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Wstęp

Polska jest krajem o długoletniej tradycji uprawy tytoniu. Na skalę przemysłową 
tytoń uprawiany jest od początku ubiegłego wieku. Jego uprawa odznacza 
się dużą pracochłonnością, a jednocześnie wymaga dużej wiedzy fachowej  
w zakresie agrotechniki i ochrony roślin. Stanowi ważną gałąź produkcji roślinnej, 
zapewniającą dochodowość gospodarstwom ze słabymi glebami. Plantacje tytoniowe 
są zlokalizowane głównie w rejonach słabo rozwiniętych gospodarczo, o dużym 
stopniu bezrobocia (1). W 2016 roku uprawę tytoniu w Polsce prowadzono w 8,5 
tys. gospodarstw rolnych na powierzchni 12,3 tys. hektarów (16). Niemal połowa 
całej powierzchni uprawy tytoniu znajduje się w województwie lubelskim (48,3%). 
Powierzchnia uprawy tytoniu w województwie świętokrzyskim, małopolskim oraz 
kujawsko-pomorskim stanowi odpowiednio 10,9; 10,7 oraz 10,5% całego areału 
tytoniu. Pozostały obszar uprawy (5,7%) zlokalizowany jest w województwie 
podkarpackim. W uprawie przeważają tytonie papierosowe jasne w tym odmiany 
typu Virginia zajmujące 70% całego areału oraz odmiany typu Burley stanowiące 
26% powierzchni uprawy tytoniu (16). Udział tytoni papierosowych ciemnych typu 
Puławski oraz Skroniowski Mocny wynosi łącznie 2% areału, podobnie odmian typu 
Kentucky (tab. 1). 
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Tabela 1
 Udział grup użytkowych w powierzchni uprawy tytoniu w Polsce w 2014 roku 

Udział grup użytkowych 
w powierzchni uprawy

Grupa użytkowa

OgółemVirginia Burley
Tytoń ciemny 

Puławski  
i Skroniowski

Tytoń ciemny 
Kentucky

(%) 70,4 25,8 1,7 2,1 100
Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS

W ostatnim dziesięcioleciu odnotowano znaczące zmniejszenie się powierzchni 
uprawy tytoniu z 17,57 do 12,34 tys. ha jak również produkcji surowca z 39,48 
do 31,20 tys. t (tab. 2). Jest to między innymi efektem redukcji dopłat związanych  
z uprawą tytoniu, działań prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
zmierzających do maksymalnego ograniczenia spożycia wyrobów tytoniowych 
jak również wynikiem zmniejszenia opłacalności uprawy. W 2010 roku na mocy 
Rozporządzenia Rady UE wstrzymano płatności związane z produkcją tytoniu. 
Zaniechano również prowadzonego w latach 2012-2014 wsparcia finansowego 
rolników z tytułu poprawy jakości produktów rolnych w sektorze tytoniu 
finansowanym z budżetu unijnego. W roku 2020 planowane jest również zgodnie 
z przepisami unijnymi zaprzestanie płatności krajowych stanowiących przejściowe 
wsparcie krajowe w sektorze tytoniu. 

Zmniejszeniu powierzchni uprawy tytoniu w Polsce towarzyszyły zmiany 
strukturalne i organizacyjne gospodarstw zajmujących się uprawą. Odnotowano 
spadek liczby tych gospodarstw z 14,3 tys. w 2007 do 8,5 tys. w roku 2016, głównie 
w grupie gospodarstw małoobszarowych (16). Jednocześnie nastąpił wzrost średniej 
powierzchni plantacji tytoniu z 1,2 do 1,6 ha. Notowano wzrost liczby plantacji  
o powierzchni 2-5 ha, a nawet ponad 5 ha (14). Można zauważyć również tendencję 
wzrostową wydajności produkcji (tab. 2). Znajduje to potwierdzenie w analizie rynku 
wyrobów tytoniowych (16). 

Tabela 2
 Powierzchnia uprawy (tys. ha), wysokość (tys. t) i wydajność produkcji oraz liczba gospodarstw 

uprawiających tytoń w latach 2007-2016.

Rok Powierzchnia 
uprawy

Produkcja 
tytoniu Plony dt/ha Liczba gospodarstw 

tytoniowych
2007 17,6 39,5 22,5 14,3
2008 17,4 41,2 23,7 12,4
2009 16,9 41,9 24,8 11,9
2010 15,7 34,8 22,1 11,3
2011 15,9 34,4 21,7 -
2012 15,0 35,3 23,6 9,5
2013 14,7 30,8 21,0 8,7
2014 14,6 34,9 23,9 -
2015 13,4 27,3 20,3 -
2016 12,3 31,2 25,3 8,5

Źródło: opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS
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Wzrost wydajności produkcji z hektara był między innymi wynikiem doboru 
odpowiednich odmian, w tym wyhodowanych w IUNG-PIB odmian typu Virginia, 
doskonale dostosowanych do warunków glebowo-klimatycznych w kraju, a ponadto 
wyróżniających się odpornością na grzybowy patogen glebowy Chalara elegans 
wywołujący groźną chorobę - czarną zgniliznę korzeni i wirusa Y ziemniaka 
powodującego brunatną nekrozę nerwów tytoniu. Był również wynikiem postępującej 
modernizacji infrastruktury rolniczej w gospodarstwach i związanym z tym 
podnoszeniem efektywności produkcji oraz jakości surowca tytoniowego.

Obecnie skala produkcji surowca tytoniowego plasuje Polskę w czołówce 
europejskich producentów tytoniu (tab. 3). W 2016 roku nasz kraj z produkcją 
na poziomie 31,2 tys. t zajmował drugie po Włoszech miejsce w Europie. Wśród 
światowych producentów tytoniu Polska znalazła się na 27 miejscu, a udział naszego 
kraju w światowej produkcji stanowił 0,47% (tab. 4). 

Tabela 3
 Powierzchnia uprawy i produkcja tytoniu w wybranych krajach europejskich w 2016 roku.

Kraj Powierzchnia uprawy (ha) Produkcja tytoniu (t)
Grecja 19 850 29 216
Włochy 15 717 48 470
Polska 12 335 31 201
Bułgaria 9 963 15 211
Hiszpania 9 066 29 434*

Źródło: FAOSTAT, * - dane w oparciu o metodę imputacji 
Tabela 4

 Produkcja tytoniu w Polsce, EU i na świecie w latach 2007-2016. 

Rok Produkcja (t) Udział Polski w produkcji 
światowej (%)Polska EU Świat

2007 39 482 295 390 6 165 658 0,64
2008 41 153 285 472 6 646 852 0,62
2009 39 293 299 503 7 138 407 0,55
2010 34 782 274 596 6 942 801 0,50
2011 34 428 256 242 7 480 249 0,46
2012 35 338 223 977 7 591 235 0,47
2013 30 781 225 811 7 615 414 0,40
2014 34893 225922 7285720 0,48
2015 27251 201825 6985341 0,39
2016 31201 187 84 6664238 0,47

Źródło: FAOSTAT

Metodyka wykorzystana w opracowaniu 

Analizę kosztów uprawy tytoniu w przeliczeniu na 1 ha powierzchni uprawy oraz na 
1 tonę surowca przeprowadzono z uwzględnieniem kosztów suszenia poszczególnych 
typów użytkowych tytoniu. Posłużono się przy tym instrukcją upowszechnieniową 
uprawy tytoniu opracowaną w IUNG-PIB (4). W kalkulacji uwzględniono ceny 

Analiza możliwości zmniejszenia kosztów produkcji surowca tytoniowego...
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środków produkcji obowiązujące w drugiej połowie 2017 r. publikowane przez 
IERiGŻ (Rynek Rolny). Dla pełniejszego zobrazowania nakładów ponoszonych na 
uprawę tytoniu, w kalkulacji uwzględniono również nakłady pracy (roboczogodziny). 
Dla obliczenia ewentualnych kosztów pracy najemnej należałoby przyjąć wartość 
robocizny wynoszącą 17,22 zł/rbh, przyjmując koszt 1 roboczogodziny w oparciu  
o parytetową opłatę pracy w gospodarce narodowej w 2017 r. (GUS).

