkowych jako miara treściwości liści 

Źródło: Wyniki z doświadczenia odmianowego w ramach zadania PIB 1.7 w Dorbozach (gmina Obsza)
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Potencjał plonotwórczy omawianych od-
mian mieszańcowych w typie Wiślica, mimo 
podobieństwa morfologicznego, wykazuje 
pewne zróżnicowanie. Według obserwacji, naj-
bardziej plenną odmianą jest VRG 1, a następ-
nie VRG 4, która daje równie wysokie plony, 
jednak tylko w warunkach dobrego stanowiska 
i wysokiej kultury. VRG 2 plonuje umiarko-
wanie wysoko, ale zachowuje dużą wierność 
plonowania w różnych warunkach. WG 15 
i VRG 2 plonują na poziomie Wiślicy, nato-
miast najniższe plony, i o dużych wahaniach, 
daje VRG 3. Odmiana VRG 5 TL pomimo przeciętnie najniższej liczby wytwa-
rzanych liści i krótkiego okresu wzrostu w polu, jest odmianą plenną, szczególnie 
w trudnych warunkach uprawy. Pod tym względem przewyższa pozostałe odmiany.  
Powyższe informacje dotyczą jednak warunków panujących na polu, na którym nie 
występuje czarna zgnilizna korzeni. W takich warunkach uprawiano porównywane 
odmiany w latach 2008 i 2009, w doświadczeniu w Dorbozach (powiat biłgorajski 
− rys. 2-4). 

Rys. 2. Plon wysuszonych liści uzyskany u odmian mieszańcowych tytoniu Virginia oraz 
Wiślicy w doświadczeniu w Dorbozach (lata 2008 i 2009 oraz średnia z 2 lat) 

Źródło: Wyniki doświadczenia odmianowego przeprowadzonego w ramach zadania PIB 2.7 w Dorbozach (gmina 
Obsza)
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3. 
CHARAKTERYSTYKA

PLONOWANIA 
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Rys. 3. Udział klas wyższych (I-III) odmian mieszańcowych tytoniu Virginia oraz Wiślicy 
w doświadczeniu w Dorbozach (lata 2008 i 2009 oraz średnia z 2 lat); źródło jak do rys. 2

Rys. 4. Wartość plonu brutto z 1 ha uzyskana u odmian mieszańcowych tytoniu Virginia oraz 
Wiślicy w doświadczeniu w Dorbozach (2008-2009 i średnia z 2 lat); źródło jak do rys. 2
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Na polu zainfekowanym zarodnikami grzyba czarnej zgnilizny korzeni plon Wi-
ślicy (i innych odmian podatnych lub tzw. średnio odpornych) może być niższy, dużo 
niższy niż na stanowisku wolnym od choroby, a w skrajnych przypadkach planta-
cja odmiany podatnej może kwalifi kować się do likwidacji. Należy także pamiętać, 
że potencjał plonowania poszczególnych odmian mieszańcowych zależy również 
od gleby i zasobności stanowiska. Prezentowane tu odmiany nieco różnią się pod 
względem wymagań glebowych.

Plonowanie odmiany VRG 5TL na tle wcześniej wprowadzonych do produkcji 
odmian, przedstawiono na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w Łuszczaczu 
(gmina Susiec − rys. 5) oraz w Forchheim (Badenia -Wirtembergia, w Niemczech − 
rys. 7). Zarówno doświadczenie w Łuszczaczu, jak i obserwacje terenowe wskazują, 
że odmiana VRG 5 TL w niekorzystnych warunkach agrotechnicznych (doświad-
czenie w Łuszczaczu prowadzone na erodowanym skłonie, lekka gleba bielicowa) 
plonuje lepiej niż odmiana Wiślica. W dobrych warunkach agrotechnicznych (do-
świadczenie w Forchheim) VRG 5 TL plonuje na poziomie odmian typu „Wiślica”. 

Na podstawie obserwacji i uwag zebranych w terenie można stwierdzić, że w wa-
runkach gleb żyznych i zasobnych w składniki pokarmowe lepiej plonują odmiany 
VRG 4 i VRG 3, natomiast do uprawy w warunkach gleb lżejszych lepiej, głównie ze 
względu na nadmierną bujność w warunkach mocnej gleby i wysokiego nawożenia, 
nadaje się VRG 1, VRG 2 i VRG 5 TL. Szczególnie przydatna do uprawy na glebach 
lżejszych i na stanowiskach tzw. trudnych jest VRG 5 TL. Charakteryzuje się ona 
dużą dynamiką wzrostu początkowego i konkurencyjnością, nawet w warunkach 
umiarkowanego zachwaszczenia, oraz dużym potencjałem plonotwórczym. Obser-
wacje z terenu gminy Łukowa wskazują jednak, że również w warunkach mocnej 
gleby odmiana VRG 5 TL może konkurować wysokością plonu z odmianami typu 
„Wiślica”.  

Zarówno w warunkach doświadczenia ścisłego w Dorbozach, jak i na podsta-
wie uwag oraz obserwacji, najkorzystniejszy układ klas wykupowych stwierdzano 
u odmian VRG 4 i VRG 2 (rys. 3). Nieco gorzej wypada VRG 3, która pod tym 
względem jest bardzo zbliżona do Wiślicy. Trzeba jednak pamiętać, że odmiany 
VRG 1 i VRG 2 nieco lepiej tolerują nawożenie azotowe niż VRG 3, VRG 4 i Wiślica. 
W uprawie odmiany VRG 4, a szczególnie VRG 3, należy w szczególności unikać 
nadmiaru azotu, a także niedoborów potasu i fosforu, które intensyfi kują negatywny 
wpływ pobierania azotu przez rośliny w okresie dojrzewania liści. Niezależnie od 
warunków glebowych, VRG 5 TL wykazuje tendencję do większego udziału wyż-
szych klas wykupowych niż odmiany oparte na Wiślicy (rys. 6), jednak dość wolno 
dojrzewa, co należy uwzględnić w planowaniu terminu zbiorów. 
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Rys. 5. Plon wysuszonych liści uzyskany u odmian mieszańcowych tytoniu Virginia oraz 
Wiślicy w doświadczeniu w Łuszczaczu (gmina Susiec) w 2008 r.

Rys. 6. Udział klas wyższych (I-III) uzyskany u odmian mieszańcowych tytoniu Virginia 
oraz Wiślicy w doświadczeniu w Łuszczaczu (gmina Susiec) w 2008 r.
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Rys. 7. Plon wysuszonych liści VRG 1, VRG 2, VRG 3, VRG 4 i VRG 5 TL w doświadcze-
niu AERET przeprowadzonym w 2010 r. w LTZ-Augustenberg (Forchheim, Niemcy)

Rys. 8. Indeks jakości plonu VRG 1, VRG 2, VRG 3, VRG 4 i VRG 5 TL w doświadczeniu 
AERET przeprowadzonym w 2010 r. w LTZ-Augustenberg (Forchheim, Niemcy)
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Pod względem uzyskiwanego przychodu brutto z 1 ha (po doliczeniu dopłaty) 
w warunkach braku występowania czarnej zgnilizny korzeni  plon mieszańców 
VRG 1, VRG 3, VRG 4 i Wiślicy miał podobną wartość pieniężną, ale nieco niższą 
niż plon mieszańca VRG 2. Generalnie na podstawie wyników innych doświadczeń 
i obserwacji w warunkach zasobnego stanowiska, odmiana VRG 4 przy plonie liści 
zbliżonym do plonu odmian VRG 1 i VRG 2 daje lepszy układ klas, a co za tym idzie 
wyższy przychód brutto z jednostki powierzchni (rys. 4).

Zawartość nikotyny w dolnych liściach odmian uprawianych w warunkach Pol-
ski środkowo-wschodniej była u wszystkich odmian zbliżona (stosunkowo najwyż-
sza u Wiślicy), w liściach środkowych zróżnicowana od niskiej (VRG 1), średnio 
wysokiej (VRG 2, VRG 3 i Wiślica) do wysokiej (VRG 4). W liściach podwierz-
chołkowych najwyższą zawartość nikotyny stwierdzono u VRG 1, VRG 2 i Wiślicy. 
Zawartość nikotyny kształtowała się na średniowysokim poziomie występującym 
u odmian Virginii uprawianych w warunkach Polski (od 1,22 do 1,44% − najniższa 
u VRG 3, najwyższa u VRG 4 (rys. 9).

Rys. 9. Zawartość nikotyny w wysuszonych liściach odmian mieszańcowych tytoniu Virgi-
nia (na podstawie doświadczenia w Dorbozach w 2008 r.)

Źródło: na podstawie oznaczeń wykonanych w GLACh (IUNG-PIB)
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W warunkach południowo-zachodnich Niemiec odmiany hodowli IUNG-PIB  
wykazywały niższą zawartość nikotyny niż w warunkach Polski, natomiast na tle 
wzorcowej odmiany ITB 33024, a także niemieckiej odmiany HYV 13, zawartość 
nikotyny w polskich odmianach była wyższa, z wyjątkiem VRG 3, u której była po-
równywalna z wartością tej cechy u odmian zagranicznych (tab. 3).

O ile odbiorcy liści tytoniowych mogą mieć różne życzenia co do zawartości 
nikotyny (jedni preferują surowiec wysoko-, a inni niskonikotynowy), to obecność 
nornikotyny jest zawsze cechą wysoce niepożądaną. U testowanych odmian pol-
skich  zawartość nornikotyny nie przekraczała poziomu uważanego za niekorzystny 
(powyżej 3% tzw. procentu konwersji, czyli procentowego stosunku nornikotyny 
do sumy nikotyny i nornikotyny). Jedynie w liściach podwierzchołkowych VRG 4 
stwierdzono zawartość na granicy tego progu (3,2% konwersji); (tab. 3). 

Zawartość cukrów redukujących w badanych odmianach była zbliżona i w zależ-
ności od piętra zbioru wahała się od ok. 15 do 33%. Średnio najwyższą zawartość 
cukru w liściach wykazywały odmiany VRG 3 i VRG 4, a najniższą VRG 1 i Wiślica  
(rys. 10).

Tabela 3

Zawartość nikotyny i nornikotyny w liściach nowych odmian hodowli IUNG PIB 
oraz  niemieckiej HYV 13 i francuskiej ITB 33024 uprawianych 
w LTZ Augustenberg Forchheim (Badenia-Wirtembergia 2009 r.) 

Źródło: Na podstawie badań prowadzonych w IUNG-PIB

Odmiana

Nikotyna
(% suchej masy)

Nornikotyna
(% suchej masy)

% konwersji
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VRG 1 0,76 1,23 0,021 0,031 2,69 2,46
VRG 2 0,68 1,25 0,016 0,026 2,30 2,04
VRG 3 0,58 0,94 0,010 0,021 1,69 2,19
VRG 4 0,64 1,41 0,016 0,047 2,44 3,23
HYV 13 0,57 0,96 0,005 0,021 0,87 2,14
ITB 33024 0,44 1,08 0,016 0,016 3,51 1,46
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Rys. 10. Zawartość cukrów redukujących w wysuszonych liściach odmian tytoniu Virginia 
hodowli IUNG-PIB (na podstawie doświadczenia w Dorbozach w 2008 r.)

Źródło: Na podstawie badań prowadzonych w IUNG-PIB
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Najbardziej istotną dla plantatora cechą 
wszystkich odmian wyhodowanych w IUNG-
PIB i wprowadzanych do uprawy w latach 
2005-2010, cechą odróżniającą je od wcześniej 
uprawianych odmian w tym typie, jest odpor-
ność na czarną zgniliznę korzeni. Odmiany 
te można bezpiecznie uprawiać nawet na sta-
nowiskach, na których w poprzednich latach 
choroba występowała w silnym natężeniu. 
U odmian VRG 4 i VRG 1, nawet przy bar-
dzo silnym zainfekowaniu pola, praktycznie 
wszystkie rośliny nie wykażą żadnych obja-
wów choroby. U odmian VRG 2 i VRG 3  w przeszłości występowały zakłócenia 
odporności i występowanie choroby u części roślin (10% lub nawet więcej). Obecnie 
problem został prawie całkowicie opanowany i nawet na bardzo silnie zainfekowa-
nym stanowisku liczba chorych roślin nie powinna przekraczać 5%. Problem ten 
może występować u nowo wprowadzanych odmian WG 15 i VRG 5 TL (tab. 4).

Tabela 4

Reakcja mieszańcowych odmian tytoniu Virginia wyhodowanych w IUNG-PIB 
i Wiślicy na wybrane choroby

Źródło: Obserwacje autora

4. 
ODPORNOŚĆ 

NA CHOROBY 

Odmiana
Czarna zgnilizna 

korzeni
Zgnilizna 

podstawy łodyg
Mączniak
rzekomy

Zgnilizna 
twardzikowa

Kanciasta 
plamistość

liści

VRG 1 całkowicie odporna podatna średnio 
podatna

podatna

brak 
danych

VRG 2 odporna 
(ok. 5% roślin może 

wykazywać brak 
odporności) średnio podatna

podatnaVRG 3
podatna

VRG 4 całkowicie odporna

WG 15 odporna 
(do 10% roślin 

może wykazywać 
brak odporności)

średnio 
podatna brak 

danych
VRG 5 TL mało podatna 

brak 
danych

średnio 
podatna

Wiślica podatna średnio podatna
średnio 
podatna

podatna
średnio 
odporna
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Odmiany VRG 2, VRG 3 i VRG 4 charakteryzują się średnim stopniem podat-
ności na zgniliznę podstawy łodyg i nie różnią się pod tym względem od Wiślicy. 
Odmiana VRG 1 jest nieco bardziej podatna i nie należy uprawiać jej na polu, na 
którym w poprzednim roku stwierdzono nasilone występowanie tej choroby. Upra-
wa wyżej wymienionych odmian na polu o średnim stopniu zainfekowania zarodni-
kami grzybów zgnilizny podstawy łodyg jest możliwa pod warunkiem intensywnej 
ochrony chemicznej, co sprawia obecnie duży kłopot (o tym w dalszej części).

