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Polski Monopol Tytoniowy.
Uprawa tytoniu w Polsce
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Wojna œwiatowa zmusi³a wiele pañstw europejskich do zwrócenia uwagi na krajow¹ uprawê
tytoniu. Gdy w czasie wojny z powodu zupe³nego niekiedy odciêcia od krajów produkuj¹cych
tytoñ powstawa³y w krajach Europy nieprzezwyciê¿one trudnoœci w nabywaniu tytoniu, w czasie
zaœ powojennym wskutek z³ego stanu waluty i innych czynników ceny surowca ci¹gle wzrasta³y,
wy³oni³o siê zagadnienie samowystarczalnoœci pañstwowej w dziedzinie produkcji surowca
tytoniowego.
Szeroko rozwiniêta uprawa tytoniu, o ile warunki klimatu i gleby a ni¹ pozwalaj¹,
przynosi w wielu kierunkach powa¿ne dla kraju korzyœci, wp³ywa bowiem dodatnio na
ukszta³towanie siê bilansu handlowego pañstwa, zatrzymuj¹c w kraju wielomiljonowe sumy,
któreby w czasie zakupu zagranicznego odp³ynê³y za granicê, przyczynia siê do rozwi¹zania
pal¹cej sprawy bezrobocia powojennego, daj¹c zatrudnienie wielu si³om robotniczym, i otwiera
rolnikom tak po¿¹dane obecnie nowe Ÿród³o dochodów z ich gospodarstw.
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Przedstawione korzyœci s¹ ze wszech miar po¿¹dane dla Polski, dlatego te¿ od chwili jej
odrodzenia czynniki rz¹dz¹ce d¹¿¹ usilnie do wzmo¿enia produkcji tytoniu w kraju, pozwalaj¹cej
na uniezale¿nienie siê w pewnym bodaj stopniu od zagranicznych rynków tytoniowych.
Zadanie rozwoju uprawy tytoniu w Polsce zosta³o u³atwione przez wprowadzenie monopolowego
systemu opodatkowania tytoniu, który to system daje Pañstwu mo¿noœæ regulowania krajowej
produkcji surowca tytoniowego stosownie do zapotrzebowania spo¿ywczego tudzie¿ œrodki
materjalne dla wzmo¿enia i podniesienia produkcji tytoniu.
To te¿ Polski Monopol Tytoniowy od pocz¹tku swego istnienia, t. j. od roku 1922, stara siê usilnie
o wzmo¿enie produkcji tytoniu w kraju, a staranie te, mimo powa¿n¹ przeszkodê w postaci
zakorzenionego od czasów wojny zbyt ma³ego poszanowania interesów Skarbu Pañstwa
przez zaczn¹ czêœæ plantatorów i mimo parali¿owanie tych starañ ujemnemi zarz¹dzeniami,
wydawanemi w interesie nie Skarbu Pañstwa, lecz w interesie w³oœciañstwa (dozwalanie
uprawy tytoniu na w³asny u¿ytek), stopniowo osi¹gaj¹ pomyœlne wyniki, daj¹c w roku 1928
z krajowej produkcji prawie 6.500.000 kg. tytoniu, co stanowi powy¿ej 25% ogólnego
zapotrzebowania surowca tytoniowego w kraju.
Rozwój uprawy tytoniu uzale¿niony jest jednak od warunków klimatu i gleby. Zupe³nie normalny
rozwój tytoniu zasadniczo wymaga klimatu ciep³ego. Roœlina tytoniowa mo¿e byæ jednak,
wskutek posiadanych przez ni¹ w wysokim stopniu w³aœciwoœci przystosowania siê uprawian¹
przy odpowiednich zabiegach i w klimacie umiarkowanym. Jednak nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e jakoœæ tytoniu obni¿a siê stosownie do oddalenia miejsca uprawy od strefy gor¹cej.
W ka¿dym razie wszêdzie, gdzie mo¿e byæ uprawiane wino, mo¿e byæ te¿ wyprodukowany
dobry do palenia tytoñ.
W Polsce klimat umo¿liwia uprawê tytoniu dziêki stosunkowo du¿ej iloœci dni ciep³ych w lecie,
czêstych deszczom i naogó³ póŸnym przymrozkom w jesieni.

strona 2/6

Serwis internetowy Top25snuff.com
Ranking tabak, forum tabaczane, spis tabak.
Kontakt: redakcja@top25snuff.com
www.top25snuff.com