W analizie uwzględniono różne stopnie intensyfikacji produkcji (od przeciętnego 
gospodarstwa bazującego na wykorzystaniu pracy ręcznej, do wielkotowarowego 
stosującego kompleksowe technologie zwiększające uzyskiwane plony i obniżające 
koszty produkcji), obliczenia wykonano w sposób modułowy. 

Ze względu na sposób suszenia i związane z nim koszty, odmiany tytoniu 
podzielono na trzy grupy: typu Virginia wymagające suszenia w suszarniach 
ogniowych, typu Burley suszone w suszarniach powietrznych oraz tytonie ciemne 
wymagające dosuszania w suszarniach. W module tym, w celu poszukiwania 
oszczędności związanych z jego dosuszaniem, rozpatrzono różne źródła energii, 
uwzględniając równoważność ich wartości opałowej (tab. 5). W modelu podstawowym 
do suszenia tytoni Virginia użyto oleju opałowego, natomiast jako źródło ekwiwalentne 
zastosowano gaz LPG. 

Z kolei dla tytoni ciemnych podstawowym źródłem energii do dosuszania był 
węgiel kamienny, a źródłami ekwiwalentnymi: ekogroszek, słoma, ziarno zbóż (żyto), 
zrębki, pelety drzewne, drewno.

Tabela 5
Źródła energii i ich wartość opałowa (MJ·-1kg)

Wyszczególnienie Wartość opałowa  (MJ·-1kg)
Olej opałowy1 42,6
Gaz LPG2 46,0
Węgiel kamienny3 25,0
Ekogroszek4 24,0
Słoma sprasowana5 17,2
Ziarno zbóż (żyto)5 17,0
Zrębki drzewne6 15,5
Pelety drzewne6 19,0
Drewno opałowe5 18,6
Drewno odpadowe5 18,3

Źródło: 1 - https://www.orlen.pl; 2 - https://www.e-petrol.pl; 3 - Harasim 2011; 4 - http://www.
instalacjebudowlane.pl; 5 - Wandrasz J.W., Wandrasz A.J. 2006; 6 - https://www.pelet.com.pl

Dla trzech grup odmian tytoniu (Virginia, Burley, tytoń ciemny) uwzględniono 
trzy sposoby produkcji rozsady: 
•	 pierwszy, tradycyjny polegający na przygotowaniu jej w ogrzewanym tunelu 

foliowym lub szklarni na specjalnie przygotowanym podłożu złożonym z piasku 
i substratu torfowego oraz wysianiu nasion w sposób rzutowy (stosowany  
w przeciętnych gospodarstwach);

•	 drugi, polegający na wysiewie nasion do wypełnionych substratem torfowym 
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wielokomórkowych tac ustawionych na warstwie piasku rozsypanej na 
folii odizolowanej od podłoża styropianem (stosowany w gospodarstwach 
intensywnych);

•	 trzeci w tacach pływających - hydroponiczny, polegający na wysiewie nasion 
do wypełnionych substratem torfowym wielokomórkowych tac unoszących się 
na wodzie w basenach wodnych o głębokości 0,1 m, odizolowanych od podłoża 
styropianem (stosowany głównie w gospodarstwach intensywnych).
W produkcji rozsady nie uwzględniono kosztów eksploatacji konstrukcji namiotu 

foliowego oraz systemu ogrzewania, uwzględniono natomiast koszty: folii do 
przykrycia namiotu, styropianu do odizolowania podłoża, tac do produkcji rozsady, 
materiałów do budowy basenów i rozliczono je na 4 lata użytkowania (w danym 
roku uwzględniono ¼ ich kosztów). Zakładanie i prowadzenie plantacji dla obydwu 
wymienionych wcześniej typów użytkowych tytoni nie różniło się, z wyjątkiem 
poziomu stosowanego nawożenia mineralnego, którego koszt w przypadku tytoni 
typu Burley był wyższy o około 130 zł niż tytoni typu Virginia. W module tym 
uwzględniono wykorzystanie ciągnika o mocy 60-80 KM (44-59 kW) najczęściej 
wykorzystywanego w średniej wielkości gospodarstwach rolniczych. Odpowiednio 
do mocy ciągnika dobrano zestaw maszyn, zapewniając optymalne ich wykorzystanie. 
Jednostkowe koszty eksploatacji maszyn wykorzystywanych w produkcji tytoniu 
obliczono zgodnie z metodyką IBMER (15), przyjmując do obliczeń średnią cenę 
oleju napędowego obowiązującą w drugiej połowie 2017 r. oraz ceny maszyn z 2017 r. 
Kolejnym elementem różnicującym w technologii uprawy tytoniu typu Burley był 
sposób przygotowania zebranych liści do suszenia. W procesie tym uwzględniono 
dwie metody: tradycyjną, polegającą na ręcznym nawlekaniu na druty i drugą,  
w której liście nawlekano na sznurek przy użyciu nawlekarek (metoda stosowana  
w gospodarstwach wielkotowarowych). 

W rachunku nie uwzględniono narzutu kosztów ogólnych (pośrednich). 

W strukturze kosztów większości typów tytoniu znaczący udział (od 52,9 do 
49,4%) stanowiły koszty związane z założeniem i prowadzeniem plantacji (tab. 6). 
Wyjątek stanowił typ użytkowy Virginia, w przypadku którego dominującą część 
kosztów generowały zbiory i obróbka liści (44,7% ogólnych kosztów). Najmniejsze 
wydatki były poniesione na przygotowanie rozsady tytoniu (od 15,8 do 20,7% 
ogólnych kosztów).  

Analiza możliwości zmniejszenia kosztów produkcji surowca tytoniowego...
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Tabela 6
Koszty produkcji różnych typów użytkowych tytoniu bez uwzględnienia opłaty pracy własnej w zł/ha

Typ 
tytoniu

Koszty 
przygotowania 
rozsady (zł) 4

Koszty 
założenia  

i prowadzenia 
plantacji (zł)

Koszty 
zbioru  

i obróbki 
plonu (zł)

W tym
Koszty 
ogółem 

(zł)

Koszty 
suszenia 

(zł) 5

Koszty 
materiałów 

(zł)

Koszty 
maszyn 

(zł)

Virginia 2133 5320 6034 3439
3622 3439 2596 13488

Burley 1 2133 5453 2712 0
299 116 2596 10298

Ciemny 2 2133 5453 3455 437
1042,47 860 2596 11041

Ciemny 3 2133 54523 3149 437
736 56 2596 10735

1 - tytoń papierosowy jasny Burley nawlekany na drut i suszony powietrznie, 2 - tytoń papierosowy ciemny 
nawlekany na drut, 3 - tytoń papierosowy ciemny zszywany sznurkiem, 4 - w kalkulacji uwzględniono 
przygotowanie rozsady w systemie tac wielokomórkowych na piasku, 5 - w górnej części wiersza podano 
koszt suszenia bez przygotowania liści, a w dolnej części z przygotowaniem liści
Źródło: opracowanie własne