  Wszystkie z opisywanych odmian podatne są na zgniliznę twardzikową. 
W przypadku masowego wystąpienia tej choroby w roku poprzednim nie jest zale-
cana uprawa tych odmian na tym samym polu. Brak jest jeszcze dostatecznej ilości 
informacji na ten temat odnośnie nowo wprowadzonych odmian WG 15 i VRG 5 TL. 
Niektóre obserwacje wskazują, że VRG 5 TL w mniejszym stopniu, niż inne opisy-
wane odmiany porażana jest przez zgniliznę twardzikową.

Podwyższony stopień podatności na mączniak rzekomy tytoniu wykazują dwie 
odmiany VRG 3 i VRG 4. W przypadku ich uprawy należy szczególnie starannie 
przestrzegać zabiegów profi laktycznych (zapobiegających wystąpieniu choroby), 
w tym ochrony chemicznej. Obecnie dotyczy to także odmian VRG 5 TL i WG 15, 
co do których brak jednoznacznych informacji na temat stopnia podatności na mącz-
niaka rzekomego. W odróżnieniu od Wiślicy opisywane odmiany mieszańcowe ty-
toniu Virginia mają przypuszczalnie dość znaczny stopień podatności na bakteryjną 
kanciastą plamistość liści. Zostało to potwierdzone w przypadku odmiany VRG 2, 
najprawdopodobniej dotyczy to także odmiany VRG 4. Ze względu na niewielki 
stopień występowania choroby w ostatnich dwóch latach nie przeprowadzono sto-
sownych obserwacji na odmianach WG 15 i VRG 5 TL. Brakuje również jedno-
znacznych danych na temat podatności na tę chorobę u odmian VRG 1 i VRG 3.



Agrotechnika tytoniu Virginia
z uwzględnieniem nowych odmian
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Zalecany sposób produkcji sadzonek no-
wych mieszańców Virginii nie odbiega zasad-
niczo od nowoczesnych systemów produkcji 
rozsady, stosowanych ogólnie w uprawie tyto-
niu przemysłowego.

SYSTEM W TACACH 
WIELOKOMOROWYCH PODLEWANYCH 

OD GÓRY

Szczególnie polecany jest system tac wielo-
komórkowych z substratem torfowym, umiesz-

czonych na podłożu z piasku, opracowany przez Universal Leaf Tobacco Poland 
(ULTP).  

Potrzebne materiały:
Tace polietylenowe wielokomórkowe: najpopularniejszy rodzaj to tace o wy-
miarach 40 x 60 cm, liczba komór – 16 x 10 = 160. Na 1 ha tytoniu potrzeba 
w zależności od rozstawy 150-200 tac.
Substrat torfowy – najpewniejszy jest od dobrego sprawdzonego producenta, 
rozprowadzany przez fi rmę kontraktującą. Na 1 tacę potrzeba około 5,0 l sub-
stratu.
Piasek rzeczny lub kopalniany. Na 1 m2 rozsadnika potrzeba około 0,1 m3 pia-
sku.
Nawóz do zasilania piasku: 2,0 kg superfosfatu, 2 kg siarczanu potasowego, 
3,0 kg saletrzaku/50 m2 rozsadnika (powierzchnia potrzebna do wyprodukowa-
nia rozsady na około 1 ha uprawy z rezerwą. Korzystniejsze jest zastosowanie 
gotowego nawozu wieloskładnikowego, np. w formule NPK 20-10-20, w ilości 
3,0-4,0 kg/50 m2 rozsadnika.
Styropian, deski i podwójna folia do sporządzenia ram wypełnianych piaskiem.

Przed wypełnieniem ram wyłożonych folią i izolowanych od podłoża styropia-
nem, piasek miesza się z nawozami, najlepiej w betoniarce, aby zapewnić równo-
mierne wymieszanie. Jeszcze lepiej jest wymieszać go z nawozami rozpuszczonymi 
w wodzie. 

Użycie tac 40 x 60 cm zapewnia optymalne w tym systemie zagęszczenie roz-
sady, wynoszące około 640 roślin/m2 rozsadnika. Wilgotne podłoże z piasku na 
czarnej nieprzepuszczalnej folii, wraz ze znajdującą się pod nią warstwą izolacyjną 
(styropian), zapewnia dobre warunki wilgotnościowe dla siewek i młodych roślin, 
w znacznym stopniu eliminując główną wadę systemu tacowego, jaką jest łatwość 
przesychania substratu torfowego i w związku z tym konieczność wielokrotnego, 
starannego podlewania rozsady w ciągu dnia (do 6 i czasem więcej razy dziennie).  

1.

2.

3.

4.

5.

1. 
PRODUKCJA 
ROZSADY 



SYSTEM TAC WIELOKOMOROWYCH PŁYWAJĄCYCH

Innym, zdobywającym coraz większą popularność i godnym polecenia syste-
mem, jest uprawa rozsady w tacach styropianowych i w basenach wodnych. System 
ten jest prawie wyłącznie stosowany w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Pół-
nocnej, ale w Polsce przyjmuje się dość wolno. Jest to system praktycznie bezob-
sługowy, gdyż eliminuje całkowicie konieczność podlewania, nawożenia, a w więk-
szości przypadków także stosowanie zabiegów ochrony roślin. Potrzebne składniki 
odżywcze i środki ochrony roślin wprowadza się do roztworu w basenach. System 
w tacach pływających jest też oszczędniejszy niż system tac podlewanych pod 
względem zajmowanego miejsca w tunelu, z uwagi na wyższe optymalne zagęsz-
czenie roślin (odpowiednio 1024 i 640 roślin na 1 m2, a także wykorzystuje mniejszą 
ilość substratu

System tac pływających jest stosowany od kilku lat w IUNG-PIB do produkcji 
rozsady do doświadczeń.

***
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Uwaga: 

W tym i w następnym rozdziale, w różnych kontekstach pojawiają się nazwy 
środków ochrony roślin, aktualnie nie zarejestrowanych do stosowania w upra-
wie tytoniu w Polsce. Wzmianki te mają jedynie wartość informacyjną, a nie 
charakter zalecenia. 

Uwaga wstępna: 

Podane poniżej komentarze mają na celu zorientowanie plantatora o uprawo-
wych właściwościach omawianych mieszańców. Oparte są one na poczynionych 
przez  autora obserwacjach i doświadczeniach zebranych w trakcie hodowli 
i wprowadzania do uprawy omawianych odmian. Wiążącymi dla plantatora po-
winny być jednak szczegółowe zalecenia pracowników fi rm kontraktujących, 
a przede wszystkim dotyczące nawożenia, gęstości sadzenia, sposobu i termi-
nu ogławiania oraz stosowanych środków ochrony, jako kształtujące pożądane 
przez kupujących właściwości surowca. 
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Potrzebne materiały:
Tace styropianowe wielokomórkowe (najpopularniejszy rodzaj to tace o wymia-
rach 40 x 60 cm i liczbie komór w 1 tacy – 20 x 12 = 240). Na 1 ha tytoniu, 
w zależności od rozstawy, potrzeba 100-125 tac. 
Substrat torfowy jest zasadniczo taki sam, jak do tac podlewanych z góry i moż-
liwie wysokiej jakości.
Nawóz rozpuszczalny w wodzie o formule NPK 20-10-20 (najlepiej wieloskład-
nikowy nawóz uznanej fi rmy). Potrzebna jego ilość na 1 ha tytoniu to około 
2,25-2,5 kg nawozu NPK 20-10-20.
Odeskowanie, styropian do podkładu izolacyjnego i mocna podwójna czarna 
folia ogrodnicza do wyłożenia basenu. 
Baseny do wypełnienia wodą sporządza się z drewnianych ram, tworzących sek-
cje basenu. Ważne jest, aby nie były one zbyt duże, by w przypadku wystąpienia 
choroby lub przebicia folii i wycieku wody, szkoda objęła możliwie małą po-
wierzchnię rozsadnika. Przykładowo jedna sekcja basenu o wielkości 2 x 3 m 
pomieści 25 tac o wymiarach 40 x 60 cm.

Produkcja rozsady

           system tac podlewanych od góry                                            system tac pływających

Głębokość wody w basenie powinna wynosić około 10 cm, co oznacza, że na 
1 m2 basenu potrzeba 100 l wody. 

Baseny napełnia się wodą jeszcze przed napełnianiem tac substratem torfowym 
i wysiewem nasion, czy pikowaniem siewek. Chodzi o to, by przed puszczeniem tac 
na wodę, ta ostatnia zdążyła się nagrzać. Przed umieszczeniem tac na wodzie dodaje 
się do niej nawozy i środki ochrony roślin. Nawóz NPK 20-10-20 należy rozpuścić 
w małej ilości wody i dodać do basenu w ilości 50 g na 100 l wody (1 m2 basenu 
o wysokości poziomu wody 10 cm). 

W Niemczech aktualnie stosuje się następujące środki chemiczne, rozpuszczając 
je bezpośrednio w wodzie:

Pyrimetanil (u nas występujacy w preparacie Mythos 300 SC − środek nieza-
rejestrowany do tytoniu w Polsce), w ilości 1,5 ml/100 l wody (odpowiada po-
wierzchni basenu równej 1 m2). 

1.

2.

3.

4.

5.

1.
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Folpet (u nas występujacy w preparacie Folpan 80 WG − preparat niezarejestro-
wany do tytoniu w Polsce), w ilości 5 g/100 l wody. 
Imidaklopryd − Nuprid 200 SC, w ilości 1,5 ml/100 l wody.

Napełnianie tac substratem: bardzo ważną sprawą w uprawie w tacach pływa-
jących jest odpowiedni stopień zagęszczenia substratu w komórkach. Aby uzyskać 
odpowiednie zagęszczenie przy nabijaniu ręcznym wystarczy przykryć tace nie-
zbyt grubą warstwą substratu, usunąć nadmiar, a właściwe zagęszczenie uzyskać 
opuszczając tacę na powierzchnię stołu z wysokości kilku centymetrów. Zbyt małe 
zagęszczenie substratu uniemożliwia podsiąkanie wody, a zbyt duże prowadzi do 
powstawania zjawiska tzw. spiralnych korzeni u młodych siewek.

Najmniej polecaną dla nowych odmian jest uprawa w tradycyjnych rozsadni-
kach. Uzyskana w ten sposób rozsada nie jest z reguły dostatecznie wyrównana 
i uprawiana jest w zbyt dużym zagęszczeniu. Ponadto w czasie przesadzania w pole 
uszkodzeniu ulega system korzeniowy, przez co wydłuża się okres przyjmowania 
się roślin, zmniejsza odporność na suszę bezpośrednio po posadzeniu i zwiększa 
podatność na choroby oraz szkodniki glebowe. Trzeba jednak przyznać, że wielu 
plantatorów potrafi  wyprodukować rozsadę bardzo dobrej jakości, posługując się 
tradycyjnym systemem. W takim przypadku system ten ma tę przewagę nad syste-
mami bardziej zaawansowanymi, że pozwala wyprodukować z jednostki powierzch-
ni znacznie więcej roślin, zabezpieczając w ten sposób duże zapasy na wypadek 
konieczności dosadzania lub sadzenia na nowo. 

Ilość nasion wynosząca 6 g w zupełności wystarcza na wyprodukowanie roślin 
na 1 ha plantacji wraz z dużą rezerwą (ok. 30% lub nawet więcej). Zwyczajowa 
norma wysiewu w rozsadniku tradycyjnym (2 g na 10 m2) wydaje się dość wysoka 
i w dobrych warunkach oświetlenia i temperatury można ją obniżyć nawet o 1/3. 

WARUNKI KIEŁKOWANIA I WZROSTU ROZSADY

Ze względu na to, że rokrocznie zwiększa się areał uprawy nowych odmian tyto-
niu Virginia, wyhodowanych w IUNG-PIB, dotychczas nie wytworzono odpowied-
nich zapasów nasion i rozprowadzane są nasiona świeże, wytworzone jesienią po-
przedniego roku. Takie nasiona mogą nadal zachowywać wrażliwość na brak światła 
w okresie kiełkowania, dlatego jeżeli siew nasion przeprowadzany jest bezpośrednio 
w tunelu, należy zapewnić im dobre doświetlenie światłem dziennym. Niezależnie 
od dostępu światła, kiełkującym nasionom należy zapewnić dobre warunki termicz-
ne. Niektóre obserwacje wskazują, że nasiona omawianych odmian mieszańcowych 
mają nieco wyższe wymagania odnośnie temperatury kiełkowania niż nasiona Wi-
ślicy.

2.

3.



28

W celu zapewnienia szybkiego i równomiernego kiełkowania, a także wyrów-
nanych wschodów, temperatura w okresie od siewu do pojawienia się siewek, 
mierzona na poziomie podłoża, powinna być utrzymywana w zakresie 21-27oC 
i nie powinna nigdy spadać (nawet w nocy) poniżej 15oC.  

Spadki temperatury poniżej podanych wartości wydłużają wschody, a jeśli tem-
peratura spada poniżej 10oC, wschody mogą być bardzo wydłużone (3 tygodnie 
i dłużej), bardzo nierówne i rzadkie. Optymalne temperatury w ciągu dnia nie ni-
welują skutków spadków temperatury w nocy, gdyż przebieg kiełkowania zależy 
głównie od minimalnych temperatur w cyklu dobowym. 

Wobec zwykłych w porze siewu nasion niskich temperatur zewnętrznych, szcze-
gólnie w nocy,  utrzymanie odpowiednich warunków termicznych wewnątrz tune-
lu, a zwłaszcza w dolnej jego części na poziome podłoża może być bardzo trudne, 
a w każdym razie kosztowne.

Dlatego lepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie kiełkowania na małej 
powierzchni, w ogrzewanym pomieszczeniu i wysianie do tunelu nasion podkieł-
kowanych lub przepikowanie siewek. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby w czasie 
kiełkowania zapewnić nasionom dostęp światła.  