Na plon tytoniu wp³ywa oprócz klimatu tak¿e rodzaj i po³o¿enie gleby, a g³ównie jej bogactwo
pokarmowe. Najlepiej do uprawy tytoniu nadaj¹ siê gleby lekkie i œrednio zwiêz³e
o przepuszczalnem pod³o¿u, przeczem po¿¹dan¹ jest zasobnoœæ gleby w wapno i próchnicê.
Odpowiednie do uprawy tytoniu s¹ piaski, lössy, bielice, naogó³ gleby o przepuszczalnem
podglebiu, gleby kwaœne zaœ, zatrzymuj¹ce wilgoæ, s¹ nieodpowiednie. Tytoñ wymaga gruntów
o wystawie po³udniowej lub po³udniowo-wschodniej, zas³oniêtych od wiatrów.
Wspomniane wymogi zarówno pod wzglêdem klimatycznym jak i glebowym posiada u nas
przedewszystkiem po³udniowo-wschodnia Ma³opolska, t. j. po³udniowa czêœæ województwa
stanis³awowskiego, dlatego te¿ uprawa tytoniu w tych okolicach ma charakter powszechny
i jest zjawiskiem sta³em.

5
2

Polski Monopol Tytoniowy, pragn¹æ jednak otrzymaæ jak najwiêksz¹ iloœæ krajowego surowca
tytoniowego, nie ogranicza³ pocz¹tkowo uprawy tytoniu do wspomnianych terenów i zezwala³
na tê uprawê we wszystkich okolicach Rzeczypospolitej Polskiej. Wynik tej aukcji nie by³ jednak
dodatni, wskutek czego Monopol zmuszony by³ ograniczyæ uprawê tytoniu, poczynaj¹c ju¿
od roku 1924, do 6-ciu okrêgów sta³ych, a mianowicie: 1) ma³opolskiego, 2) wo³yñskiego, 3)
grodzieñskiego, 4) pomorskiego, 5) œl¹skiego i 6) lubelskiego.
W zabiegach o wzmo¿enie krajowej uprawy tytoniu odgrywaj¹ rolê nietylko jednak warunki
klimatu i gleby, lecz tak¿e wymogi, stawiane surowcom tytoniowym pod wzglêdem fabrykacyjnym.
Tytonie, uprawiane dla wytworzenia fabrykatów tytoniowych, przeznaczonych do konsumcji,
mo¿na podzieliæ na cztery g³ówne grupy, a mianowicie: tytonie papierosowe, tytonie cygarowe,
tytonie fajkowe i tytonie machorkowe. Pierwsze dwie grupy tytoni obejmuj¹ gatunki od bardzo
szlachetnych, wymagaj¹cych do ich uprawy specjalnych gleb i ciep³ego klimatu, do mniej
szlachetnych, które mo¿na uprawiaæ w umiarkowanym klimacie na zwyczajnych glebach.
Dla tytoni fajkowych uprawa nie jest decyduj¹c¹, gdy¿ tytonie te dopiero przy przeróbce
fabrykacyjnej nabywaj¹ odpowiedni¹ wartoœæ jakoœciow¹. Najmniej wymagaj¹ce odnoœnie
warunków klimatycznych s¹ tytonie machorkowe, mo¿na je bowiem uprawiaæ nawet
w klimacie ostrzejszym od naszego.
Stosownie do powy¿szego podzia³u tytoniu na grupy podzielony zosta³ obszar uprawy tytoniu
w Polsce na okrêgi, w których wolno uprawiaæ tytonie tylko czerwono i ró¿owo-kwitn¹ce
(papierosowe, cygarowe, fajkowe) oraz okrêgi uprawy tytoni ¿ó³to-kwitn¹cych (machorkowych).
Z licznych gatunków tytoni czerwonych i ¿ó³to-kwitn¹cych uprawia siê obecnie w Polsce:
w okrêgach ma³opolskich tytoñ czerwono kwitn¹cy papierosowy "wêgierski ogrodowy",
w okrêgu œl¹skim tytoñ cygarowy czerwono-kwitn¹cy miejscowego pochodzenia, w innych
okrêgach uprawy tytonie ¿ó³to-kwitn¹ce: machorkê "pomorsk¹" i machorkê "brasile selvaggio".
Poza okrêgami uprawy tytoniu prowadzi siê próby uprawy tytoni machorkowych
w województwie kieleckim.
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W myœl obowi¹zuj¹cych przepisów, do uprawy tytoniu wymagane jest zezwolenie Dyrekcji
Polskiego Monopolu Tytoniowego. Plantatorzy tytoniu obowi¹zani s¹ zbiór liœci tytoniowych
w ca³oœci dostarczyæ monopolowi tytoniowemu, dla w³asnego u¿ytku nie mo¿na uprawiaæ
ani zatrzymywaæ tytoniu. Monopol Tytoniowy odbiera od plantatorów wyprodukowane liœcie
po cenach, ustanowionych corocznie przez Ministra Skarbu. Ceny te ustanawia siê przy
wspó³udziale komitetu doradczego dla spraw uprawy tytoniu, w sk³ad którego to komitetu
wchodz¹ przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, plantatorów tytoniu, organizacyj rolniczych
i Monopolu Tytoniowego. Ceny, ustalone i podane do publicznej wiadomoœci na wiosnê,
w jesieni przez samym wykupem tytoniu podlegaj¹ rewizji. Pocz¹wszy od roku 1924 ceny