Charakterystyka poszczególnych etapów produkcji surowca tytoniowego

Uprawa tytoniu jest niezwykle złożonym i długotrwałym procesem. Wymaga dużej 
wiedzy fachowej w zakresie agrotechniki i ochrony roślin, dobrej organizacji pracy  
i wyposażenia w odpowiednią infrastrukturę techniczną. Składają się na nią produkcja 
rozsady pod osłoną, uprawa w warunkach polowych, zbiór, suszenie i sortowanie 
liści. Obecnie w produkcji rozsady stosuje się metodę siewu bezpośredniego do 
gruntu w ogrzewanych tunelach foliowych. Wymaga ona starannego przygotowania 
podłoża stanowiącego mieszankę wolnego od patogenów substratu torfowego  
z piaskiem z dodatkiem nawozów mineralnych. Następnym krokiem jest zwilżenie 
go wodą oraz siew nasion metodą rzutową. Po wysiewie nasion niezbędne jest 
utrzymywanie odpowiednich warunków termicznych i wilgotnościowych (nawet 
3-4 razy dziennie podlewanie) zapobiegające przesuszeniu substratu torfowego.  
W dalszej fazie konieczne jest także odchwaszczanie i przerywanie rozsady, 
jak również systematyczne wietrzenie rozsadnika w celu zabezpieczenia przed 
występowaniem chorób grzybowych oraz bakteryjnych. Etap ten wiąże się ze 
znacznymi nakładami finansowymi i dużą liczbą roboczogodzin. Przygotowana  
w ten sposób rozsada wymaga długiego okresu czasu do wzrostu. Rośliny są 
najczęściej niewyrównane z powodu nierównomiernego rozmieszczenia siewek  
w tunelu. Dużą wadą takiej produkcji rozsady są uszkodzenia systemu korzeniowego 
w trakcie wyrywania roślin z rozsadnika, co utrudnia i wydłuża aklimatyzację roślin  
w polu. Przyczynia się także do zamierania części roślin, które trzeba dosadzać ręcznie 
co wymaga zwiększonych nakładów pracy i znacznych zapasów rozsady. Mimo tych 
wad wciąż nie brakuje zwolenników tego sposobu produkcji rozsady, szczególnie 
wśród właścicieli niewielkich gospodarstw rolnych.
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Alternatywną techniką, często wykorzystywaną przez plantatorów tytoniu jest 
produkcja rozsady w tacach wielokomórkowych (wielodoniczkach) wypełnionych 
substratem torfowym, umieszczonych w ogrzewanych tunelach foliowych na 
wilgotnym piasku z dodatkiem nawozów mineralnych (4). Ten system produkcji rozsady 
znajduje zastosowanie zarówno w gospodarstwach małych jak i wielkotowarowych. 
Użycie tac wielokomórkowych zapewnia optymalne zagęszczenie rozsady wynoszące  
w przypadku najczęściej stosowanych wielodoniczek 60 x 40 cm, 640 roślin/m2,  
a w konsekwencji jednakowe warunki wzrostu i oświetlenia co zapewnia jednorodność 
uzyskanych roślin. Rozsada uzyskana tą metodą ma odpowiednie proporcje pomiędzy 
częścią nadziemną i podziemną oraz nieuszkodzony system korzeniowy. Sadzonki 
wysadza się wraz z bryłą korzeniową bezpośrednio do gruntu co chroni rośliny 
przed stresem związanym z przesadzaniem, umożliwia szybsze rozpoczęcie wzrostu  
w warunkach polowych i czyni rośliny bardziej tolerancyjne na wiosenne niedobory 
wody (4). 

Zaletą techniki produkcji sadzonek w tacach wielokomórkowych jest też możliwość 
mechanizacji siewu nasion otoczkowanych, wykorzystanie automatycznych linii 
napełniających tace w połączeniu z siewnikami punktowymi. Automatyzacja 
procesu napełniania wielodoniczek substratem torfowym i siewu mechanicznego 
nasion otoczkowanych eliminuje prace związane z pikowaniem siewek. Produkcja 
sadzonek w wielodoniczkach stwarza możliwość mechanicznego sadzenia roślin  
z wykorzystaniem sadzarek karuzelowych, chwytakowych, czy tarczowych. 
Mechanizacja sadzenia wydatnie ogranicza nakłady pracy, pozwala na zasadzanie dużego 
areału w stosunkowo krótkim czasie, co ma ogromne znaczenie dla równomiernego 
wzrostu, łatwiejszej pielęgnacji roślin i uzyskania dużej ilości jednolicie dojrzałego 
surowca (4). Wprowadzenie tej technologii znajduje jednak ekonomiczne uzasadnienie 
w gospodarstwach charakteryzujących się wysoką skalą produkcji tytoniu.

Kolejną metodą zdobywającą coraz większą popularność wśród producentów 
tytoniu jest uprawa rozsady w systemie pływającym. Polietylenowe bądź polistyrenowe 
tace wypełnione substratem torfowym umieszcza się w basenach wypełnionych wodą  
z dodatkiem nawozów mineralnych i środków ochrony roślin (19, 20). Produkcja 
rozsady tą metodą wydatnie zmniejsza nakłady pracy, gdyż pielęgnacja roślin 
sprowadza się do monitorowania poziomu wody w basenie oraz strzyżenia zbyt 
wyrośniętej rozsady. Stosowanie tej techniki pozwala na ograniczenie zużycia nawozów 
i środków ochrony roślin. Dodatkową zaletą stosowania systemu hydroponicznego jest 
ograniczenie zużycia wody w stosunku do poboru notowanego w przypadku produkcji 
rozsady w rozsadniku czy w tacach umieszczanych na podłożu z piasku. System tac 
pływających umożliwia zastosowanie środków owadobójczych i grzybobójczych do 
basenów wodnych przed przeniesieniem rozsady do gruntu co eliminuje potrzebę 
ochrony chemicznej roślin na początku wegetacji polowej. Zmniejsza koszty  
ochrony roślin w polu przed wciornastkiem tytoniowcem czy zgnilizną podstawy 
łodygi poprzez ograniczenie ilości zużytych środków chemicznych, zużycia wody 
oraz  eliminację pracy ciągnika. Zastosowanie hydroponicznego systemu produkcji 

Analiza możliwości zmniejszenia kosztów produkcji surowca tytoniowego...
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rozsady przynosi wiele korzyści plantatorom, wymaga jednak dużej wiedzy fachowej  
z zakresu ochrony chemicznej roślin i nawożenia. Należy zwracać szczególną uwagę na 
możliwość występowania i szybkiego rozprzestrzeniania się patogenów grzybowych, 
tworzenia niepożądanych korzeni spiralnych u roślin, a także na nie popełnianie 
błędów podczas przygotowania roztworów wodnych i prowadzenia kultury wodnej. 
Częstym problemem jest jakość wody, która dostępna w wielu gospodarstwach jest 
nieodpowiednia gdyż zawiera nadmierną, toksyczną dla tytoniu zawartość chlorków, 
sodu i żelaza (20).  

Analiza finansowa produkcji rozsady tytoniu

Koszty przygotowania rozsady tytoniu na 1 ha poniesione na produkcję sadzonek 
w systemie tac wielokomórkowych umieszczonych na piasku według szacunków 
przeprowadzonych w IUNG-PIB stanowiły 15,8 do 20,7% ogólnych kosztów (tab. 7). 

Tabela 7
 Koszty produkcji rozsady tytoniu na 1 ha plantacji tytoniu

Typ tytoniu
Koszty 

przygotowania 
rozsady 1

Koszty 
ogółem/ha 

Udział kosztów przygotowania 
rozsady w kosztach ogólnych (%)

Jasny - Virginia 2133 13488 15,8
Jasny - Burley 2133 10298 20,7
Ciemny 2133 11041 19,3

1 - zastosowana technologia tac wielokomórkowych na piasku,
Źródło: opracowanie własne

Prezentowane w tabeli 8 dane wskazują na wpływ technologii produkcji sadzonek 
na wielkość nakładów finansowych. Najtańszym sposobem przygotowania sadzonek 
był system tac pływających. Koszty wyniosły 0,078 zł/sadzonkę podczas gdy  
w systemie tac wielokomórkowych na piasku i w tradycyjnym rozsadniku odpowiednio 
0,085 i 0,094 zł. Należy zaznaczyć, że różnica ta była przede wszystkim wynikiem 
ograniczenia roboczogodzin i kosztów pracy maszyn. 