Należy także pamiętać, że o ile niskie temperatury w okresie kiełkowania bardzo 
wydłużają wschody, to temperatury zbyt wysokie (powyżej 40oC) po prostu zabijają 
kiełkujące nasiona. Takie temperatury mogą wystąpić w zamkniętych i nieocienio-
nych tunelach w godzinach południowych, w okresach intensywnej operacji słoń-
ca. Skoki temperatur w tunelu są szczególnie groźne w połączeniu z wysychaniem 
wierzchniej warstwy podłoża. W okresie kiełkowania i wschodów podłoże musi 
być stale wilgotne, ale jednocześnie tunel należy przewietrzać, by nie dopuścić do 
utrzymywania się bardzo wysokiej wilgotności powietrza, sprzyjającej wystąpieniu 
chorób grzybowych. 

OCHRONA ROZSADY PRZED CHOROBAMI 

Ogólnie w rozsadniku młodym roślinom zagrażają w naszych warunkach nastę-
pujące główne choroby:

Zgorzel siewek − inaczej czarna nóżka (Pythium ssp.), choroba grzybowa prak-
tycznie wyeliminowana z rozsadników, głownie dzięki stosowaniu handlowych sub-
stratów torfowych, a także systematycznym opryskom preparatami zawierającymi 
mankozeb (Dithane NeoTec 75 WG, Manconex 80 WP). 

Zgnilizna podstawy łodyg i zgnilizna twardzikowa. Choroby te często występują 
w rozsadniku. Ich rozprzestrzenieniu sprzyja zbyt wysoka wilgotność w tunelach 
(brak wietrzenia) lub zbytnie zagęszczenie roślin, które często ma miejsce w tra-



dycyjnych rozsadnikach (systemie beztacowym). Choroby te skutecznie zwalcza-
ją preparaty zawierające iprodion i boskalid (Rovral Flo 255 SC i Signum 33 WG 
lub Pictor 400 SC) stosowane przemiennie. Nie są one jednak zarejestrowane do 
użycia w tytoniu (Uwaga: stwierdzenie śladów substancji czynnych preparatów 
Signum i Pictor »boskalidu, piraklostrobiny i dimoksystrobiny« w zebranych 
liściach może wiązać się z dyskwalifi kacją odstawianego surowca!). Ze środków 
bardziej bezpiecznych pod tym względem wydają się być Mythos 30 SC i Folpan 
480 SL, zawierające pyrimetanil i folpet. Preparaty oparte na tych substancjach od 
niedawna stosowane są w uprawie hydroponicznej rozsady w Niemczech. Dobrym 
preparatem może być też Previcur Energy 480 SL (wymienione środki nie są jed-
nak zarejestrowane dla tytoniu!).

Brązowa plamistość pomidora (choroba lubelska). Choroba wprawdzie stosun-
kowo rzadko atakuje rozsadę (głównie ze względu na zbyt krótki czas, aby objawy 
choroby mogły się w pełni rozwinąć i wysokie temperatury panujące w ostatnim 
stadium wzrostu rozsady). Jednak sadzonki i żerujące na nich wciornastki mogą sta-
nowić ważne źródło zakażenia roślin w polu. Dlatego bardzo ważne jest zwalczanie 
tych szkodników, które przezimowały w tunelu, bądź dostały się tam z zewnątrz. 
Najskuteczniejszymi preparatami do zastosowania w fazie rozsady są środki oparte 
na imidakloprydzie (Confi dor 200 SL, Nuprid 200 SC lub ProAgro 100 SL, który 
nie jest zarejestrowany dla tytoniu). 
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Uwaga: 
Należy zachować dużą ostrożność przy opryskach rozsady. Młode rośliny mają 
zwiększoną wrażliwość na większość substancji chemicznych stosowanych do 
ochrony roślin (zarówno substancje czynne, jak i nośniki). Szczególnie należy 
uważać na preparaty zawierające imidaklopryd, który w przedawkowaniu jest 
silnie toksyczny i może zniszczyć rozsadę. To samo dotyczy preparatu Rovral. 
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Zatrucie rozsady spowodowane przedawkowaniem powszechnie stosowanych 
środków ochrony roślin

zatrucie rozsady preparatem zawierającym imidaklopryd (Confi dor)

zatrucie rozsady preparatem zawierającym iprodion (Rovral)
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WYMAGANIA ODNOŚNIE STANOWISKA

Odmiany VRG 1 (Wirgo 1), VRG-2 i VRG-3 
i VRG 4 w swoich wymaganiach są zbliżone do 
Wiślicy. Z uwagi na to, że hodowla i selekcja 
tych odmian prowadzona była na glebach za-
sobnych, to odmiany te, a szczególnie VRG 3 
i VRG 4, należy zaliczyć do wymagających 
pod względem warunków glebowych. W przy-
padku VRG 3 I VRG 4 zaleca się unikanie sta-
nowisk o wybitnie małej naturalnej żyzności 
(V, VI kl.), szczególnie, jeśli narażone sa one 
na łatwe przesychanie (piaski). 

W uprawie tytoniu w ogóle, a omawianych odmian w szczególności, ważna 
jest głębokość warstwy ornej. Gleby o cienkiej warstwie uprawnej (poniżej 20 cm) 
i płytko zalegającej tzw. podeszwie płużnej słabo nadają się do uprawy nowych od-
mian mieszańcowych. Zaleca się orkę na głębokość co najmniej 25 cm, jeśli pozwala 
na to miąższość warstwy próchnicznej lub orkę z pogłębianiem. Jako ogólną zasadę 
można przyjąć, że opisywane odmiany tytoniu pod względem uprawy gleby należy 
traktować jak tytonie ciemne. Uszeregowanie nowych odmian pod względem wy-
magań glebowych przedstawiono w tabeli 5. 

Z uwagi na możliwość nasilonego występowania szkodników glebowych takich 
jak drutowce, a także nicienie z rodzaju Pratylenchus, powodujących brunatną zgni-
liznę korzeni, należy unikać stanowisk po trwałych lub kilkuletnich użytkach zielo-
nych (łąki, pastwiska). z uwagi na możliwość nasilonego występowania szkodników 
glebowych takich jak drutowce, a także nicienie z rodzaju Pratylenchus, powodują-
cych brunatną zgniliznę korzeni (patrz niżej). Nie zaleca się też lokalizować uprawy 
tych odmian w miejscach mało przewiewnych, w enklawach leśnych, bezpośrednim 
sąsiedztwie wilgotnych lasów liściastych, a to z uwagi na możliwość nasilonego 
wystąpienia zgnilizny podstawy łodyg i innych objawów (gnicie łodyg, nerwów liści 
i blaszek liściowych) wywołanych porażeniem roślin przez grzyb szarej pleśni (Bo-

trytis cinerea), a w późniejszym okresie przez zgniliznę twardzikową.  

2. 
UPRAWA 
W POLU 
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Tabela 5

Wymagania glebowe odmian mieszańcowych tytoniu Virginia 
wyhodowanych w IUNG-PIB

Źródło: Na podstawie obserwacji autora

Odmiana Wymagania glebowe

VRG 5 TL

Niezbyt wymagająca, jeśli chodzi o warunki glebowe. Udaje się za-
równo na glebach żyznych, jak i na lekkich. Na żyznych glebach 
plonuje na poziomie odmian typu „Wiślica”, a na lekkich glebach 
z reguły daje plony wyższe. Dobrze znosi okresowy nadmiar wody 
w glebie, natomiast z uwagi na intensywny wzrost początkowy, jest 
dość wrażliwa na suszę wiosenną. Dlatego nie jest polecana na gleby 
przesuszające się na wiosnę.  

Wirgo 1 (VRG 1)

Zalecana jest na stanowiska niezbyt żyzne (klasy IVa, IVb). Na 
stanowiskach żyźniejszych i przy wysokim poziomie nawożenia 
charakteryzuje się bardzo bujnym wzrostem, a jednocześnie słabą 
treściwością i opóźnionym dojrzewaniem liści, szczególnie dolnych 
pięter. 

VRG -2

Najlepiej plonuje na stanowiskach zasobnych (klasy IVa, IIIb), 
w dobrej kulturze lecz jednocześnie przewiewnych i  charakteryzu-
jących się występowaniem grubszych frakcji (żwir). Na takich sta-
nowiskach VRG-2 może ona plonować wyżej i w lepszych klasach 
niż Wiślica, nawet w przypadku nie wystąpienia czarnej zgnilizny 
korzeni.  

VRG 4

Odmiana nieco bardziej wymagająca niż VRG 2, a zbliżona wy-
maganiami do VRG 3. Zalecana jest ona na gleby klasy IIIb i IIIa, 
o dobrej strukturze i głębokiej warstwie ornej. Na stanowiskach słab-
szych wymaga wysokiego, ale zrównoważonego nawożenia NPK. 
Ze względu na płytszy niż u VRG 2 i VRG 3 system korzeniowy, 
niezbyt dobrze znosi okresy długotrwałej suszy glebowej. Odmiana 
o liściach dość wolno i późno dojrzewających, szczególnie w okre-
sach chłodnej pogody. Nie zalecana jest do uprawy w rejonach 
o chłodniejszym klimacie (północny wschód).

VRG 3

Odmiana najbardziej wymagająca pod względem stanowiska spo-
śród czterech prezentowanych odmian. Podobnie jak VRG 4 po-
lecana jest na stanowiska nie ulegające przesuszaniu. Na glebach 
słabszych i płytko uprawianych może dawać plony niższe od Wi-
ślicy. Natomiast na glebach bardzo lekkich i wadliwych można ją 
uprawiać tylko wyjątkowo, kiedy stopień zakażenia gleby czarną 
zgnilizną korzeni uniemożliwia uprawę odmian podatnych, a inne 
odporne nie są dostępne. Odmiana wytwarzająca liście o dobrej i ot-
wartej, ziarnistej strukturze oraz dużej treściwości, lecz o znacznych 
wahaniach w plonowaniu.  
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NAWOŻENIE

Nie można podać dokładnych zaleceń i dawek poszczególnych nawozów dla opi-
sywanych odmian. Wysokość nawożenia, szczególnie potasowego i fosforowego, 
powinna być ustalana na podstawie wyników analizy chemicznej zasobności gleb, 
dokonywanej w miarę możliwości każdego roku. Dobra zasobność gleby w przy-
swajalne formy potasu, fosforu i magnezu jest warunkiem uzyskiwania plonu wyso-
kiej jakości. Z drugiej strony należy unikać nawożenia tymi składnikami na zapas, 
nie tylko z powodu niepotrzebnego zwiększania kosztów uprawy, ale także dlatego, 
że nadmiar jednych składników może utrudniać pobieranie innych np. nadmiar po-
tasu utrudnia pobieranie magnezu.

Wysokość dawki i sposób podania azotu są w dużym stopniu uzależnione od 
właściwości danego pola, w tym również dynamiki uwalniania przyswajalnych form 
azotu w ciągu sezonu wegetacyjnego. Doświadczenie plantatora z poprzednich lat 
jest tu najlepszą wskazówką (tab. 6). 

Tabela 6

Orientacyjne wymagania nawożeniowe odmian mieszańcowych tytoniu Virginia 
wyhodowanych w IUNG-PIB 

Źródło: Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w IUNG-PIB

Odmiana Wymagania nawozowe

Wirgo 1 (VRG 1)

Umiarkowane, dawka azotu nie powinna przekraczać 2/3 stosowa-
nej w tych samych warunkach w uprawie Wiślicy. Wysokie daw-
ki nawozów (szczególnie azotu) w połączeniu z wysoką obsadą na 
jednostkę powierzchni mogą dać w wyniku liście dolnych pięter 
o małej treściwości, a także wyjątkowo sprzyjają rozwojowi chorób 
grzybowych.

VRG 2

Dość wysokie, dość dobrze znosi wysokie dawki nawozów azoto-
wych, pod warunkiem ich zrównoważenia odpowiednim nawoże-
niem fosforowym i potasowym. W takich warunkach i dla spodzie-
wanego plonu ok. 4 t/ha orientacyjnie dawki azotu mogą być nawet 
o około 1/3 wyższe niż dla Wiślicy.

VRG 3
VRG 4

Ze względu na wolny przebieg dojrzewania liści u przenawożonych 
roślin, zaleca się unikanie wysokich dawek azotu. Do dobrego doj-
rzewania liści odmiany VRG 3 i VRG 4 wymagają wysokiego za-
opatrzenia gleb w fosfor i potas.

VRG 5TL

Ze względu na wysoki potencjał plonowania posiada dość duże 
wymagania pokarmowe, szczególnie jeśli chodzi o zaopatrzenie w 
potas. Z uwagi na możliwość nadmiernego spowolnienia procesu 
dojrzewania liści, należy unikać nadmiernych dawek azotu.  
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WAPNOWANIE GLEB

Odczyn gleby mierzony w jednostkach pH oznacza: poniżej 4,5 glebę b. kwaś-
ną, od 4,6-5,5 kwaśną, od 5,6-7 lekko kwaśna/obojętną i powyżej 7 zasadowa). Na 
większości gleb w Polsce, na których uprawia się tytoń, z uwagi na rodzaj gleb oraz 
zakwaszający wpływ klimatu i dużej części stosowanych nawozów, problemem są 
zbyt niskie wartości pH. Najlepszy dla tytoniu odczyn gleb mieści się w granicach 
5-6, ale w przypadku nowych odmian mieszańcowych obojętne i umiarkowanie al-
kaliczne gleby, z uwagi na odporność tych odmian na czarną zgniliznę korzeni, jak 
najbardziej nadają się do uprawy. Natomiast zdecydowanie należy unikać uprawy na 
glebach silnie zakwaszonych (pH poniżej 4,5). Na takich glebach zablokowane jest 
pobieranie fosforu i magnezu i ograniczone pobieranie azotu, natomiast uwalniany 
jest mangan powodując dodatkowo zatrucie roślin. 

