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Uprawa tytoniu w Polsce coraz mniej opłacalna?
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Polska jest w ścisłej europejskiej czołówce producentów tytoniu. Jednak
plantatorzy skarżą się, że z roku na rok uprawa tytoniu w Polsce jest coraz
mniej opłacalna. Sprawdzamy, kiedy warto zainwestować w ten biznes.
Uprawą tytoniu zajmuje się w Polsce około 10 tys. plantatorów. Produkcja sięga ponad 30 tys. ton, co
sprawia, że Polska jest trzecim europejskim producentem tego surowca. Pierwsze miejsce należy do
Włochów którzy produkują 55 tys. ton tytoniu, a drugie do Greków, którzy z kolei produkują 41 tys.
ton tego surowca rocznie.

Kiedy opłaca się postawić na tytoń?
Jednak zdaniem plantatorów tytoniu, opłacalność tej produkcji z roku na rok maleje. Dlaczego?
Dużym problemem jest przemyt papierosów z Białorusi i Rosji, a także przemyt suszu. Kiedy warto
więc postawić na uprawę tytoniu i czy jest to opłacalny biznes?

Zdaniem plantatorów, uprawa tytoniu w Polsce jest coraz mniej opłacalna. Tak wygląda uprawa
tytoniu w tunelu. (Foto: AgroFoto.pl, Renault9514)
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– Uprawa tytoniu w Polsce ma miejsce w mniejszych gospodarstwach, które nie mogą sobie
pozwolić na uprawę zbóż czy innych roślin, wymagających dla swej opłacalności dużego
areału. Tytoń jest rośliną, która przy małej powierzchni uprawy może przynieść
zadowalające dochody – mówi dla portalu agrofakt prof. dr hab. Teresa Doroszewska z Instytutu
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Uprawa tytoniu w Polsce – gdzie najwięcej plantacji?
Ważnym zagłębiem tytoniowym w Polsce jest Lubelszczyzna. Są tam gminy, gdzie aż 90% rolników
żyje z uprawy tego surowca. Tytoniowe plantacje znajdują się również w rejonie świętokrzyskim,
grudziądzkim, augustowskim i dolnośląskim. Jak podkreślają eksperci, uprawa tytoniu nie jest jednak
biznesem łatwym.
– Uprawa tytoniu wymaga od rolnika prawdziwego zaangażowania. Zajmuje dużo czasu,
wymaga wiele pracy i zaangażowania siły roboczej. Konieczne jest też posiadanie w tym
kierunku ścisłej wiedzy specjalistycznej. Rozważając możliwość podjęcia uprawy tytoniu,
trzeba mieć na uwadze fakt, że jest to roślina wymagająca wysokiej kultury rolnej,
właściwego wyposażenia, jak też wiedzy i sumienności plantatora – uważa prof. dr hab.
Teresa Doroszewska z IUNIG-PIB w Puławach.
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