Tabela 8
 Koszty przygotowania rozsady tytoniu na 1 ha w trzech systemach produkcji

System 
produkcji 
rozsady

Rbh Cnh
Koszty 

materiałów 
(zł)

Koszty 
ogrzewania 

(zł)

Koszty pracy 
maszyn

 (zł)

Koszty 
produkcji 
rozsady 

ogółem (zł)

Koszt 
sadzonki 

(zł)

Uprawa  
w rozsadniku 90,5 1,7 1131 1118 104 2352 0,094

Tace 
wielokomórkowe 
na piasku

75,5 1,7 911 1118 104 2133 0,085

Tace 
wielokomórkowe 
pływające

51,5 0,7 792 1118 43 1953 0,078

Źródło: opracowanie własne
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Modyfikacje technologii produkcji rozsady wpływające na ograniczenie 
nakładów finansowych

Zakup materiału siewnego najwyższej jakości 

Materiał siewny tytoniu jest dość tanim środkiem produkcji. Koszty zakupu 6g 
nasion niezbędnych do zasadzenia hektara pola wynoszą około 175 zł i stanowią 
niewielką część kosztów bezpośrednich. Warto jednak zadbać o wysoką jakość 
materiału siewnego, który zapewnia otrzymanie zdrowej i wyrównanej rozsady, 
niezbędnej do uzyskania wysokich plonów charakteryzujących się doskonałą jakością. 
Zaleca się zatem nabywanie nasion w renomowanych jednostkach oferujących 
odkażony materiał siewny o sprawdzonej zdolności kiełkowania. Odkażone nasiona 
zapobiegają występowaniu chorób grzybowych w rozsadniku, eliminują potrzebę 
ochrony chemicznej roślin w początkowym okresie wegetacji przez co obniżają 
koszty produkcji. 

Szczególną uwagę należy również zwrócić na wybór odmiany. Na rynku polskim 
dostępnych jest wiele odmian tytoniu. Poza krajowymi odmianami włączonymi do 
księgi ochrony wyłącznego prawa (COBORU) dostępne są również nasiona odmian 
zarejestrowanych (wyhodowanych) w innych krajach UE. Zaletą odmian krajowych 
jest dostosowanie do polskich warunków klimatyczno-glebowych oraz oczekiwań 
przetwórców surowca tytoniowego. Łatwy kontakt z hodowcą odmiany umożliwia 
pozyskanie informacji przydatnych do precyzyjnego zaplanowania poszczególnych 
etapów produkcji surowca i maksymalnego wykorzystania potencjału produkcyjnego 
odmiany. Warto zaopatrywać się w nasiona odmian odpornych na najważniejsze 
choroby grzybowe i wirusowe tytoniu co pozwala istotnie ograniczyć wydatki 
ponoszone na ochronę chemiczną roślin.

 
Podkiełkowywanie nasion

Okres produkcji rozsady tytoniu w Polsce trwa od 6 do 7 tygodni. Rozpoczyna 
się w końcu marca i trwa do połowy maja. Optymalna temperatura w czasie 
wschodów tj. w okresie pierwszych 2 tygodni powinna wynosić od 20–27°C i nie 
spadać poniżej 15°C. Utrzymanie takiej wysokiej temperatury w tunelu szczególnie 
w nocy, wymaga znacznych nakładów finansowych na ogrzewanie. Pozwalającym 
zmniejszyć nakłady na ogrzewanie rozwiązaniem technicznym jest podkiełkowywanie 
nasion w mniejszym pomieszczeniu o wyższej temperaturze. Zabieg ten polega 
na hydrokondycjonowaniu czyli 2-3 dniowym moczeniu nasion w wodzie przed 
wysiewem w celu zwiększenia zawartości wody i aktywności życiowej zarodka. 
Napęczniałe nasiona z wykształconym korzeniem zarodkowym można wysiewać  
w tradycyjnym rozsadniku. Zaletą hydrokondycjonowania nasion jest wydatne tj. od 
8 do 10 dni skrócenie czasu kiełkowania nasion, wyrównanie wschodów, a przede 
wszystkim eliminacja około 40% kosztów na energię cieplną do ogrzania tunelu 
foliowego w czasie wschodów. 

Analiza możliwości zmniejszenia kosztów produkcji surowca tytoniowego...
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Siew nasion w mnożarkach i pikowanie siewek

Kolejną modyfikacją technologii produkcji rozsady tytoniu zmniejszającą nakłady 
finansowe jest siew nasion w mnożarkach. Zabieg ten przeprowadza się w warunkach 
domowych w pojemnikach o małej powierzchni, gdzie po zapewnieniu odpowiedniej 
temperatury i dostępu światła odbywają się wschody nasion. Po około 10-14 dniach 
siewki pikuje się do tac wielokomórkowych i umieszcza w tunelu foliowym. Zaletą 
stosowania domowych inkubatorów nasion jest skrócenie czasu kiełkowania nasion 
w porównaniu z wschodami w tunelu foliowym oraz wyeliminowanie nakładów na 
ogrzanie tunelu foliowego w czasie wschodów. Biorąc pod uwagę, że maksymalne 
zapotrzebowanie na energię cieplną przypada na okres kiełkowania nasion można 
oszacować, że technika siewu w mnożarkach połączona z pikowaniem siewek pozwala 
zredukować nakłady ponoszone na ogrzanie tunelu o około 45-50%. 

Racjonalizacja systemu grzewczego w tunelu foliowym

Obecnie najczęściej wykorzystywanym przez plantatorów tytoniu źródłem ciepła 
są piece grzewcze opalane odpadami drzewnymi (trocinami) lub drewnem. Uzyskane 
ciepło jest rozprowadzane systemem grawitacyjnym w wyniku czego gromadzi się 
w szczytowej części tunelu podczas gdy przy gruncie temperatura jest stosunkowo 
niska. W efekcie notuje się znaczne nakłady na ogrzanie tunelu, a na roślinach niekiedy 
obserwuje się objawy przechłodzenia. Jest to mało wydajne rozwiązanie, którego 
modernizacja może przynieść znaczne oszczędności w gospodarstwie. Znacznie 
lepszym sposobem ogrzewania są piece wyposażone w sterownik i kocioł ogrzewający 
wodę krążącą w systemie rur rozprowadzonych pod skrzyniami zawierającymi tace 
wielokomórkowe na piasku bądź pod basenami z tacami pływającymi (20). Urządzenia 
te umożliwiają dość precyzyjne regulowanie temperatury w tunelu i dostosowanie jej 
do rzeczywistych potrzeb roślin. Dostarczają ciepło w strefie korzeniowej co warunkuje 
intensywny wzrost tytoniu. Podczas eksploatacji wymagają mniejszego zaangażowania 
plantatora co znacznie redukuje liczbę roboczogodzin. Ujemną stroną tego systemu 
jest nadmierne wysuszenie piasku i substratu torfowego znajdującego się w bliskiej 
odległości od rur grzewczych co może skutkować więdnięciem i zasychaniem roślin 
oraz utratą części rozsady. Wymaga to zatem częstego kontrolowania wilgotności 
podłoża i systematycznego podlewania roślin. Ponadto wiąże się z dodatkowymi 
nakładami na zakup i montaż instalacji rozprowadzającej ciepło oraz materiałów 
izolacyjnych. 