Sprawdzanie odczynu gleby i jej wapnowanie przeciwdziała nadmiernemu za-
kwaszeniu, a co za tym idzie podnosi plony i zwiększa efektywność nawożenia. 
Wapnowanie należy w zasadzie stosować jesienią po zbiorze plonu. Najlepsze są 
nawozy wapniowe zawierające jednocześnie magnez, gdyż gleby zakwaszone wy-
kazują zwykle brak tego pierwiastka. Na glebach lżejszych najlepiej stosować nawo-
zy w formie węglanowej, a na glebach cięższych również tlenkowej. Wapnowanie 
wiosną jest zabiegiem mało korzystnym, potencjalnie niebezpiecznym i należy je 
traktować raczej wyjątkowo.  W tym okresie z uwagi na szybkie działanie, sensowne 
jest zastosowanie nawozu tlenkowego, ale należy pamiętać, że szczególnie na glebie 
lekkiej nawóz ten, zastosowany w dawce odpowiedniej dla zniwelowania zakwasze-
nia, może mieć bardzo negatywny wpływ na środowisko glebowe (przesuszenie gle-
by, zniszczenie drobnoustrojów glebowych). Wapnowanie wiosną, jeżeli zachodzi 
taka konieczność, należy przeprowadzić najpóźniej na 3 tygodnie przed wysiewem 
innych nawozów. 

OBSADA ROŚLIN NA JEDNOSTCE POWIERZCHNI

VRG 1 VRG 2 i VRG 3, VRG 4 i WG 15 uprawiane w dobrych warunkach 
są odmianami typowo wielkolistnymi (o dużej powierzchni liści użytkowych), 
o wysokim plonie z jednej rośliny. Są zatem przystosowane do uprawy w małym za-
gęszczeniu (szerokich rozstawach). Dotyczy to szczególnie odmian VRG 1 i VRG 2, 
a także VRG 3 i VRG 4 (jeśli ta ostatnia odmiana uprawiana jest na właściwym dla 
siebie stanowisku). 

W przypadku sadzenia na polu, o którym wiadomo, że jest silnie zainfekowa-
ne czarną zgnilizną korzeni lub zgnilizną podstawy łodyg, zaleca się zwiększenie 
obsady roślin w stosunku do zalecanej (90 x 40 zamiast 90 x 45). Pozwoli to na 
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zniwelowanie ewentualnych strat w obsadzie roślin przez wystąpienie tzw. efektu 
kompensacji. Rośliny zdrowe będą rozwijały się i pokryją łan w miejscu sąsiednich, 
które wypadły lub wzrost których  uległ zahamowaniu (tab. 7). 

 Tabela 7

Optymalna obsada roślin na 1 ha

Źródło: Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w IUNG-PIB

TERMIN SADZENIA 

Z uwagi na to, że omawiane odmiany należą do średnio późnych, zaleca się moż-
liwie najwcześniejszy termin sadzenia (pierwsza dekada maja). Szczególnie doty-
czy to wolno rosnącej odmiany WG 15. Jednak w przypadku gleb cięższych, wolno 
ogrzewających się na wiosnę termin ten może ulec przesunięciu na drugą dekadę 
maja. Sadzenie po 20 maja nie jest zalecane i prowadzi do strat w plonie, w tym 
możliwej utraty części plonu wskutek jesiennych przymrozków. Z uwagi na szybki 
wzrost odmiany VRG 5TL, późne terminy sadzenia (ale mieszczące się w okresie 
agrotechnicznym) są mniej szkodliwe.

Odmiana

Rozstawa (cm)
90 x 40 90 x 45 100 x 45

Liczba roślin na 1 ha
ok. 27000-25000 25000-23000 22000-20000

VRG 1
VRG 5TL

Odpowiednia jedynie 
w przypadku uprawy na 
glebach słabych, piasz-
czystych (V lub VI klasa), 
bez ogławiania.

Zalecana na stanowiskach 
średnio zasobnych, przy 
umiarkowanym poziomie 
nawożenia.

Zalecana na stanowiskach  
żyznych i  przy wysokim 
poziomie nawożenia.

VRG 2
Zalecana na stanowiskach 
o niskiej naturalnej ży-
zności bez ogławiania.

Zalecana na stanowiskach 
umiarkowanie zasobnych.

Zalecana na stanowiskach 
zasobnych i przy zastoso-
waniu nawadniania oraz 
wysokiego nawożenia N.

VRG 3 
WG 15

Zalecana na glebach słab-
szych (IV klasa) bez ogła-
wiania.

Zalecana w większości 
przypadków.

Nie zalecana z wyjątkiem 
uprawy na bardzo ży-
znych glebach i z nawad-
nianiem.

VRG 4
Zalecana na glebach słab-
szych (IV klasa) bez ogła-
wiania.

zalecana na glebach 
o średniej żyzności.

Zalecana na stanowiskach 
zasobnych i przy zastoso-
waniu nawadniania oraz 
wysokiego nawożenia N.
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UPRAWA MIĘDZYRZĘDOWA 

Tak jak w uprawie innych odmian, staranna uprawa międzyrzędowa jest jednym 
z głównych czynników uzyskania wysokiego plonu liści o korzystnej strukturze. 
Tytoń należy traktować w zasadzie jak roślinę okopową. 

Spulchnienie międzyrzędzi ubitych w czasie sadzenia, dosadzania i innych 
czynności na polu należy wykonać np. broną sprężynową już około 1 tydzień 
po posadzeniu.
Redlenie i obsypywanie: Pierwsze redlenie można wykonywać już około 2 ty-
godnie po posadzeniu. Ważne jest, aby bruzda wypadała dokładnie w środku 
międzyrzędzia i aby podsypywać ziemię w bezpośrednim sąsiedztwie roślin. 
Obsypywanie należy powtórzyć jeszcze 2-3 krotnie w odstępach tygodniowych. 
W czasie kolejnych redleń rośliny obsypywane są coraz wyżej, a wierzchołek 
redliny powinien osiągnąć 7-10 cm wysokości. 

OGŁAWIANIE

W przypadku uprawiania odmian VRG 1, VRG 2,VRG 3 i VRG 4 i WG 15t 
ogławianie (usuwanie kwiatostanu) jest zabiegiem usilnie zalecanym z uwagi na 
skłonność tych odmian (szczególnie VRG 1) do słabszej treściwości liści, szcze-
gólnie dolnych pięter, w porównaniu z Wiślicą. Z tego powodu zabieg ten należy 
przeprowadzać możliwie jak najwcześniej. U odmian VRG 3 i VRG 4 ogławianie 
poprawia także rozwój systemu korzeniowego i zwiększa odporność tych odmian na 
suszę glebową. 

U odmiany VRG 5TL ogławianie, a następnie chemiczne przeciwdziałanie wzro-
stowi bocznych odrostów jest zabiegiem koniecznym. W przypadku pozostawie-
nia u niej kwiatostanu głównego, z chwilą osiągnięcia stadium kwitnienia następuje 
dość intensywny rozwój bocznych pędów w górnej części rośliny.  

Zwalczanie bocznych odrostów po ogłowieniu (pasynkowanie) jest zawsze bez-
względnie konieczne. Do tego celu należy używać odpowiednich środków chemicz-
nych. Według stanu na początek 2011 r. dopuszczone do stosowania w tytoniu są:

Stomp 330 EC – środek o działaniu kontaktowo-układowym stosowany w for-
mie 1,5% emulsji do zalewania roślin bezpośrednio po ogłowieniu, w dawce 
10-20 ml cieczy roboczej na roślinę. Skuteczność tego zabiegu jest wysoka. Ety-
kieta dopuszcza również zastosowanie preparatu w formie oprysku, lecz sposób 
ten z uwagi na mniejszą skuteczność i możliwość uszkodzeń liści nie jest zaleca-
ny. Stomp może zwiększać skłonność do przedwczesnego dojrzewania górnych 
liści.

1.

2.

1.
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Fazor 80 G to preparat o działaniu układowym. Zalecany jest do stosowania w 
formie oprysku bezpośrednio po ogłowieniu (jego zawartość w cieczy roboczej 
0,54%, 3,9 do 4,5 kg preparatu na 1 ha). Informacje o jego skuteczności są od 
bardzo pozytywnych do wątpliwych. Skuteczność preparatu jest zależna od wa-
runków pogody podczas wykonywania zabiegu. 
Antak 675 EC to preparat o działaniu kontaktowym, powodujący zasychanie 
zawiązków pędów bocznych i młodych pędów do 1,5 cm długości. Antak jest 
środkiem skutecznym, ale pełną skuteczność wykazuje tylko gdy pędy znajdują 
się w początkowej fazie wzrostu roślin i zawiązków w kątach liści. Warunkiem 
bezproblemowego działania preparatu są wyprostowane (pionowe) łodygi roślin 
oraz precyzyjne zalewanie, tak aby spływał po łodydze, zwilżając każdy kąt 
liścia. W przeciwnym przypadku może dochodzić do spływania preparatu na 
blaszkę liściową,  co spowoduje oparzenia liści. Najkorzystniej jest połączyć go 
z preparatem systemicznym (pierwszy oprysk Antakiem, a po 10 -14 dniach pre-
paratem systemicznym), co do końca zbioru daje zahamowanie wzrostu bocz-
nych pędów. 

Tabela 8

Optymalna faza zabiegu ogławiania dla odmian mieszańcowych tytoniu Virginia

Źródło: Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w IUNG-PIB

ZBIÓR I SUSZENIE

Sposób postępowania przy podejmowaniu decyzji odnośnie zbioru poszczegól-
nych pięter liści nie różni się istotnie od ogólnie zalecanego w przypadku innych od-
mian Virginii. Dojrzałe liście VRG 1 i VRG 2 są nieco jaśniejsze niż liście Wiślicy. 
U odmian VRG 3 i VRG 4 dojrzałość liścia (liście o dość ciemnym zabarwieniu, tak 
jak u Wiślicy) sygnalizuje ponadto silne pofałdowanie i wyraźnie ziarnista struktura 
blaszki liściowej. U odmiany RG 5TL liście należy zbierać jeszcze w fazie ciemno-
zielonego zabarwienia. Żółknięcie liści u tej odmiany oznacza zwykle ich przejrze-

2.

3.

Odmiana Zalecany termin (faza) ogławiania

VRG 1 (Wirgo 1) zielony pąk (jak tylko wysunie się z liści)
VRG 2
VRG 3 różowy pąk (zalecany), początek kwitnienia (najpóźniej)
VRG 4 różowy pąk (zalecany), początek kwitnienia (najpóźniej)
WG 15 różowy pąk (zalecany), początek kwitnienia (najpóźniej)

VRG 5TL
zielony pąk (zalecany), różowy pąk (najpóźniej)
(ogławianie i stosowanie środków niszczących boczne odrosty 
konieczne)



wanie, a liście zbierane w tym stadium nie dadzą dobrego surowca.  U odmian VRG 
3,VRG 4 i VRG 5TL proces dojrzewania kolejnych liści może następować nieco 
wolniej niż w przypadku VRG 1 i VRG 2, szczególnie w przypadku zastosowania 
wysokich dawek azotu lub późnego rozkładu azotu w glebie. U omawianych odmian, 
z wyjątkiem VRG 5TL może wystąpić znane z Wiślicy negatywne zjawisko tzw. od-
wrócenia kolejności dojrzewania liści, kiedy to liście wierzchołkowe nabywają doj-
rzałości szybciej niż środkowe i dolne. Zjawisko to u badanych odmian występuje w 
mniejszym nasileniu niż u Wiślicy, a u VRG 2 dosyć rzadko. Odwróceniu kolejności 
dojrzewania sprzyja zbyt gęsta obsada i obfi te nawożenie azotowe. Przypuszczalnie 
może się też nasilać pod wpływem stosowania do zwalczania pasynek preparatów 
zawierających pendimetalinę (Stomp 330 EC).  

Przebieg suszenia zależy od przebiegu pogody w okresie przed zbiorami (tytoń 
suszy się w polu!). Ogólnie liście odmian VRG 1 i VRG 2 kolorują i suszą się dość 
łatwo. W wielu przypadkach proces ten przebiega nieco szybciej niż u liści Wiślicy 
(przy zbiorze z tych samych stanowisk). U VRG-3 i VRG 4 proces suszenia może 
przebiegać nieco wolniej, jednak w przypadku suszenia liści dobrze dojrzałych uzy-
skuje się surowiec o dużej treściwości i dobrej strukturze blaszki liściowej. Rów-
nież do raczej późno dojrzewających należy zaliczyć najnowsze odmiany VRG 5TL 
i WG 15. W przypadku konieczności zbiorów liści nie w pełni dojrzałych (nieko-
rzystna pogoda, obawa przed przymrozkami) zaleca się proces żółcenia w suszarni 
rozpoczynać od dość niskich temperatur, odpowiadających mniej więcej temperatu-
rze w polu i podnosić ją stopniowo (1 stopień na godz.), aż do uzyskania docelowej 
temperatury żółcenia (33-35oC). W ten sposób w suszarni można przynajmniej częś-
ciowo dokończyć naturalny proces dojrzewania liści. 