wykupu tytoniu stale wzrastaj¹ i obecnie wynosz¹: dla tytoni czerwono i ró¿owo-kwitn¹cych
kwotê 1z³. 45 gr. do 3.20 z³. za 1 kg. stosownie do jakoœci, koloru i stanu liœcia, a 1z³. 60 gr.
do 1.75 z³. za kg. dla tytoni ¿ó³to-kwitn¹cych. Przy oznaczaniu cen wykupowych za krajowy
surowiec tytoniowy d¹¿y siê do zapewnienia plantatorowi zysku, odpowiadaj¹cego przynajmniej
zyskowi z innych roœlin przemys³owych, choæby przy tym zysku cena krajowego surowca
przewy¿sza³a - jak to obecnie ju¿ ma miejsce - cenê kupna równowartoœciowego surowca
zagranicznego. Za dowóz tytoniu do miejsca wykupu otrzymuje plantator wynagrodzenie
w stosunku do wagi dostawionego tytoniu i odleg³oœci miejsca wykupu od plantacji. Poza
cenami taryfowego i wynagrodzenia za dowóz przewidziana jest dla plantatorów tytoniu
premja iloœciowa. Nasienie tytoniowe dostarcza monopol plantatorom bezp³atnie.
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Na rachunek nale¿noœci za tytoñ plantator tytoniu mo¿e otrzymaæ zaliczkê w wysokoœci 60%
wartoœci przypuszczalnego zbioru w dwuch ratach, p³atnych w okresie czasu od wysadzenia
rozsady na grunt do zbioru tytoniu. Plantatorzy, uprawiaj¹cy tytoñ na przestrzeni gruntowej
przynajmniej 2.500 m. kw., mog¹ otrzymaæ pierwsz¹ ratê zaliczki jednoczeœnie z pozwoleniem
na uprawê tytoniu. Ze wzglêdu na znaczne koszty inwestycyjne, zwi¹zane z upraw¹ tytoniu
na wiêkszych przestrzeniach dla celów przemys³owych, udziela Monopol Tytoniowy rolnikom,
którzy zobowi¹¿¹ siê uprawiaæ tytoñ przez przynajmniej 5-cioletni okres czasu na przestrzeni
powy¿ej 1 ha, nisko oprocentowane (5%) d³ugoterminowe po¿yczki za zabezpieczenie
hipotecznem.
Wspomniane zaliczki i po¿yczki inwestycyjne maj¹ za zadanie sk³onieni rolników do prowadzenia
uprawy tytoniu w wiêkszych rozmiarach dla celów przemys³owych, obecna bowiem produkcja
krajowego surowca tytoniowego opiera siê przewa¿nie na ma³ych plantacjach, a plantacje takie
uniemo¿liwiaj¹ nale¿yty dozór i prowadzone s¹ przedewszystkiem dla zaspokojenie
niedozwolonej konsumcji tytoniu.
Monopol Tytoniowy d¹¿y jednak nietylko do wzmo¿enia produkcji krajowego tytoniu pod
wzglêdem iloœciowym, ale czyni wszelkie wysi³ki dla podniesienia uprawy tytoniu pod wzglêdem
technicznym i wprowadzenia do uprawy, o ile krajowe warunki klimatu i gleby pozwol¹,
szlachetniejszych gatunków tytoni, ni¿ dotychczas w kraju uprawiane.
Do przeprowadzenia tych badañ s³u¿y personel urzêdniczy i instruktorski z wykszta³ceniem
rolniczem, pozostaj¹cy w bezpoœredniej stycznoœci z plantatorami, a ponadto za³o¿ony w roku
1925 Zak³ad Doœwiadczalny Uprawy Tytoniu w Piadykach pod Ko³omyj¹ (województwo
stanis³awskie) na wzór podobnych stacyj doœwiadczalnych zagranicznych.
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Zadaniem tego zak³adu s¹ badania naukowe i praktyczne w dziedzinie uprawy i technologii tytoniu,
produkcja doborowych nasion, oœwiatowa i popularyzacyjna dzia³alnoœæ w zakresie uprawy
tytoniu i t. p. Zak³ad ten poza w³asnem polem doœwiadczalnem prowadzi w poszczególnych
okrêgach uprawy plantacje doœwiadczalne i nasienne, poœwiêcaj¹c szczególn¹ uwagê badaniom
nad wprowadzeniem do uprawy w kraju szlachetnych tytoni papierosowych.
Celem dostosowania wyników badañ w zakresie aktualnych zagadnieñ uprawy tytoniu do
miejscowych warunków tak okrêgów uprawy, jak i innych okolic Pañstwa, Polski Monopol
Tytoniowy korzysta ze wspó³pracy instytutów naukowo-rolniczych, stacyj
doœwiadczalno-rolniczych w Polsce subwencjonuj¹c je odpowiednio w tym celu.
Dla wytkniêcia kierunku prac, podjêtych celem ulepszenia uprawy tytoniu w Polsce, czynny
jest przy Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego specjalny Komitet, w którego sk³ad
wchodz¹ przedstawiciele wy¿szych zak³adów naukowo-rolniczych, Ministerstwa Rolnictwa
i zak³adów rolniczo-doœwiadczalnych.