Duże ograniczenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie tunelu foliowego 
przynosi zastąpienie energii konwencjonalnej, z paliw kopalnianych alternatywną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. W tabeli 9 zestawiono wydatki ponoszone na 
ogrzewanie tunelu najczęściej używanymi paliwami oraz koszty uzyskania jednej 
sadzonki umieszczonej w tacach wielokomórkowych na piasku. Z zestawienia wynika, 
że najmniejsze wydatki ponosi się na rozsadę otrzymaną w tunelu ogrzewanym 
drewnem własnym, a najwyższe koszty generuje wykorzystanie paliw stałych takich 
jak węgiel czy ekogroszek. 

Anna Trojak-Goluch, Andrzej Madej
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Tabela 9
Koszty ogrzewania tunelu foliowego ponoszone na przygotowanie rozsady na 1 ha 

w zależności od rodzaju paliwa

Paliwo Koszty ogrzewania 
(zł)

Koszty produkcji rozsady 
ogółem (zł)1

Koszt sadzonki (zł)

Węgiel 1 118 2 352 0,085
Ekogroszek 1 138 2 373 0,086
Słoma 378 1 612 0,056
Zrębki 566 1 801 0,063
Pelety 1 368 2 602 0,095
Drewno zakupione 332 1 566 0,047
Drewno własne 0 1 234 0,041

1 - podano koszty produkcji sadzonek w systemie tac wielokomórkowych na piasku
Źródło: opracowanie własne 

Równie ważnym elementem racjonalizacji systemu grzewczego w tunelu jest wybór 
odpowiedniego materiału stanowiącego pokrycie tunelu. Większość producentów 
tytoniu stosuje jednowarstwowe folie ogrodowe. Zaleca się stosowanie dwu- bądź 
trzywarstwowej folii termoizolacyjnej. Przy użyciu dwuwarstwowej folii można 
oczekiwać o 2-3°C/dobę mniejszego spadku temperatury powietrza niż w tunelu 
jednowarstwowym. Ograniczenie strat ciepła powoduje zmniejszenie wydatków 
związanych z ogrzaniem tunelu. Oszczędność energetyczna po wykorzystaniu 
dwuwarstwowej folii ogrodniczej stanowi 30-40% w stosunku do tunelu pokrytego 
folią pojedynczą (8). Inną metodą pozwalającą na ograniczenie kosztów związanych  
z przygotowaniem rozsady w tunelu może być okrywanie roślin włókniną, co sprawia, 
że różnica pomiędzy temperaturą powietrza pod włókniną, a pozostałą częścią tunelu 
foliowego wynosi od 3 do 5°C. Jednak w tym przypadku plantator musi się liczyć  
z większym nakładem pracy związanym z montowaniem osłony. 

Sadzenie tytoniu

Sadzenie tytoniu w Polsce odbywa się najczęściej w pierwszej połowie maja. 
Zabieg ten wykonuje się ręcznie (około 10% gospodarstw) bądź mechanicznie  
z wykorzystaniem półautomatycznych sadzarek karuzelowych bądź chwytakowych. 
Sadzarka chwytakowa jest przeznaczona do sadzenia rozsady rwanej jak również 
z wielodoniczek. Pozwala operatorowi na włożenie ukorzenionej sadzonki do 
chwytaka, skąd rośliny umieszczane są w glebie i odpowiednio dociskane. Gwarantuje 
równomierną głębokość sadzenia, pionowe ustawienie sadzonki oraz obsypywanie 
roślin (4). Jest stosunkowo lekka i ma małe zapotrzebowania na moc ciągnika. Jej 
wydajność jest uzależniona od ilości zamontowanych sekcji roboczych. Najczęściej 
używana 2-sekcyjna pozwala na zasadzenie (według szacunków IUNG-PIB) około 
2500 roślin w ciągu godziny. Sadzarka karuzelowa jest przystosowana do sadzonek 
uzyskanych w wielodoniczkach umożliwia również zasadzenie dużego areału  
w stosunkowo krótkim czasie co ma ogromne znaczenie dla równomiernego wzrostu, 
właściwej pielęgnacji roślin i uzyskania jednolicie dojrzałego surowca (4). 

Analiza możliwości zmniejszenia kosztów produkcji surowca tytoniowego...
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Uprawy polowe i zabiegi pielęgnacyjne

Tytoń wymaga bardzo starannie uprawionej i odchwaszczonej gleby. Po zbiorze 
przedplonu zalecana jest podorywka lub talerzowanie, następnie bronowanie broną 
ciężką. Niezbędne jest również wykonanie orki przedzimowej. Uprawy wiosenne 
obejmują bronowanie (na glebach cięższych dodatkowo kultywatorowanie) nawożenie 
mineralne, które powinno uwzględniać zasobność w składniki pokarmowe. Ważnym 
zabiegiem uprawowym po wysadzeniu roślin w pole jest wielokrotne spulchnianie 
międzyrzędzi za pomocą pielników ręcznych lub ciągnikowych bądź broną sprężynową, 
które ogranicza rozwój chwastów i zapewnia odpowiednie napowietrzenie gleby 
niezbędne dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego. Dodatkowo wykonuje 
się 2- 3-krotne redlenie, które zapobiega utracie wilgoci, reguluje zachwaszczenie  
i chroni rośliny przed wyleganiem (4). Ważnymi zabiegami pielęgnacyjnymi są 
opryski roślin środkami chemicznymi wykonywane po wystąpieniu objawów chorób 
lub szkodników tytoniu. 

Analiza finansowa zakładania i prowadzenia plantacji tytoniu

Według szacunków IUNG-PIB całkowite koszty założenia i pielęgnacji 1 ha 
plantacji tytoniu wyniosły w zależności od uprawianego typu użytkowego od 5320,1 
do 5452,6 zł. Koszty te stanowiły od 39,5 do 52,9% ogólnych kosztów (tab. 10).

Tabela 10
 Koszty prowadzenia uprawy polowej 1 ha tytoniu.

Typ tytoniu Koszty założenia  
i prowadzenia plantacji

Koszty 
ogółem/ha 

Udział kosztów założenia  
i prowadzenia plantacji w kosztach 

ogólnych (%)
Jasny - Virginia 5 320 13488 39,5
Jasny - Burley 5 453 10298 52,9
Ciemny 5 453 11041 49,4

Źródło: opracowanie własne 

Składały się na nie koszty materiałów i nakłady na pracę maszyn wykonujących 
zabiegi agrotechniczne (tab. 11). Prace agrotechniczne obejmowały wydatki na 
uprawę przedzimową (talerzowanie, bronowanie i orka), uprawki wiosenne (w tym 
bronowanie, zakup i wysiew nawozów mineralnych, kultywatorowanie, doprawianie 
gleby), sadzenie mechaniczne rozsady, ochronę chemiczną roślin, zabiegi spulchniania 
międzyrzędzi i obsypywania roślin, a także usuwania głównego kwiatostanu i pędów 
bocznych. W strukturze kosztów etapu zakładania i prowadzenia plantacji znaczący 
udział miały koszty materiałów, które w zależności od uprawianego typu użytkowego 
tytoniu stanowiły od 64,9-65,8%. Dominowały w nich przede wszystkim nakłady 
na nawozy mineralne (44,8-43,8%), głównie za sprawą relatywnie wysokich cen 
nawozów (siarczanu potasu). Znaczącą pozycję w strukturze kosztów stanowiły 
również nakłady poniesione na pracę maszyn (36,8-35,8%) wykorzystywanych do 
sadzenia rozsady, ochrony chemicznej plantacji i pielęgnacji międzyrzędzi.  