Ostatnio dość częste są przypadki gnicia liści (nerwów i blaszek liściowych) ty-
toniu suszonego w zwartej masie (w suszarniach wieszakowych i kontenerowych). 
Jeśli gnicie wystąpi początkowej fazie żółcenia, przyczyną może być grzyb szarej 
pleśni (Botrytis ssp – sprawca zgnilizny podstawy łodyg) zawleczony do suszarni 
wraz z chorymi liśćmi, lub inne grzyby infekujące tytoń w polu (brunatna plami-
stość). Gdy wystąpi przelotny deszcz, z rozpoczęciem zbioru należy poczekać, aż 
rośliny dobrze obeschną. Może być to szczególnie ważne w przypadku nowych od-
mian, gdyż wiele wskazuje, że rośliny obsychają wolniej niż u Wiślicy (jest to praw-
dopodobnie ważna przyczyna zwiększonej podatności tych odmian na bakteryjną 
plamistość). Gdy objawy gnicia pojawią się w temperaturze powyżej 35oC, sprawcą 
jest prawdopodobnie inny grzyb − Rhizopus arrhizus, nie występujący w polu. Stąd 
też ważne jest dokładne odkażenie suszarni przed rozpoczęciem sezonu suszenia, 
a także unikanie zbioru i załadunku do suszarni mokrych liści, a przede wszystkim 
uruchomienie sprawnie działającego i wydajnego systemu wentylacyjnego w su-
szarni. W niektórych przypadkach jedynie zastosowanie zabiegu chemicznego (np. 
środkiem zawierajacym iprodion), pozwala opanować wystąpienie gwałtownego 
pleśnienia tytoniu w suszarni (jest to niestety zabieg ryzykowny, gdyż wiąże się 
z pozostałościami na liściach zastosowanych środków chemicznych).
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ZABIEGI AGROTECHNICZNE A TREŚCIWOŚĆ SUROWCA TYTONIOWEGO

Treściwość liści, której mierzalnym wyrazem jest masa jednostki powierzchni 
blaszki liściowej, kształtuje kilka czynników, z których odmiana jest niewątpliwie 
ważnym, ale niekoniecznie najważniejszym. O tym czy liście są „lekkie”, czy „cięż-
kie”, decydują w równie dużym stopniu takie czynniki jak:

Zagęszczenie roślin na polu: zbyt duże odbija się ujemnie na treściwości lisci, 
szczególnie dolnych i środkowych. Należy pamiętać, że omawiane odmiany 
charakteryzują się dużymi liśćmi i przystosowane są do uprawy w szerokich 
rozstawach. W skrajnych przypadkach nadmierne zagęszczenie prowadzi do sil-
nego zacienienia dolnych partii rośliny, a w efekcie liście są „papierowe”, a na-
wet odbarwione. Innym skutkiem może być odwrócona kolejność dojrzewania 
(liście dolnych pięter dojrzewają szybciej niż górne). 
Ogławianie: ogławianie roślin (i pierwszy zabieg zwalczania pasynek) należy 
przeprowadzić w chwili gdy jest to możliwe do wykonania, tak aby nie uszko-
dzić górnych liści (najpóźniej w fazie różowego pąka). 
Uwaga: u odmian VRG 1, 2, 3, 4 jak również u odmiany WG 15 można pozosta-
wić główny kwiatostan (nie ogławiać), gdyż nieogłowione rośliny tych odmian 
wykazują umiarkowaną skłonność do tworzenia bocznych odrostów, które zwy-
kle pojawiają się dopiero pod koniec sezonu. Rośliny odmiany VRG 5 TL nale-
ży bezwzględnie ogławiać i stosować preparat do zwalczania bocznych pędów: 
nieogłowione rośliny tej odmiany z chwilą osiągnięcia fazy kwitnienia dość in-
tensywnie wytwarzają boczne odrosty w górnej części rośliny. 
Nawożenie azotem powinno być dobrze dobrane. Przenawożenie zwiększa buj-
ność roślin i tym samym potęguje wzajemne zacienianie liści, opóźnia dojrze-
wanie i sprzyja tworzeniu cienkiej i mało treściwej blaszki liściowej.
Zbiór w odpowiedniej fazie: liście dolne lepiej zbierać lekko niedojrzałe, środ-
kowe i podwierzchołkowe w początku dojrzałości technicznej, liście górne w 
końcowej fazie dojrzałości (dobrze dojrzałe). 

1.

2.

3.

4.
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Z ważniejszych chorób tytoniu występują-
cych w Polsce, omawiane odmiany wykazują 
wysoką odporność na: czarną zgniliznę korze-
ni powodowaną przez grzyb Chalara elegans 

(Thielaviopsis basicola), brunatnienie nerwów 
liści i plamistości blaszki liściowej wywołane 
przez pospolity szczep wirusa Y ziemniaka, 
białe plamistości liści pochodzenia fi zjologicz-
no-bakteryjnego (tzw. pstrzyca). W instrukcjij 
zamieszczono krótkie omówienie chorób, które 
zdaniem autora najbardziej zagrażają prezento-
wanych odmianom i plantacjom tytoniu w Pol-
sce. W opracowaniu nie uwzględniono czarnej 

zgnilizny korzeni, ponieważ u prezentowanych odmian problem został praktycznie 
rozwiązany. 

Brązowa plamistość pomidora na tytoniu (TSWV) przenoszona przez wciornast-
ka tytoniowca (choroba lubelska)

Obecnie jest to prawdopodobnie najważniejsza w Polsce choroba tytoniu. Przez 
niektórych plantatorów jest mylnie identyfi kowana z jej przenosicielem, którym jest 
wciornastek tytoniowy. Pojawy choroby i stopień porażenia plantacji są różne w 
różnych latach, bywają okresy jej małego nasilenia, ale po takich okresach choroba 
zwykle wraca z dużą, a nawet czasem z ogromną siłą destrukcyjną. 

Chorobę wywołuje wirus TSWV zakażający, oprócz tytoniu, także wiele innych 
roślin, zarówno dziko rosnących, jak i uprawnych. Z uprawianych u nas roślin w polu, 
to przede wszystkim pomidor i papryka, w mniejszym stopniu ziemniak. TSWV jest 
jednym z głównych patogenów wielu roślin ogrodniczych uprawianych w szklarni: 
begonie, cyklameny, gerbery, dalie, itp. Występuje też na wielu pospolitych chwa-
stach: gwiazdnicy pospolitej, szarłacie szorstkim, taszniku pospolitym, mniszku 
lekarskim, żółtlicy drobnokwiatowej. Chorobę w Polce przenosi wyłącznie wcior-
nastek tytoniowiec, niewielki, trudno zauważalny owad o długości ok. 1 mm. Wy-
lęgła z jaja młoda larwa, żerując przez kilkanaście minut na chorej roślinie, zostaje 
nosicielem wirusa, przy czym zdolność zakażania zdrowych roślin nabywa zwykle 
dopiero jako postać dorosła, ale zachowuje ją do końca życia. Kilka do kilkunastu 
minut żerowania potrzeba wciornastkowi, aby zainfekował roślinę gospodarza.

Owady te rozmnażają się w Polsce głównie przez dzieworództwo, czyli parteno-
genezę, co powoduje, że występujące w Polsce populacje wciornastka tytoniowca 
składają się głównie z samic, a czasami wyłącznie z samic. Przypuszczalnie popula-
cje składające się z samych samic stanowią odrębny biotyp nie posiadający zdolno-
ści przenoszenia wirusa TSWV, ale w obrębie populacji mieszanych zdolność prze-
noszenia go mają zarówno samce, jak i samice. 

3. 
OCHRONA 
TYTONIU 
PRZED CHOROBAMI 
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W Polsce na tytoniu występuje od 2 do 4 pokoleń wciornastka tytoniowca w cią-
gu sezonu. Zimują dorosłe postaci owada i rzadziej nimfy płytko w powierzchniowej 
warstwie gleby oraz na różnych resztkach roślinnych, w trawie i na zimozielonych 
chwastach. Z chwilą nadejścia wiosny wciornastki wychodzą ze stanu hibernacji 
i zasiedlają pierwsze rozwijające się wiosną rośliny, przede wszystkim chwasty. 
Chwasty będące jednocześnie gospodarzami wciornastka i wirusa TSWV, stanowią 
ważne ogniwo w przenoszeniu wirusa na tytoń.

Wciornastek tytoniowiec (Thrips tabaci Lind.)

Tytoń jest rośliną zdecydowanie preferowaną przez wciornastka tytoniowca, dla-
tego jak tylko pojawi się w okolicy pierwsza zasadzona plantacja, owady masowo 
opuszczają swoich pierwotnych żywicieli i przelatują na nią. Poza tą wiosenną mi-
gracją, wciornastki są mało mobilne, nie podejmują dłuższych przelotów i raz za-
siedliwszy roślinę, niechętnie ją opuszczają.

Postać dorosła 
wciornastka tytoniowca

miejsca żerowania

Larwy i wylinki po larwach
wciornastka tytoniowca



Omówiony sposób bytowania szkodnika i jednocześnie przenosiciela wirusa jest 
wskazówką do strategii jego zwalczania. Powinna ona uwzględniać fakt, że w roz-
przestrzenianiu się choroby lubelskiej w warunkach Polski, podstawową i najważ-
niejszą rolę odgrywają dorosłe formy wciornastka, które zdołały przetrwać zimę, 
a które poprzez pośredni etap zasiedlenia wcześnie rozwijających się chwastów, 
przedostały się na plantację tytoniu, by na niej rozmnażać się i przebywać do końca 
sezonu. 

1. Totalne porażenie plantacji wirusem brązowej plamistości pomidora.
2. Objawy TSWV na starszej roślinie.
3. Początkowe objawy porażenia wirusem TSWV.
4. Roślina o zaawansowanym rozwoju porażenia wirusem TSWV.

Zdaniem autora, by skutecznie i jak najniższym kosztem uchronić plantację tyto-
niu przed chorobą lubelską, należy przede wszystkim:

W jak największym stopniu uniemożliwić przezimowanie wciornastka.
Skutecznie przeciwdziałać zasiedleniu plantacji przez owady, które zdołały 
przezimować.

1.
2.

1

3

2

4
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W tym celu należy:
Jesienią po zbiorze roślin dokonać oprysku plantacji i jej najbliższego sąsiedz-
twa (istnieje kilka środków zarejestrowanych dla tytoniu, głównie z grupy py-
retroidów − Fastac 100 EC, Fury 100 EW, Sherpa 100 EC). Ze względu na to, 
że oprysk nie jest prowadzony na rosnących roślinach tytoniu można także użyć 
inny preparat z tej samej grupy, kierując się np. ceną. Można oprysk po dwóch 
tygodniach powtórzyć, najlepiej zmieniając preparat (substancję czynną), szcze-
gólnie jeśli na plantacji były chore rośliny, a zamierzamy w tym miejscu sadzić 
tytoń ponownie. W przypadku silnego porażenia plantacji należy zrezygnować 
z uprawy tytoniu na tym samym polu, przynajmniej w następnym roku. 
Takie same opryski przeprowadzić w miejscach, gdzie dokonywana była mani-
pulacja liści tytoniowych, we wnętrzu tunelu i w jego sąsiedztwie.
Powyższe zabiegi powtórzyć wiosną, z chwilą ruszenia wegetacji i pojawienia 
się pierwszych wiosennych chwastów.
Zwalczać wczesno wiosenne chwasty na plantacji i w jej sąsiedztwie, szczegól-
ną uwagę zwracając na gwiazdnicę pospolitą i inne gatunki mogące być rezer-
wuarem wirusa. Zabiegi chwastobójcze, poza plantacją, można przeprowadzić 
używając glifosatu (preparat Roundup w kilku odmianach). Zabieg należy wy-
konać przynajmniej na 10-14 dni przed posadzeniem tytoniu. W przeciwnym 
wypadku można sprowokować efekt odwrotny: zastosowanie herbicydu będzie 
stanowić dla wciornastków dodatkowy bodziec, by opuścić więdnące rośliny 
i przenieść się na tytoń.  
Prowadzić ochronę chemiczną rozsady w tunelu zgodnie z zaleceniami (autor 
poleca jednorazowe zastosowanie układowego środka z grupy nikotynoidów 
(Confi dor 200 SL, Nuprid 200 SC). Uwaga: kilkakrotne stosowanie jednego 
z tych preparatów, w krótkich odstępach czasu, może spowodować silne za-
trucie roślin (roślina wchłania substancję czynną imidaklopryd!).
Unikać sytuacji, w której sadzona plantacja jest pierwszą w najbliższej okolicy, 
pamiętając, że może ona stać się celem masowej migracji szkodnika.
Można stosować środki chemiczne w czasie wzrostu roślin na plantacji zgodnie 
z ogólnie znaną praktyką, ale zdaniem autora zabiegi te, jeśli nawet odniosą 
istotny pozytywny skutek, to stanie się to dopiero w następnym roku. 

Wyjaśnienie: 
Systematyczne stosowanie insektycydów w trakcie wegetacji roślin w polu jest 

tradycyjnie zalecaną praktyką mającą, w zależności od sytuacji, zapobiec wystąpie-
niu lub też pomóc w zwalczeniu choroby brązowej plamistości pomidora na tytoniu. 
Jednak w przekonaniu autora jest to najmniej skuteczna forma przeciwdziałania tej 
chorobie. W przypadku wystąpienia wiosennego nalotu dużej liczby zakażonych 
wciornastków wystarczy kilkanaście minut żerowania, aby nieodwracalnie zakazić 
rośliny, a liczba chorych roślin będzie zależała przede wszystkim od tego, ile roślin 
zostało zainfekowanych w pierwszych godzinach i dniach nalotu. Zastosowanie za-
biegu chemicznego, nawet niedługo po wysadzeniu tytoniu, niewiele zmieni, gdyż 
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insektycyd po prostu nie będzie miał czasu by zabić owada, zanim on zainfekuje 
roślinę tytoniu (wystarczy mu na to 5-15 min), a następne zabiegi nie mają żadnego 
wpływu na rozwój choroby w zakażonych roślinach. U roślin dopiero rozpoczyna-
jących wzrost zakażenie wirusem TSWV z reguły kończy się szybkim obumarciem, 
a gdy objawy rozwiną się nieco później, efektem jest zahamowanie wzrostu i roz-
ległe uszkodzenia liści, czyniące je nieprzydatnymi do zbioru. Intensywne opryski 
plantacji będą oczywiście ograniczać liczebność wciornastków na polu i ewentual-
nie zapobiegną tzw. zakażeniom wtórnym, tj. dokonanym przez następne pokolenia 
owada. Zakażenia wtórne mają jednak, zdaniem autora, w przypadku tej choroby 
drugorzędne znaczenie. Zakażenia te przypadają z reguły w okresie podwyższonych 
temperatur ograniczających ich efektywność, a same objawy na roślinach w okresie 
kwitnienia rozwijają się znacznie wolniej i są zwykle dużo słabsze niż u roślin młod-
szych (niekiedy występuje nawet zjawisko cofnięcia się objawów, czyli pozornego 
wyzdrowienia rośliny!). 