5
2

Wyniki dotychczasowej dzia³alnoœci Polskiego Monopolu Tytoniowego w zakresie uprawy
tytoniu przedstawia nastêpuj¹cy przegl¹d okresu od roku 1924 do roku 1928.
Rok

1924
1925
1926
1927
1928

Iloœæ
plantatorów
24.107
22.385
33.460
49.246
48.838

Obszar w ha.

679
861
1555
2889
3821

Zbiór w kg.

630.946
859.386
2.330.424
4.800.161
6.489.900

Wydajnoœæ z
1 ha w kg.

Œredn. wielk.
2
plant. w m

928
997
1498
1661
1690

282
385
464
586
782

STATUS UPRAWY TYTONIU W ROKU 1928

L. p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Okrêg
uprawy
ma³opolskie
œl¹ski
wo³yñski
lubelski
grodzieñski
pomorski

Iloœæ
plantatorów
38.578
132
6.794
2.232
1.015
87

Przestrzeñ
Zbiór w kg.
uprawy w ha.

Wydajnoœæ
z 1 ha w
kg.

Œredn.
wielk.
plant. w m2

3.064
16
368
161
169
47

1834
2655
1105
1170
800
2440

793
1188
541
721
1665
5402

5.622.108
41.362
406.996
187.600
136.300
96.100

Jak z zestawienia tego wynika, najwy¿szy przeciêtny zbiór surowca tytoniowego z 1 ha
otrzyma³ Monopol Tytoniowy w 1928 roku z okrêgu œl¹skiego i pomorskiego, co zawdziêczaæ
nale¿y w du¿ej mierze kulturze rolniczej miejscowej ludnoœci, jak i wykonaniu zobowi¹zañ
plantatorów wobec Skarbu Pañstwa, naruszanych w innych okrêgach przez nielegaln¹ konsumcjê
i handel wyprodukowanym surowcem tytoniowym.
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Obecnie uprawa tytoniu dozwolona jest zasadniczo w nastêpuj¹cych okrêgach:

L. p.

1

OKRÊGI

Ma³opolskie

WOJEWÓDZTWO

Stanis³awowskie

Tarnopolskie
2
3

Œl¹ski
Wo³yñski

Œl¹skie
Wo³yñskie

4

Lubelski

Lubelskie

5
6

Grodzieñski
Pomorski

Bia³ostockie
Pomorskie

POWIATY

horodeñski, ko³omyjski, kosowski,
peczeni¿yñski, rohatyñski i œniatyñski.
Borszczowski, buczacki, czortkowski,
husiatyñski, podhajecki,
ska³acki, tarnopolski, trembowelski,
zaleszczyñski i zabarski.
rybnicki.
krzemieniecki, dubieñski, zdo³bunowski,
rówieñski, po³udniowa czêœæ ³uckiego,
horochowski i w³odzimierski.
che³mski, hrubieszowski, krasnystawski,
tomaszowski i zamojski.
grodzieñski, wo³kowyski i augustowski.
grudzi¹dzki.
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Niezale¿nie od powy¿szych okrêgów uprawy Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego
d¹¿y stale do rozszerzenia terenów uprawy tytoni w województwach œrodkowych Pañstwa
i w tym¿e celu obecnie ju¿ zezwala niejednokrotnie na zak³adanie plantacyj próbnych dla
celów eksperymentalnych i pokazowych.

Orygina³ mo¿na przeczytaæ równie¿ na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra
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