Anna Trojak-Goluch, Andrzej Madej



129128

Tabela 11
 Nakłady ponoszone na zasadzenie rozsady i uprawę polową 1 ha tytoniu

Typ tytoniu rbh cnh
Koszty 

materiałów 
(zł)

Koszty maszyn 
(zł)

Koszty założenia  
i prowadzenia 
plantacji (zł)

Jasny - Virginia 117,9 30,4 3 457 1 863 5 320
Jasny - Burley 117,9 30,4 3 589 1 863 5 453
Ciemny 117,9 30,4 3 589 1 863 5 453

Źródło: opracowanie własne

Możliwości redukcji kosztów na etapie sadzenia i prowadzenia plantacji

Jednym ze sposobów redukcji kosztów na tym etapie jest zastąpienie sadzenia 
ręcznego mechanicznym. W tabeli 12 przedstawiono przygotowane w IUNG-PIB 
zestawienie zapotrzebowania na liczbę roboczo- i ciągnikogodzin w zależności od 
sposobu sadzenia. Zastosowanie czterosekcyjnej sadzarki karuzelowej pozwala 
na zasadzenie 1 hektara plantacji tj. 25000 roślin w ciągu 30 roboczogodzin  
i 6 ciągnikogodzin podczas gdy wykonanie tej pracy ręcznie wymaga około 60 
roboczogodzin. Zastąpienie kosztochłonnego sadzenia ręcznego sadzarkami 
chwytakowymi bądź karuzelowymi pozwala znacznie obniżyć koszty produkcji. 
Z uwagi jednak na już szeroko stosowaną mechanizację sadzenia na polskich 
plantacjach tytoniu (90% gospodarstw) ten sposób redukcji kosztów produkcji surowca 
tytoniowego dotyczy bardzo wąskiej grupy producentów.

Tabela 12
 Zapotrzebowanie na liczbę roboczo- i ciągnikogodzin na 1 ha w zależności od sposobu sadzenia 

Sposób sadzenia Ilość sadzonek/godzinę Liczba rbh Liczba cnh
Ręczny 420 60 0
Czterosekcyjna sadzarka 
karuzelowa 5000-5100 30 6

 Źródło: opracowanie własne
Szansą ograniczenia nakładów finansowych związanych z uprawkami polowymi 

i prowadzeniem plantacji mogłoby być wprowadzenie różnego typu uproszczeń 
w uprawie roli (3). Niestety dotychczas w kraju nie prowadzono doświadczeń 
dotyczących wpływu stosowania uprawy bezorkowej w tytoniu. Źródłem informacji 
na ten temat mogą być opracowania pochodzące z USA. Jak z nich wynika uprawa 
bezorkowa tytoniu zapewnia:
•	 ochronę gleby na terenach zagrożonych erozją (np.: na zboczach)
•	 chroni dolne liście przed zanieczyszczeniami glebą i piaskiem 
•	 redukuje nakłady energii związane z orką i uprawą międzyrzędzi
•	 zapobiega utracie wilgoci z gleby
Wprowadzenie tego alternatywnego rozwiązania przysparza także wielu problemów 
takich jak:
•	 konieczność usunięcia rośliny okrywowej i związane z tym dodatkowe nakłady 

pracy, koszty  pracy ciągnika oraz zakupu preparatów chemicznych

Analiza możliwości zmniejszenia kosztów produkcji surowca tytoniowego...
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•	 potrzeba stosowania specjalnie skonstruowanych sadzarek 
•	 intensywny rozwój chwastów w międzyrzędziach (użycie herbicydu nie wystarcza 

do zabezpieczenia międzyrzędzi przed wzrostem chwastów do czasu zamknięcia 
się łanu)

•	 zwiększona wrażliwość roślin na okresowe niedobory wody spowodowana słabym 
rozwojem systemu korzeniowego

•	 spadek plonu w stosunku do uzyskiwanego w systemie konwencjonalnym (nawet 
do 20%)

•	 podatność na wyleganie w czasie silnych wiatrów
Wydaje się zatem, że wprowadzenie do uprawy tytoniu nowych rozwiązań 

technologicznych powodujących zwiększone zapotrzebowanie na herbicydy, 
konieczność zakupu nowego sprzętu rolniczego i obniżenie plonów nie znajduje 
uzasadnienia ekonomicznego. 

Sposobem obniżenia kosztów produkcji na tym etapie może być modernizacja 
maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwie i wykorzystanie agregatów 
uprawowych do usprawnienia uprawy przedzimowej jak również wiosennych 
uprawek polowych. Proponowane jest wykorzystanie agregatu wykonującego  
w jednym przejeździe kultywatorowania, bronowania i wysiewu nawozów. Warto 
również rozważyć stosowanie na polach przeznaczonych do uprawy tytoniu 
zmiennych dawek nawozów w zależności od zasobności gleby. Precyzyjne dozowanie 
nawozów mineralnych w różnych częściach pola przyczyniłoby się do znaczącego 
obniżenia kosztów uprawy i ograniczenia zanieczyszczenia środowiska. Nowoczesne 
rozsiewacze nawozów to jednak bardzo drogie urządzenia znajdujące zastosowanie 
wyłącznie w gospodarstwach wielkotowarowych. 

Zbiór liści

Zbiór liści tytoniu rozpoczyna się na początku lipca. Wyznacznikiem dojrzałości 
jest zmiana zabarwienia liści z zielonego na seledynowy, matowienie i lepkość 
powierzchni blaszki liściowej, odłamywanie z charakterystycznym trzaskiem.  Zbyt 
wczesne podrywanie liści powoduje otrzymanie surowca niskiej jakości. Dojrzałe 
technologicznie liście zbiera się etapowo począwszy od dołu rośliny do wierzchołka. 
Zbiory odmian typu Virginia wykonuje się w 6-7 etapach, liście tytoniu typu Burley 
zbiera się 4-5 krotnie, a tytonie papierosowe ciemne 3-4 razy w sezonie (4). Jest 
to bardzo pracochłonne zajęcie gdyż na większości plantacji prace począwszy od 
zrywania liści, wynoszenia z pola i układania na przyczepie ciągnika wykonuje się 
ręcznie. Na dużych plantacjach wykorzystuje się doczepiane do ciągników platformy 
transportujące. Są to dwupoziomowe, osłonięte plandeką urządzenia wyposażone 
zazwyczaj w sześć stanowisk do zbioru (poziom dolny) i sześć stanowisk do załadunku 
(poziom górny). Pracownicy siedzący na dole zrywają liście i umieszczają je  
w mechanicznym podajniku. Osoby na piętrze odbierają liście i wkładają do 
specjalnych, osłoniętych kontenerów. W tym przypadku możliwy jest także 
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mechaniczny załadunek kontenera na platformę i rozładunek, czyli zsunięcie kontenera 
w pobliżu suszarni. Zastosowanie platform pozwala na sprawny zbiór, szybki transport 
z pola i ochronę liści przed oparzeniami słonecznymi. Dodatkową zaletą jest eliminacja 
wielogodzinnej pracy ludzi w pozycji pochylonej i uniknięcie noszenia liści przez 
zbierających. Niekiedy jednak wykorzystanie platform do zbioru jest utrudnione 
bądź niemożliwe. Ma to miejsce w sytuacji gdy na plantacji dojdzie do pochylenia 
lub wylegania roślin. Wymagane jest by rośliny przeznaczone do zbioru posiadały 
pionowy pokrój. Decydując się na wykorzystanie platformy do zbioru liści należy 
także uwzględnić znacznie większe niż przy zbiorze ręcznym zapotrzebowanie na 
drogi przejazdowe wzdłuż pola i miejsca na nawroty maszyn rolniczych. Wskazane 
są także odpowiednie wymiary plantacji i układ pola.