Zgnilizny łodyg i plamistości liści tytoniu pochodzenia grzybowego

Uwaga: Popularnymi określeniami „zgorzel”, „zgnilizna”, „zgnilec” plantatorzy 
niekiedy nazywają wymiennie różne choroby lub uważają tak określane przez siebie 
zmiany chorobowe za różne przejawy tej samej choroby. 

Najczęściej chodzi o dwie różne choroby:
Czarną zgniliznę korzeni, określaną również dawniej jako czarna zgorzel korze-
ni. Choroba powoduje gnicie korzeni w całości lub w postaci wżerów i pierścieni 
o czarnym zabarwieniu. Jest to najbardziej rozpowszechniona choroba korzeni tyto-
niu w Polsce i choroba ta jest najczęściej przyczyną popularnego poglądu, że stare, 
podatne odmiany „wyrodziły się”. 

Odmiany VRG 1, VRG 2, VRG 3, VRG 4, WG15 i VRG 5TL są odporne na 
czarną zgniliznę korzeni.

Zgniliznę podstawy łodyg, która powoduje gnicie łodygi nad powierzchnią gle-
by, ale nie atakuje korzeni roślin. Choroba występuje ostatnio coraz powszechniej, 
również w związku z częstą uprawą tytoniu na tym samym polu. Wszystkie oma-
wiane tu odmiany podatne są na zgniliznę podstawy łodyg, podobnie jak wcześniej 
uprawiana Wiślica i prawdopodobnie wszystkie inne uprawiane w Polsce odmiany. 
W odróżnieniu od czarnej zgnilizny korzeni zgniliznę podstawy łodyg można dość 
skutecznie ograniczać za pomocą stosowania odpowiednich środków ochrony roślin 
i zabiegów profi laktycznych.
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Zgnilizna podstawy łodyg 

Zgnilizna podstawy łodyg bardzo szybko zyskuje na znaczeniu jako jedna 
z głównych obecnie chorób tytoniu w Polsce, która atakuje odmiany odporne na 
czarną zgniliznę korzeni szczególnie w przypadku uprawy przez kilka lat na tym 
samym polu. Choroba występuje w dwóch postaciach: mokrej (częściej) i suchej. 

Mokrą zgniliznę podstawy łodyg wywołuje grzyb Botrytis cinerea, powszechnie 
porażający także inne rośliny np. truskawki jako szara pleśń. 

Suchą zgniliznę wywołuje inny grzyb Rhizoctonia solani, również powszechnie 
występujący u innych roślin, szczególnie psiankowatych. Oba grzyby, poza podsta-
wą łodygi, atakują również inne części rośliny, wywołując gnicie łodygi w miejscu 
obłamanego podczas zbioru liścia, gnicie i dziurawienie blaszek liściowych oraz 
gnicie nerwów liści.

Gnicie podstawy łodyg wywołane przez grzyb Botrytis cinerea: rośliny w polu więdną, a łodyga nad 
ziemią mięknie i gnije pokrywając się szarą pleśnią.
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Gnicie podstawy łodyg wywołane przez grzyb Rhizoctonia solani: rośliny żółkną, wykazują zwiększo-
ną łamliwość, co często sprawia wrażenie uszkodzenia przez szkodniki glebowe (rolnice), a łodyga nad 
ziemią wykazuje objawy suchej zgorzeli z występującym często charakterystycznym przewężeniem.

Grzyby zgnilizny podstawy łodyg porażają rośliny tytoniu zarówno w polu, jak 
i w stadium rozsady. Jak już powiedziano, oba grzyby mają wśród roślin upraw-
nych wielu gospodarzy. Oba też nie potrzebują żywej tkanki do przetrwania i mogą 
z łatwością zimować w glebie na resztkach roślinnych, w formie grzybni oraz form 
przetrwalnikowych (sklerocjów). Ta ostatnia okoliczność sprawia, że jest to choro-
ba, która nasila się w przypadku ciągłej uprawy tytoniu na tym samym polu.

W naszych warunkach grzyb szarej pleśni występuje dużo częściej niż Rhizocto-

nia, gdyż wymagania cieplne Botritis cinerea są niższe i bardziej przystosowane są 
do warunków polskiego klimatu. Grzyb szarej pleśni rozwija się lepiej w warunkach 
dużej wilgotności i na glebach cięższych, podczas gdy wymagania wilgotnościowe 
Rhizoctonia solani są mniejsze. 

Oba grzyby atakują zarówno łodygę (przy podstawie), jak i liście, przy czym 
w przypadku Rhizoctonia solani uszkodzenia liści powoduje stadium grzyba roz-
mnażające się za pomocą zarodników płciowych tzw. bazydiosporów. 
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Gnicie liści i łodyg wywołane przez grzyby zgnilizny podstawy łodyg. 

1-2. Plamy na liściach rozsady charakterystyczne dla Rhizoctonia solani, uszkodzenia liści przez Botri-

tis cinerea często biorą początek od opadniętych zwiędłych części kwiatu zasiedlonych przez grzyba; 
uszkodzenia liści przez płciowe stadium Rhizoctonia solani (Thanatophorus cucumeris) mają często 
charakterystyczny wygląd przypominający przestrzelone tarcze (stąd angielska nazwa target spot).
3-4. Porażenie na liściach starszych.
5-6. Porażenie łodyg najczęściej zaczyna się w czasie zbioru od zranienia po ułamanym liściu. 
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Źródłem zakażenia w polu, oprócz zainfekowanej gleby, mogą być również chore 
sadzonki. Ze względu na to, że opisywane tu odmiany są podatne na tę chorobę, po-
dobnie jak wszystkie inne dostępne w uprawie, intensywną ochronę przed zgnilizną 
podstawy łodyg należy rozpocząć już w rozsadniku. Jest to tym bardziej ważne, gdy 
mieszańce uprawia się przez kilka lat na tym samym polu. 

Brunatna plamistość liści

Uszkodzenia liści podobne do tych powodowanych przez Rhizoctonia solani 

(Thanatephorus cucumeris) wywołuje też inny, bardzo rozpowszechniony grzyb Al-

ternaria alternata. Omawiane tu odmiany wydają się być umiarkowanie podatne na 
brunatną plamistość liści, ale niektóre wchodzące na nasz rynek odmiany zagranicz-
ne mogą się porażać częściej, stąd też należy być przygotowanym na potencjalne 
zagrożenie i tą chorobą. 

Brunatna plamistość jest przede wszystkim chorobą dojrzałych liści, dlatego ata-
kuje ona na początku przede wszystkim liście dolne zarówno dojrzałe, jak i przejrza-
łe. Często występuje razem z inną chorobą dojrzałych liści tzw. chwościkiem (grzy-
by z rodzajów Cercospora i Phyllostica). Brunatna plamistość, oprócz uszkodzeń 
liści w polu, może również powodować gnicie liści w suszarni, a także pleśnienie 
wysuszonych liści. Z uwagi na późne występowanie choroby, zwalczanie jej fungi-
cydami jest utrudnione. Stosowanie ochrony przeciwko mączniakowi rzekomemu 
(preparaty zawierajace mankozeb) ogranicza jednoczesne występowanie brunatnej 
plamistości liści. 

Choroby grzybowe rozwijające się na dojrzałych liściach.

1. Brunatna plamistość liści (Alternaria alternata).

2. Chwościk (grzyby z rodzajów Cercospora i Phyllostica ssp.).

1 2



Zgnilizna twardzikowa tytoniu

W ostatnich latach straty plonu spowodowane zgnilizną twardzikową kwalifi kują 
ją do groźnych chorób tytoniu. Zgniliznę twardzikową powoduje grzyb Sclerotinia 

sclerotiorum. Grzyb dobrze się przechowuje w glebie na martwych częściach roślin. 
Przechowanie się grzyba w glebie zapewniają też tzw. sklerocja, formy przetrwalni-
kowe w postaci czarnych, twardych wytworów grzybni, przypominających wielkoś-
cią i kształtem nasiona fasoli. Tworzą się one głównie na łodygach chorych roślin, 
skąd dostają się do gleby, gdzie mogą przetrwać nawet pięć lat. W sprzyjających wa-
runkach (temperatura powyżej 10oC, wysoka wilgotność) sklerocja kiełkują i tworzą 
formy wytwarzające zarodniki, które przenosząc się w powietrzu i infekują przede 
wszystkim zranione łodygi i liście. 

Szkody wywołane przez zgniliznę twardzikową

Grzyb może atakować rośliny już we wczesnej fazie rozsady. W polu może wy-
stąpić już w początkowych stadiach wegetacji tytoniu (autor przypuszcza, że jako je-
den ze współsprawców zgnilizny podstawy łodyg). Główne nasilenie występowania 
zgnilizny twardzikowej następuje jednak w drugiej połowie lata. Jeśli w tym czasie 
wystąpią sprzyjające warunki są sprzyjające, grzyb poraża rośliny tytoniu. Poraże-
nie roślin może następować bardzo szybko i w skrajnych przypadkach prowadzić 
do całkowitego zniszczenia plantacji. Choroba rozwija się szczególnie intensywnie 
w okresie zbiorów, gdyż zranienia powstające w miejscu obłamania liścia są ideal-
nym miejscem infekcji. Zgnilizna twardzikowa atakuje przede wszystkim łodygę 
tytoniu, powodując gnicie na długim odcinku lub często na całej długości. Często 
atakowane są też liście. Odróżnia to zgniliznę twardzikową od zgnilizny podsta-
wy łodyg, która ogranicza się zwykle do odcinka łodygi bezpośrednio nad ziemią. 
Najważniejszą cechą rozpoznawczą zgnilizny twardzikowej jest wspomniane już 
wcześniej tworzenie sklerocjów – początkowo białych, a następnie ciemniejących 
i wreszcie czarnych.

Zwalczanie zgnilizny podstawy łodyg i zgnilizny twardzikowej oraz plamistości 
liści pochodzenia grzybowego

Zgnilizna twardzikowa i zgnilizna podstawy łodyg (szczególnie jej odmiany wy-
stępujące na łodygach i liściach) potrzebuje do rozwoju, przede wszystkim wysokiej 
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Informacja dla uprawiających tytoń na nasiona: zgnilizna twardzikowa ata-
kuje również kwiatostany oraz nasienniki i jest obecnie najgroźniejszą chorobą 
w produkcji nasiennej tytoniu. Dotyczy to również zgnilizny podstawy łodyg 
(grzyb szarej pleśni) i brunatnej plamistości liści (Alternaria alternata). 
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wilgotności względnej powietrza. Zwarty łan tytoniu sprzyja wytworzeniu takiego 
mikroklimatu, szczególnie w przypadku dorodnych roślin rosnących w dużym za-
gęszczeniu. Uprawa intensywnych odmian, o dużym potencjale plonowania tworzy 
warunki, które przy sprzyjającym przebiegu pogody mogą prowadzić do wystąpie-
nia choroby na dużą skalę. Przewietrzanie łanu, które zapewnia właściwa obsada 
roślin na jednostkę powierzchni, ale także usuwanie liści rozsadowych i spodaków 
stanowi ważny zabieg mogący ograniczyć występowanie gnicia liści i łodyg, a także 
pomaga zwalczać inne choroby (mączniak rzekomy). 

Wspomniana na samym początku monokultura tytoniu jest drugim czynnikiem 
ułatwiającym wystąpienie choroby. Jeśli choroba występowała na danym polu w 
poprzednich latach, ponowna uprawa na tym samym polu jest obarczona dużym 
ryzykiem. Wszystkie omawiane w tym rozdziale grzybowe choroby liści i łodyg 
tytoniu mają tą cechę wspólną, że nie potrzebują do przeżycia żywej tkanki i prze-
chowują się z łatwością w glebie na resztkach porażonych roślin, a także mogą za-
siedlać martwe resztki pochodzące ze zdrowych roślin. Z tego powodu rokroczna 
uprawa tytoniu na tym samym polu, połączona z powszechną praktyką przyorywa-
nia łodyg po zbiorze, prowadzi do progresywnie zwiększającego się zakażenia gleby 
tymi chorobami, podobnie jak to ma miejsce w przypadku czarnej zgnilizny korzeni, 
szczególnie gdy uprawia się odmiany podatne. 

Jedynymi preparatami mogącymi odegrać jakąś rolę w zwalczaniu zgnilizny pod-
stawy łodyg, zgnilizny twardzikowej, a także brunatnej plamistości liści, znajdują-
cymi się aktualnie w rejestrze środków do ochrony tytoniu są preparaty zawierające 
mankozeb (Manconex 80 WP, Dithane Neo Tec 75 WG). 