Suszenie tytoniu

Kolejnym etapem produkcji tytoniu jest suszenie liści. Jest to dość długi  
i skomplikowany proces obejmujący odprowadzenie wody i zmianę koloru liści. 
Podczas suszenia zachodzi szereg procesów biochemicznych, w wyniku których 
notuje się spadek zawartości węglowodanów i związków aromatycznych w liściach, 
znaczny rozkład związków białkowych oraz wzrost ilości związków azotowych 
rozpuszczalnych w wodzie (4). W zależności od typu użytkowego tytoniu stosuje 
się odpowiedni sposób suszenia. Do suszenia tytoniu typu Virginia wykorzystuje 
się tradycyjne suszarnie ogniowo-rurowe. Są to nierzadko stare konstrukcje o słabej 
izolacji termicznej co sprzyja znacznym stratom cieplnym i zwiększonemu zużyciu 
opału. Mankamentem tego typu suszarni jest mała wydajność, potrzeba pracochłonnego 
nawlekania liści na druty przed umieszczeniem w suszarni oraz konieczność częstego 
załadunku pieca. Dodatkową wadą są problemy z utrzymaniem pożądanej temperatury 
oraz wilgotności powietrza i wynikający z tego spadek jakości surowca. 

Znaczna część plantatorów uprawiających tytoń Virginia wyposażyła swoje 
gospodarstwa w suszarnie kontenerowe na olej opałowy. Są to zautomatyzowane, 
wyposażone w sterownik wilgotności i temperatury, urządzenia pozwalające na 
skrócenie czasu pracy rolnika, a ponadto umożliwiające wysuszenie dużych partii 
liści w ściśle kontrolowanych warunkach co sprzyja uzyskaniu surowca doskonałej 
jakości. Ich dużą zaletą jest także zastosowanie wieszaków igłowych umożliwiających 
sprawny załadunek liści i rozładunek surowca, a przez to wydatne zmniejszenie 
związanych z tym nakładów pracy. Tego typu modernizacja bazy suszarniczej  
w polskim gospodarstwie to jednak pokaźny wydatek. 

Zajmujący drugą pozycję pod względem powierzchni uprawy (26%) tytoń Burley 
suszy się w suszarni powietrznej, bądź tunelowej bez dodatkowego ogrzewania. Proces 
suszenia trwa długo (2-2,5 miesiąca) i odbywa się w wiatach posiadających drewnianą 
konstrukcję szkieletową i pokrycie wykonane z folii bądź juty (18). Opuszczane 
i podnoszone ściany boczne wiaty umożliwiają względną kontrolę wilgotności  
i temperatury w suszarni. Jakość surowca suszonego powietrznie w dużym stopniu 
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zależy od warunków klimatycznych. Niekiedy zachodzi konieczność wykorzystania 
suszarni ogniowo-rurowej w celu dosuszenia nerwu liściowego. Ten sposób suszenia 
tytoniu wymaga uprzedniego ręcznego, bardzo pracochłonnego nawlekania liści na 
druty, a następnie ich zawieszenia pod wiatą. Dobrym sposobem usprawnienia pracy 
i redukcji roboczogodzin jest wykorzystanie zszywarek do liści. Umożliwiają one 
sprawne wiązanie liści (za pomocą sznurka) i przygotowanie do suszenia. Suszenie 
tytoniu ciemnego odbywa się początkowo tj. 7-10 dni na powietrzu, a następnie przez 
około 1 tydzień w suszarni, w której dym ze spalonego drewna przepływa swobodnie 
przez suszone liście nadając im specyficzny zapach wędzenia.

Analiza finansowa i możliwości redukcji kosztów zbioru i obróbki liści tytoniu

Według wyliczeń IUNG-PIB aktualne koszty zbioru i obróbki liści tytoniu wyniosły 
od 2712,3 do 6034,4 zł i stanowiły w zależności od typu użytkowego tytoniu od 26,3 
do 44,7 % ogólnych kosztów uprawy. Najbardziej kosztochłonne były zbiór i obróbka 
tytoniu jasnego Virginia. Najmniejsze nakłady finansowe poniesiono na zerwanie  
i przygotowanie do suszenia liści tytoniu typu Burley (tab. 13). 

Tabela 13
 Koszty zbioru liści z 1 ha tytoniu.

Typ tytoniu/ Koszty zbioru i obróbki 
liści tytoniu

Koszty 
ogółem/ha 

Udział kosztów zbioru  
i obróbki liści w kosztach 

ogólnych (%)
Jasny - Virginia 6034 13488 44,7
Jasny - Burley 2712 10298 26,3
Ciemny 1 3455 11041 31,3
Ciemny 2 3149 10735 29,3

1 - tytoń papierosowy ciemny nawlekany na drut przed wysuszeniem , 2 - tytoń papierosowy ciemny 
zszywany sznurkiem przed suszeniem
Źródło: opracowanie własne 

Głównym składnikiem kosztów tego etapu produkcji były nakłady pracy 
związane ze zbiorem ręcznym liści i ich przygotowaniem do suszenia. Najwięcej 
zaangażowania (1135,5 roboczogodzin/ha) wymagały zbiory i nawlekanie na drut liści 
tytoniu ciemnego (tab. 14). Najmniej (937,5) zbiory i obróbka tytoniu typu Virginia.  
W przypadku tego ostatniego typu znaczący udział w kosztach 57,0% miały wydatki 
na materiały tj. olej opałowy stanowiący źródło energii do wysuszenia liści. Koszty 
pracy maszyn były niezależne od typu użytkowego tytoniu (tab. 14).

Tabela 14
 Nakłady ponoszone na zbiór i obróbkę liści z 1 ha tytoniu.

Typ tytoniu rbh cnh Koszty 
materiałów (zł)

Koszty 
maszyn (zł)

Koszty ogółem 
zbioru i obróbki 

(zł)
Jasny - Virginia 937,5 42,5 3 4389 2 596 6034
Jasny - Burley 1012,5 42,5 116 2 596 2712
Ciemny 1 1135,5 42,5 860 2 596 3455
Ciemny2 1025,5 42,5 553 2 596 3149

 1 - tytoń papierosowy ciemny nawlekany na drut przed wysuszeniem , 2 - tytoń papierosowy ciemny 
zszywany sznurkiem przed suszeniem
 Źródło: opracowanie własne 
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Na etapie zbioru znaczne możliwości ograniczenia kosztów, a przede wszystkim 
robocizny stwarza wykorzystanie platform transportujących. Z doniesień plantatorów 
wynika, że użycie platformy pozwala na doskonałą organizację pracy przez co 
wydajność jest niemal dwukrotnie większa niż w przypadku tradycyjnego zbioru 
ręcznego. Na zbiór liści z zastosowaniem platformy i załadunek suszarni o pojemności 
150 wieszaków potrzeba 6 ciągniko- i 42 roboczogodziny, podczas gdy zastosowanie 
tradycyjnej formy zbioru, transportu i załadunku liści wymaga 6 ciągniko- i 72 
roboczogodzin. Warto polecać korzystanie z platform transportujących, gdyż oprócz 
redukcji kosztów, urządzenia te przyczyniają się do poprawy jakości surowca 
tytoniowego, ale przede wszystkim wydatnie poprawiają komfort pracy rolników. 

Na etapie suszenia liści tytoniu również istnieje kilka możliwości redukcji kosztów. 
Proponowanym rozwiązaniem w przypadku korzystania z suszarni tradycyjnych 
jest ocieplenie ścian budynku oraz dostosowanie pomieszczenia do suszenia  
w zwartej masie poprzez zastosowanie wieszaków igłowych oraz wentylatorów 
wymuszających obieg powietrza w komorze suszarniczej. Rozwiązania te przyczynią 
się do zwiększenia wydajności suszarni, ograniczenia nakładu pracy i zużytego opału. 
Jak podaje Stasiak (17) wprowadzenie wymuszonego obiegu powietrza w suszarni 
tradycyjnej umożliwiło podniesienie sprawności ze 150 do 600 kg s.m./załadunek. 
Natomiast zastosowanie wieszaków igłowych do przygotowania i suszenia liści 
zmniejszyło wydatnie liczbę roboczogodzin (z 1300 do 230 rbh/ha). Do ograniczenia 
wydatków związanych z właściwym przygotowaniem surowca jak również redukcji 
liczby roboczogodzin przyczynia się także wyposażenie tradycyjnej suszarni  
w nowoczesny, automatyczny piec.

Godnym polecenia sposobem redukcji kosztów suszenia w gospodarstwach 
wyposażonych w suszarnie kontenerowe może być modyfikacja pieca grzewczego 
olejowego i wyposażenie go w dodatkowe palenisko na paliwa stałe np.: drewno. 
Jak wykazały badania Stasiaka (17) nowoczesna suszarnia kontenerowa tytoniu 
zużywa ok. 500 l oleju opałowego na wysuszenie 1 tony surowca co generuje wydatki 
rzędu 1500 zł. Zastosowanie podgrzewaczy dwupaliwowych tj. na olej opałowy  
i drewno sosnowe pozwoliło na obniżenie kosztów suszenia do 430 zł/tonę 
surowca. Instalowanie dodatkowych palenisk na paliwa stałe jest szczególnie istotne  
w obecnej sytuacji rosnących cen paliw płynnych. Umożliwia bowiem wykorzystanie 
stosunkowo tanich i łatwo dostępnych dla rolnika paliw stałych w postaci zrębków, 
trocin czy wyschniętych łodyg tytoniu. W celu zobrazowania możliwości ograniczenia 
nakładów ponoszonych na suszenie w tabeli 15 przedstawiono koszty dosuszania 
tytoniu papierosowego ciemnego typu Skroniowski Mocny w zależności od rodzaju 
zastosowanego paliwa.  
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Tabela 15
Koszty dosuszania liści tytoniu ciemnego z 1 ha w zależności od rodzaju zastosowanego paliwa.

Rodzaj paliwa Koszty suszenia liści (zł) Koszty zbioru i obróbki liści 
ogółem (zł)

Węgiel 430 3149
Ekogroszek 437 3156
Słoma 146 2865
Zrębki 219 2938
Pelety 528 3247
Drewno zakupione 127 2846
Drewno własne 0 2719

Źródło: opracowanie własne
W przypadku suszonych powietrznie tytoni typu Burley możliwości mechanizacji 

procesu suszenia i redukcji kosztów na tym etapie są mocno ograniczone. Jedynym 
z proponowanych rozwiązań jest wyposażenie suszarni w wilgotnościomierze 
umożliwiające prawidłowe sterowanie procesem otwierania i zamykania wiaty.   

Duże szanse ograniczenia kosztów produkcji roślinnej w tym także tytoniu stwarza 
uprawa w gospodarstwach wielkotowarowych. Nakłady pieniężne w gospodarstwach 
wielkotowarowych w przeliczeniu na jednostkę powierzchni są dużo mniejsze niż 
w gospodarstwach małych czy przeciętnych. W przypadku tytoniu zagadnienie 
to jednak nie było dotychczas badane, zatem brak możliwości potwierdzenia tej 
tezy z wykorzystaniem danych źródłowych. Można przypuszczać, że zwiększenie 
powierzchni plantacji tytoniowych pozwoli w pewnym stopniu na redukcję kosztów 
ponoszonych na zbiór i suszenie liści oraz nakładów na pracę ludzką. Należy jednak 
mieć na uwadze, że stosowanie technologii wielkotowarowej w uprawie tytoniu 
wymaga dużych nakładów finansowych związanych z zakupem lub dzierżawą gruntu 
oraz modernizacją sprzętu i maszyn rolniczych. Duże znaczenie w rozwoju uprawy na 
szeroką skalę ma dostępność ziemi i możliwość scalania gruntów, a także dostępność 
i koszt kredytów zarówno tych krótkoterminowych na coroczny zakup środków 
produkcji jak również długoterminowych na nabycie gruntów oraz modernizację 
parku maszynowego w gospodarstwie.

Podsumowanie

Produkcja surowca tytoniowego w Polsce wykazuje wyraźną tendencję 
spadkową w ostatnim dziesięcioleciu. Dalsze losy branży tytoniowej w Polsce 
będą zależały przede wszystkim od regulacji prawnych przyjętych w EU, regulacji 
wewnątrzkrajowych oraz od zachowania firm skupujących i przetwarzających tytoń. 
Mała powierzchnia gospodarstw zajmujących się uprawą tytoniu, niska opłacalność 
produkcji, dodatkowo nieustabilizowana sytuacja w sektorze tytoniowym zniechęca 
plantatorów do inwestowania w nowoczesny sprzęt rolniczy. Analizując strukturę 
nakładów finansowych ponoszonych na produkcję surowca tytoniowego stwierdzono, 
że dla tytoni Burley i tytoni ciemnych największy udział stanowią koszty założenia  
i prowadzenia plantacji (od 52,9 do 49,4% ogólnych kosztów). Natomiast w przypadku 
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typu użytkowego Virginia dominującą część kosztów generują zbiory i obróbka liści 
(44,7% ogólnych kosztów). Najmniejsze wydatki ponoszone są na przygotowanie 
rozsady tytoniu (od 15,8 do 20,7%). Podstawowymi składnikami kosztów założenia  
i prowadzenia plantacji były nawozy i środki ochrony roślin. Wydaje się, że największe 
możliwości redukcji kosztów na tym etapie stwarza zdobywająca coraz większą 
popularność metoda precyzyjnego dawkowania nawozu oparta na zwartym systemie 
wykorzystującym dane cyfrowe prób glebowych oraz dane z modułów GPS. Technika 
ta pozwala na istotne zredukowanie zużycia nawozów na hektar. Nowoczesne 
rozsiewacze nawozów to jednak bardzo drogie urządzenia znajdujące zastosowanie 
wyłącznie w gospodarstwach wielkotowarowych. W uprawkach wiosennych 
pewną oszczędność może dać kompleksowe wykonywanie prac z wykorzystaniem 
agregatów uprawowych.  Dla ograniczenia nakładów finansowych istotne znaczenie 
będzie miało upowszechnianie technologii produkcji rozsady obejmującej 
podkiełkowywanie nasion i wysiew w mnożarkach, a następnie pikowanie roślin do 
tac wielokomórkowych. Za jej wykorzystaniem przemawia łatwość zastosowania 
w gospodarstwie bez konieczności inwestycji w infrastrukturę przy jednoczesnej 
znaczącej obniżce zapotrzebowania na energię cieplną w początkowym okresie 
produkcji rozsady. Należy jednak uwzględnić nakład pracy na pikowanie dużej liczby 
siewek. Ważną rolę w obniżaniu nakładów finansowych na produkcję tytoniu, na etapie 
zbiorów liści, odgrywać będzie powszechne stosowanie platform transportujących 
umożliwiających sprawny zbiór liści, wygodny transport z pola i szybki załadunek. 
Istnieją również szanse ograniczenia nakładów finansowych poprzez wprowadzenie 
innowacyjnych rozwiązań zmniejszających nakłady energii na suszenie liści.  
W przypadku tytoniu typu Virginia i tytoniu ciemnego szczególnego znaczenia nabiera 
zastosowanie energooszczędnych suszarni wyposażonych w zmodernizowane piece 
dwupaliwowe. Wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych w uprawie tytoniu 
powinno towarzyszyć wyhodowanie i wprowadzanie do uprawy odmian odpornych 
na brązową plamistość pomidora na tytoniu i mozaikę tytoniu. Rozpowszechnienie 
w uprawie odmian odpornych na wymienione choroby pozwoliłoby na eliminację 
lub istotne ograniczenie pokaźnych nakładów ponoszonych corocznie na ochronę 
chemiczną plantacji. 
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