Uwaga: 

W Polsce istnieje szereg dopuszczonych do sprzedaży preparatów zwalczają-
cych zgniliznę podstawy łodyg lub zgniliznę twardzikową, rejestracja których 
do użycia straciła ważność w uprawie tytoniu (Rovral Flo 255 SC – substancja 
czynna iprodion), bądź nie zostały zarejestrowane do stosowania w tej upra-
wie (Rovral AquaFlo 500 SC, Folpan 480 SL, Mythos 30 SC, Previcur Energy 
480 SL). Wiele z nich wykazuje dużą skuteczność w zapobieganiu i zwalczaniu 
zgnilizn łodyg i liści tytoniu. Należą do nich również preparaty zawierające w 
swoim składzie boskalid i substancje z grupy strobiluryn (Pictor 400 SC i Sig-
num 33 WG). Jednak użycie ich może wiązać się z poważnymi konsekwencjami 
dla plantatora, ponieważ stwierdzenie przez fi rmę kontraktującą pozostałości 
boskalidu i strobiluryn może być powodem dyskwalifi kacji surowca i odmowy 
zawarcia umowy kontraktacyjnej. Bezwzględnie nie wolno stosować ich w polu, 
w okresie przed zbiorami i trakcie zbioru liści. W zwalczaniu omawianych cho-
rób, główny nacisk należy położyć na profi laktykę, która jest bardziej skuteczna 
niż próby ograniczenia choroby w chwili jej wystąpienia. Stosowanie fungicy-
dów należy ograniczyć do okresów produkcji rozsady i bezpośrednio po wysa-
dzeniu roślin w polu.
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Instrukcja zaleca zapobiegawcze zastosowanie fungicydu przed wysiewem na-
sion, przez podlanie gleby (0,1%, 2,0 l cieczy/m2 gleby), przed wysadzeniem roślin 
w pole (korzenie i łodygi zanurzać w papce przygotowanej przez rozmieszanie 25 g 
preparatu w 1,0 l wody, torfu i gliny), po posadzeniu roślin (podlewać 0.1% roztwo-
rem 100 ml roztworu/roślina). W razie wystąpienia choroby w polu należy zastoso-
wać 1% roztwór (10 ml) pod roślinę. 

Tradycyjnie rolnicy stosują w produkcji rozsady zabiegi chemiczne środkami 
przy użyciu wymienionych środków, aby zapobiec wystąpieniu mączniaka rzeko-
mego tytoniu. Wbrew temu, co sądzono dawniej, w warunkach naszego kraju praw-
dopodobieństwo wystąpienia tej choroby w rozsadniku jest bardzo małe i może mieć 

miejsce jedynie w przypadku sąsiedztwa 
żywych roślin tytoniu przetrzymanych 
przez zimę np. w ogrzewanej szklarni 
(patrz niżej). Zabiegi te mają jednak sens, 
gdyż zapobiegają wystąpieniu innych 
groźnych chorób rozsady tytoniu, takich 
jak zgnilizna podstawy łodyg czy zgorzel 
siewek (czarna nóżka). Jednak bardzie ra-
cjonalny jest dobór preparatów do zwal-
czania konkretnych chorób. 

Plantacja totalnie porażona przez zgniliznę 
twardzikową oraz porażona łodyga i liść.
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Mączniak rzekomy tytoniu

Mączniak rzekomy już od lat 60. XX w. stanowi w Polsce nieprzerwane zagro-
żenie plantacji tytoniu. Jest to jedna z najbardziej destrukcyjnych chorób, jednak 
stosując odpowiednie metody zapobiegania i zwalczania można nawet całkowicie 
zapobiec jej wystąpieniu. Wywołuje ją grzyb Peronospora hyoscyami f. sp. taba-

cina występujący na tytoniu uprawnym i dzikich gatunkach tytoniu. W warunkach 
Polski choroba może wystąpić praktycznie tylko w polu w wyniku zaistnienia splo-
tu sprzyjających warunków. Początkowo choroba rozwija się w postaci charakte-
rystycznych, mających wygląd tłustych, żółtawych plam na górnej stronie dolnych 
liści, po czym na dolnej stronie liścia pojawiają się wojłokowate, sinoniebieskie pla-
my, będące skupieniami zarodników (konidiów). W przypadku sprzyjającej pogody 
(pochmurnej, umiarkowanie ciepłej i wilgotnej), a także na tyle zaawansowanego 
wzrostu roślin, by nastąpiło zwarcie łanu, choroba może rozwijać się bardzo szyb-
ko i obejmować liście nowych roślin. Szczególnie groźne następstwa może mieć 
wystąpienie mączniaka rzekomego we wczesnych fazach wzrostu roślin (czerwiec, 
początek lipca). Wówczas może wystąpić układowa infekcja roślin, objawiająca się 
deformacjami liści oraz stożków wzrostu i przypominająca nieco objawy niektórych 
chorób wirusowych. Taka postać choroby tzw. „mączniak systemiczny” często do-
prowadza do zniszczenia całej plantacji.  

Choroba przenoszona jest wraz z unoszonymi przez wiatr zarodnikami konidial-
nymi grzyba. Żywotność zarodników liczona jest na godziny, ale z uwagi na wielką 
liczebność, pewna ich część żyje znacznie dłużej i może zostać przeniesiona na od-
ległości wynoszące nawet setki kilometrów. 

Sam grzyb może przeżyć tylko w żywej tkance rośliny gospodarza (brak potwier-
dzenia występowania w Polsce form przetrwalnikowych tzw. oospor), stąd u nas nie 
ma on warunków przetrwania zimy, z wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, kiedy np. 
chore rośliny są przetrzymywane w okresie zimowym w szklarni lub w laborato-
rium.  

Mączniak rzekomy dociera do Polski każdorazowo z prądami powietrza z krajów 
basenu Morza Śródziemnego, a bezpośrednio głównie z zachodniej Europy (poprzez 
Francję i Niemcy). Ze względu na to, że przemieszczanie się choroby z tych ob-
szarów można dość dokładnie śledzić, rokrocznie istnieje możliwość prognozowa-
nia realnego zagrożenia tym patogenem. Mączniak rzekomy dociera do Polski nie 
wcześniej niż na początku czerwca i dlatego, w odróżnieniu od wielu innych krajów 
uprawiających tytoń, w naszym kraju praktycznie nie występuje w rozsadnikach, 
a rozsada nie jest źródłem infekcji polowej.

Ta ostatnia okoliczność pozwala wątpić w celowość stosowania zabiegów che-
micznych przeciw mączniakowi rzekomemu w fazie rozsady. Środki takie jak Dit-
hane i Manconex zapewniają pewien stopień ochrony przeciwko zgorzeli siewek 
(czarna nóżka), która jest bardzo groźną chorobą w rozsadniku, a przypuszczalnie 
dzięki tym opryskom została w bardzo dużym stopniu wyeliminowana. 
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Mączniak rzekomy na tytoniu: 1. roślina zaatakowana systemicznie; 2-3. plamy na górnej i dolnej 

stronie liścia.

Odmiany VRG 1 i VRG 2, podobnie jak Wiślica, są średnio wrażliwe na mącz-
niaka rzekomego tytoniu. Odmiana VRG 3 charakteryzuje się nieco większą wrażli-
wością w niż VRG 1 i VRG 2. Dlatego u odmian VRG 1 i VRG 2 zaleca się przepro-
wadzenie oprysków w przypadku sygnalizacji możliwości wystąpienia tej choroby, 
natomiast u VRG 3 i VRG 4 opryski profi laktyczne zalecane są bez względu na pro-
gnozę wystąpienia choroby (tab. 9). Ze względu na brak danych co do reakcji roślin 
na mączniaka rzekomego, odmiany WG 15 i VRG 5TL należy chwilowo traktować 
jak te o podwyższonej wrażliwości. 

Ridomil jest środkiem systemicznym i należy stosować go jako główny fungicyd. 
Jednak ze względu na możliwość wystąpienia rasy mączniaka odpornego na jedną 
z substancji czynnych tego preparatu (metalaksyl – warunkujący układowe działanie 
preparatu), należy liczyć się z możliwością jedynie kontaktowego działania substan-
cji mankozeb występującej w Ridomilu oraz w preparatach Manconex i Dithane. 
Stosując zabiegi przeciwko mączniakowi rzekomemu należy ściśle przestrzegać za-
leceń fi rm kontraktujących i stosować się do sygnalizacji wystąpienia choroby.

21

3
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Tabela 9

Profi laktyka i zwalczanie mączniaka rzekomego w czasie wegetacji tytoniu w polu

Źródło: Etykiety wymienionych środków zamieszczone m.in. na stronie MRiRW

Brunatna zgnilizna korzeni 

Choroba wywoływana jest przez mikroskopijnej wielkości pasożyty (nicienie), 
przede wszystkim z rodzaju Pratylenchus. Objawy w polu na pierwszy rzut oka 
bardzo podobne do objawów czarnej zgnilizny korzeni, stąd też mylona jest przez 
plantatorów z popularną  „zgorzelą”.  W wypadku masowego wystąpienia na plan-
tacji (gdy wysadzono odmiany odporne) objawów przypominających na czarną 
zgniliznę korzeni, istnieje uzasadnione podejrzenie, że sprawcą są nicienie glebowe. 
W odróżnieniu od korzeni chorych na czarną zgniliznę, te zaatakowane przez ni-
cienie są najczęściej równomiernie zbrązowiałe. Samych pasożytów nie widać, 
gdyż są zbyt małe, żeby dostrzec je gołym okiem. Choroba najczęściej atakuje tytoń 
w okresach długotrwałej suszy, na suchych glebach piaszczystych. Spotyka się ją 
również w przypadku uprawy tytoniu po ugorach trawiastych czy pastwiskach. 
Zwalczanie tych pasożytów jest trudne. Nasilenie występowania nicieni, ich inwa-
zyjność i szkodliwość dla tytoniu potęguje się w wyniku niesprzyjających warun-
ków pogodowych (susza) lub innych, działających stresowo na rośliny, szczególnie 
w pierwszym okresie wegetacji w polu. 

W przypadku sadzenia tytoniu na polu, o którym wiadomo, że było silnie za-
siedlone przez nicienie, przed sadzeniem można zastosować doglebowy preparat 
o działaniu nicieniobójczym (Basamid 97 GR, Nemazin 97 XX). Wprowadzenie 
dwuletniego, czarnego ugoru powinno defi nitywnie zlikwidować populację nicieni 
w glebie. 

Środek chemiczny dawkowanie termin stosowania

Ridomil Gold MZ 68 WG
2-2,5 kg/ha, 
zalecana ilość wody 
na 1 ha: 600-800 l

profi laktycznie pierwszy zabieg 
VRG 3: w fazie wykształconej roze-
ty (II/III dekada czerwca) lub wcześ-
niej w wypadku sygnalizacji VRG 1 
i 2: zgodnie z sygnalizacją następne 
zabiegi co 10 – 14 dni

Manconex 80 WP
0,3-0,4% 
(300-400 g preparatu 
na 100 l wody).

wykonywać zabiegi co 7-14 dni. 
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie 
z sygnalizacją. Zalecana ilość cieczy 
użytkowej: 600-800 l/ha.

Dithane Neo
Tec 75 WG

0,3-0,4% 
(300-400 g preparatu 
na 100 l wody).

Wykonywać zabiegi co 7-14 dni. 
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie 
z sygnalizacją. Zalecana ilość cieczy 
użytkowej: 600-800 l/ha.
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Brunatna zgnilizna korzeni powodowana przez nicienie. 
1. Więdnąca roślina tytoniu porażona przez nicienie.
2. Nekroza korzeni objawiająca się brązowieniem na całej powierzchni.
3. Pole zaatakowane przez nicienie.

Brunatna nekroza nerwów liści wywołana przez wirus Y ziemniaka (PVY)
Stopień zagrożenia

Ta choroba zajmuje miejsce szczególne. Jest to potencjalnie najgroźniejsza 
z chorób tytoniu występujących w Polsce, a jednocześnie prawie nieznana plan-
tatorom. Powodem jest uprawa wyłącznie odmian odpornych na najpowszechniej 
występujący u nas nekrotyczny szczep tego wirusa. Odmiany odporne pojawiły się 
w latach 60. XX w. jako odpowiedź na katastrofalne w skutkach  rozprzestrzenie-
nie się tej choroby kilka lat wcześniej. Ze względu na nieprzerwaną presję choroby 
w polu, uprawa odmian podatnych jest niemożliwa i zostały one całkowicie wyparte 
przez odporne. 

Od pewnego czasu obserwuje się jednak tendencję pojawiania się na planta-
cjach tytoniu roślin wykazujących objawy tej zapomnianej już choroby. Wynika to 
z faktu, że wirus PVY posiada ogromną łatwość tworzenia coraz to nowych szcze-
pów, a niektóre z nich posiadają zdolność przełamywania odporności wykorzystywa-

1

3

2
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nej w odmianach uprawnych. Występowanie brunatnej nekrozy nerwów i zdolność 
różnych szczepów do porażania tytoniu są nierozerwalnie związane z uprawą ziem-
niaków, ponieważ praktycznie tylko w bulwach tej rośliny wirus może w warunkach 
naszego kraju przetrwać zimę i tylko z plantacji ziemniaków może przedostawać się 
na tytoń, przy czym rolę przenosiciela spełniają mszyce.  

Ewentualny powrót brunatnej nekrozy nerwów jako gospodarczo ważnej cho-
roby tytoniu w Polsce jest uzależniony od skomplikowanego splotu całego szere-
gu czynników. Należą do nich zdolność zakażania przez występujące naturalnie 
szczepy PVY poszczególnych odmian ziemniaków i tytoniu, rozpowszechnienie 
i zasięg uprawy tych odmian, intensywność i szkodliwość wywoływanych objawów 
na tytoniu, jak również np. zjawisko tzw. odporności krzyżowej, polegającej na tym, 
że zakażenie szczepem bezobjawowym lub łagodnym może uodparniać na szczep 
zjadliwy.

Objawy porażenia liści tytoniu wirusem Y ziemniaka

1. plamy nekrotyczne; 2-3. nekroza nerwów

Szczęśliwie dla uprawianych obecnie odmian tytoniu, dotychczas nie wystąpił 
taki układ czynników, który by pozwolił któremuś z występujących potencjalnie 

1 2

3
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groźnych nowych szczepów „wyjść 
z cienia” i spowodować masowe pora-
żenia. Dodatkową sprzyjającą okolicz-
nością jest stopniowo zmniejszająca 
się powierzchnia uprawa ziemniaków 
i w związku z tym zmniejszający się 
potencjalny rezerwuar wirusa.      

Jednak plantatorzy powinni mieć 
świadomość zagrożenia i starać się 
przestrzegać zasad, które je zminima-
lizują. 

Zwalczanie brunatnej nekrozy 
nerwów

Na tytoniu występuje mszyca brzos-
kwiniowa i ten gatunek jest wektorem 
brunatnej nekrozy nerwów. Szkodnik 
ten występuje w dwóch formach, zie-
lonej i czerwonej, przy czym czerwo-
na jest bardziej odporna na stosowanie 
środków chemicznych. 

Objawy porażenia przez nowy szczep wirusa Y 
ziemniaka na odmianach dotychczas odpornych 
na brunatną nekrozę nerwów
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Inaczej niż w przypadku wciornastka tytoniowca i choroby lubelskiej, zwalczanie 
owada − przenosiciela (wektora), jakim jest mszyca brzoskwiniowa ma niewielką 
skuteczność. Wynika to głównie z faktu, że nowe mszyce stale nalatują spoza planta-
cji, a sam szkodnik, zdolność przenoszenia brunatnej nekrozy nabywa w ciągu kilku 
sekund żerowania i niemal natychmiast może przenieść ją na drugą roślinę. Nie daje 
to czasu na skuteczne działanie środka owadobójczego. Należy jednak pamiętać, że 
niekontrolowany rozwój mszyc na plantacji jest szkodliwy sam w sobie, ponieważ 
następuje osłabienie rośliny i spadek jakości i ilości plonu. W przeciwdziałaniu roz-
przestrzeniania się brunatnej nekrozy nerwów należy  unikać sąsiedztwa plantacji 
ziemniaków. O ile w przypadku zwykłego szczepu nekrotycznego nie miało takie 
sąsiedztwo lub jego brak większego praktycznego znaczenia, o tyle w przypad-
ku wystąpienia któregoś z nowych szczepów może to być czynnik istotny. Często 
w takim przypadku najwięcej roślin porażonych występuje od strony pola z roślina-
mi ziemniaka stanowiącego źródło infekcji, a ich liczba zmniejsza się wraz z odda-
laniem od tego pola. Należy też unikać sąsiedztwa innych psiankowatych (pomidor,  
papryka), zarówno w tunelu jak i w polu.

Wiele wskazuje, że odmiany odporne na zwykły nekrotyczny szczep PVY po-
siadają zróżnicowany stopień wrażliwości na infekcję nowymi szczepami, przynaj-
mniej w warunkach naturalnej infekcji w polu. Z tego względu, w najbliższych la-
tach, dobór odpowiednich odmian może okazać się bardzo istotny. 

Niezależnie od tego w IUNG-PIB prowadzone są zaawansowane prace nad wy-
hodowaniem odmian użytkowych, posiadających kompleksową odporność na cho-
roby, w tym także na nowe szczepy PVY. 

Bakteryjna kanciasta plamistość liści 

Choroba ta występuje w różnych częściach kraju, ale ostatnio, szczególnie 
w dużym nasileniu atakowała plantacje w okręgu leżajskim. Wśród części plantato-
rów przyjęła się na określenie tej choroby nazwa „kropa”. 

Bakteryjną kanciastą plamistość liści wywołuje bakteria Pseudomonas syringae 

pv. tabaci. Pierwsze objawy, w postaci brązowych plam, często z żółtą obwódką, 
występują już w rozsadniku. Na wysadzonych w pole młodych roślinach brunatne 
plamy często obejmują nerw liściowy powodując zniekształcenia liści. Na rosnących 
w polu roślinach plamy początkowo występują na liściach dolnych, ale stopniowo 
przechodzą również na wyższe piętra roślin obejmując liście środkowe i górne. Małe 
początkowo, plamy na liściach powiększają się, ale często ich granice wyznacza 
przebieg nerwów liściowych, nadając plamom charakterystyczny kanciasty kształt. 
W dalszym stadium martwa tkanka wypada, powodując dziury w liściach.

Bakterie wywołujące plamistości tytoniu przenoszone są wraz z wodą podczas 
długotrwałej dżdżystej pogody i towarzyszącym jej silnym wiatrom. Stąd też choro-
ba zwykle występuje najpierw i najsilniej na skraju plantacji i na liściach dolnych, 
najbardziej narażonych na mechaniczne działanie deszczu i wiatru.
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W rozsadniku pojawieniu się choroby sprzyja częste podlewanie, szczególnie na 
wieczór i podczas pochmurnej pogody, kiedy liście sadzonek długo pozostają nasiąk-
nięte wodą. Bakterie powodujące plamistości dobrze przechowują się w resztkach 
roślinnych i znoszą panujące zimą niskie temperatury, dlatego mogą przezimować i 
na wiosnę zakażać posadzone rośliny. Choroba rozwija się przede wszystkim na gle-
bach lekkich, piaszczystych, podatnych na wymywanie składników pokarmowych. 
Wystąpieniu i rozprzestrzenianiu się plamistości bakteryjnych może sprzyjać prze-
nawożenie azotem, powodujące nadmierną bujność roślin i delikatność tkanki liś-
ciowej. Występowaniu choroby sprzyja także niedobór potasu, często towarzyszący 
przenawożeniu azotem. Ryzyko wystąpienia choroby zwiększa zachwaszczenie pola 
chwastnicą jednostronną (kurze proso, trawica), tobołkami polnymi lub rdestem os-
trogorzkim. Uprawa tytoniu po zbożach, korzystna skądinąd, nie jest zalecana w 
przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia plamistości bakteryjnych.  

Kanciasta plamistość liści tytoniu wywołana przez bakterię Pseudomonas syringae pv. tabaci

1. Plamy na dolnych liściach.
2. Objawy na młodych roślinach (deformacje liści). 
3. Wypadanie tkanki liściowej.
4. Rozległe kanciaste plamy na liściu.

2

4

1

3
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Głównym źródłem zakażenia roślin w polu jest chora rozsada. Źródłem bakterii 
chorobotwórczych w rozsadniku może być zakażone podłoże, lub choroba może być 
zaniesiona z resztkami roślinnymi, okruchami zebranych a nawet wysuszonych liści 
lub glebą z pola. Ważnym źródłem zakażenia rozsady są także zainfekowane nasiona 
zebrane z chorych roślin. 

Zwalczanie choroby

W Polsce z uwagi na sporadyczne dotychczas występowanie omawianej cho-
roby, nie opracowano kompleksowego systemu jej zwalczania. W USA i w innych 
krajach, gdzie choroba jest poważnym problemem zabiegi profi laktyczne i lecznicze 
prowadzone są głównie w rozsadniku, by nie dopuścić do wysadzania chorych ro-
ślin w pole. Chemiczne zapobieganie i zwalczanie polega na stosowaniu preparatu 
zawierającego siarczan streptomycyny − Agri-Mycin 17 (streptomycyna rolnicza). 
Zapobiegawczo siarczan streptomycyny stosuje się w formie oprysku w stężeniu 
0,05% (50 g preparatu na 100 l wody) raz w tygodniu od fazy krzyżyka do wysadze-
nia w polu. Opryskuje się obfi cie, tak, aby rośliny były dobrze zmoczone. 

W przypadku wystąpienia objawów choroby, podwaja się dawkę preparatu (do 
100 g/100 l wody). 

W Polsce antybiotyki nie są dopuszczone do stosowania w rolnictwie. W USA 
stosuje się również klasyczny środek, jakim jest ciecz bordoska (świeżo przygoto-
wana mieszanina w równych ilościach roztworu siarczanu miedzi i mleka wapienne-
go), którą dwukrotnie zlewa się rośliny w rozsadniku (po wykiełkowaniu i ponownie 
10 dni później). W Zimbabwe podstawowym środkiem do zwalczania plamistości 
bakteryjnych jest tlenochlorek miedzi (u nas dostępny jako preparat Miedzian 50 
WG). We Francji zaleca się także stosowanie preparatów miedziowych w połączeniu 
z ditiokarbaminianami (u nas Ridomil Gold MZ 68 WG, Manconex 80 WP, Dithane 
NeoTec 75 WG) stosowanych w ochronie przed mączniakiem rzekomym). Prepara-
ty miedziowe po przedawkowaniu lub stosowane w wysokich temperaturach mogą 
powodować zatrucia roślin.  

Jak wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć straty spowodowane przez 
kanciastą plamistość: 

Stosować dobrze zbalansowane nawożenie: nie przenawozić azotem, dbać o do-
bre zaopatrzenie w dostępny dla roślin fosfor, stosować potas w dawce przynaj-
mniej 90-100 kg K/ha, unikać wapnowania bez istotnej potrzeby.
Sadzić rośliny w rozstawie zapewniającej dobre przewietrzanie łanu: nie gęściej 
niż 25000 roślin/ha, a na glebach żyznych i w przypadku ogławiania, zastoso-
wać niższą obsadę (ok. 23000-25000 roślin/ha)
Usuwać spodaki i boczne odrosty. W razie wystąpienia choroby można zasto-
sować preparat miedziowy lub oprysk dolistny nawozem potasowym (siarczan 
potasu), zwłaszcza gdy wystąpią objawy niedoboru tego pierwiastka.

1.

2.

3.
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Wykaz środków ochrony roślin zarejestrowanych do uprawy w tytoniu

Poniżej podany jest wykaz środków chemicznych aktualnie dopuszczonych 
w Polsce do stosowania w tytoniu (tab. 10). Zwraca uwagę brak w tym wykazie pre-
paratów dedykowanych do zwalczania zgnilizny podstawy łodyg, jednego z głów-
nych problemów fi tosanitarnych w uprawie tytoniu. Można oczywiście stosować 
zastępczo inne środki grzybobójcze znajdujące się na liście. Ewentualne decyzje 
odnośnie innych rozwiązań musi już podejmować samodzielnie sam plantator.

Tabela 10

Środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania w tytoniu 

Źródło: Według danych MRiRW (www.minrol.gov.pl/informacje-branżowe/ochrona roślin)

Środek substancja czynna Zastosowanie

Antak 675 EC () n-dekanol
zwalczanie bocznych 

odrostów
Command 360 CS chlomazon zwalczanie chwastów
Command 480 EC chlomazon zwalczanie chwastów
Confi dor 200 SL imidachlopryd wciornastki, mszyce

Dithane NeoTec 75 WG mankozeb
mączniak rzekomy, 

alternarioza, zgorzel siewek
Dursban 480 EC chloropiryfos rolnice, drutowce
Fastac 100 EC alfa-cypermetryna wciornastki

Fazor 80 SC hydrazyd maleinowy
zwalczanie bocznych 

pędów
Fury 100 EW zeta-cypermetryna wciornastki
Golden Pyrifos 480 EC chloropiryfos rolnice, drutowce

Manconex 80 WP mankozeb mączniak rzekomy, 
alternarioza, zgorzel siewek

Nuprid 200 SC imidachlopryd wciornastki
Pirimor 500 WG pirymikarb mszyce
Pyrinex Extra 480 EC chloropiryfos rolnice, drutowce
Ridomil Gold MZ 68 WG metalaksyl + mankozeb mączniak rzekomy
Sherpa 100 EC cypermetryna wciornastki

Stomp 330 EC pendimetalina
zwalczanie chwastów, 

bocznych odrostów
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Odmiana VRG 2

Odmiana VRG 4

Odmiana VRG 5TL



Informacje ogólne o uprawie tytoniu 
w Polsce 
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Pomimo, na ogół, pesymistycznych prognoz 
sprzed kilku lat, co do przyszłości produkcji 
tytoniu w Polsce, wywołanej ogólnie nega-
tywnym, a czasem doktrynersko negatywnym 
nastawieniem do uprawy tej rośliny, manifesto-
wanym przez wiele wpływowych środowisk, 
produkcja surowca tytoniowego w ostatnich 
3 latach nie tylko nie zmalała, ale wzrosła dość 
znacząco (rys. 11). Na tle krajów europejskich 
Polska nawet umocniła swoją pozycję, wysu-
wając się na trzecią pozycję pod względem 
produkcji tego surowca. Świadczy to z jednej 
strony o skutecznej determinacji polskich pro-

ducentów tytoniu w ich walce o utrzymanie swojego, jedynego źródła utrzymania, 
ale także daje dobre świadectwo tym wszystkim, którzy stanowią zaplecze i wsparcie 
polskiego tytoniarstwa, w tym specjalistom od uprawy, ochrony i hodowli tytoniu. 

W ostatnich latach umocniła się produkcja tytoniu Virginia, jako dominującego 
w uprawie typu użytkowego. Tylko w latach 2007-2009 produkcja ta wzrosła z oko-
ło 1/5 do 1/4 ogólnej masy wyprodukowanego w Polsce surowca tytoniowego.

1. 
PRODUKCJA 
TYTONIU 
W POLSCE 

Rys. 11. Produkcja liści głównych 
typów użytkowych tytoniu w Polsce 
w latach 2007-2009 (według danych 
ze strony internetowej Okręgowego 
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Skrócona analiza kosztów produkcji tyto-
niu typu Virginia i tytoni suszonych powietrz-
nie Tab. 10) została oparta częściowo o dane 
wcześniejsze oraz uwzględnia koszty materia-
łowe i robocizny z początku 2011 r. Wykaz nie 
obejmuje kosztów amortyzacji środków trwa-
łych.

Tabela 10

Koszty uprawy tytoniu w Polsce (wg cen z początku 2010 r.) 

Źródło: Na podstawie analizy wykonanej przez Andrzeja Madeja (IUNG-PIB)

2. 
KOSZTY
UPRAWY 

TYTONIU 
 

Wyszczególnienie Tytoń Virginia
Tytoń Burley 

i pozostałe ciemne
Koszty materiałowe
Przygotowanie rozsady 1730 1730
Założenie i prowadzenie plantacji 3790 3970
Koszty zbioru 2110 2120
Koszty suszenia i sortowania liści 3720 570
Razem koszty materiałowe 11350 8390
Koszty robocizny 12450 13390
Koszty ogółem 23800 21780
Wartość plonu zł/ha 21000 21000
Nakłady robocizny (rbh/ha) 1160 1250
Nadwyżka bezpośrednia bez robocizny (zł/ha) 9650 12610
Nadwyżka bezpośrednia z robocizną (zł/ha) -2800 -780
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