
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r.

Poz. 274

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie wymagań jakościowych dla odmian tytoniu

Na podstawie art. 17 ust. 6 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wymagania jakościowe dla odmian tytoniu, do którego może być przyznana płatność do surowca tytoniowego, 
o której mowa w art. 7 ust. 2b pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpo-
średniego, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, 
z 2010 r. Nr 36, poz. 197, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2012 r. poz. 243.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2012 r. (poz. 274)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ODMIAN TYTONIU, DO KTÓREGO MOŻE BYĆ PRZYZNANA PŁATNOŚĆ 
DO SUROWCA TYTONIOWEGO

1. Tytoń jasny z grupy odmian tytoniu typu Virginia powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:

1)  liście tytoniu powinny być pełnożółte, z wyłączeniem bladożółtych, albo jasnopomarańczowe, z dopuszczalnym zabar-
wieniem jasnobrunatnym, pokrywającym do 30% powierzchni blaszki liściowej, wynikającym z dojrzałości;

2)  liście tytoniu powinny być dojrzałe, cienkie do średniomięsistych, o elastycznej, otwartej strukturze;

3)  wielkość uszkodzeń mechanicznych może wynosić maksymalnie 20% powierzchni blaszki liściowej tytoniu;

4)  wielkość uszkodzeń chorobowych innych niż porażenie pleśnią lub zgnilizną twardzikową może wynosić maksymal-
nie 10% powierzchni blaszki liściowej tytoniu;

5) wilgotność liści tytoniu może wynosić maksymalnie 19%.

2. Tytoń jasny z grupy odmian tytoniu typu Burley powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:

1)  liście tytoniu powinny mieć intensywną barwę od jasnobrunatnej do czerwonobrunatnej i brunatnej;

2)  liście tytoniu powinny być posegregowane w sposób jednolity pod względem kolorystycznym;

3)  liście tytoniu powinny być dojrzałe, cienkie do średniomięsistych, o otwartej, porowatej strukturze;

4)  wielkość uszkodzeń (mechanicznych i chorobowych innych niż porażenie pleśnią lub zgnilizną twardzikową) może 
wynosić maksymalnie 20% powierzchni blaszki liściowej tytoniu; 

5)  wilgotność liści tytoniu może wynosić maksymalnie 21%.

3. Tytoń ciemny suszony powietrzem powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:

1) liście tytoniu powinny mieć barwę brunatną albo jasnobrunatną, albo czerwonobrunatną;

2) liście  tytoniu powinny mieć  czysty zapach, nie powinny mieć zapachu dymu, chyba że tytoń jest dowędzany;

3) liście tytoniu powinny być dojrzałe, elastyczne, o zwięzłej, otwartej strukturze;

4)  wielkość uszkodzeń (mechanicznych i chorobowych innych niż porażenie pleśnią lub zgnilizną twardzikową) może 
wynosić maksymalnie 20% powierzchni blaszki liściowej tytoniu;

5) wilgotność liści tytoniu może wynosić maksymalnie 21%.

4. Tytoń ciemny suszony powietrzem z możliwością dosuszania lub wędzenia powinien spełniać następujące wymaga-
nia jakościowe:

1) liście tytoniu powinny mieć barwę jasnobrunatną do ciemnobrunatnej – w przypadku tytoniu niewędzonego;

2)  liście tytoniu powinny być intensywnie wędzone i powinny mieć jednolite intensywne zabarwienie ciemnobrązowe 
– w przypadku tytoniu wędzonego;

3)  liście tytoniu powinny być dojrzałe o otwartej, porowatej strukturze;

4)  wielkość uszkodzeń (mechanicznych i chorobowych innych niż porażenie pleśnią lub zgnilizną twardzikową) może 
wynosić maksymalnie 20% powierzchni blaszki liściowej tytoniu;

5) wilgotność liści tytoniu może wynosić maksymalnie 23%.

5. W każdej grupie odmian tytoniu stanowiącego partię surowca tytoniowego:

1) nie powinny znajdować się:
a) liście tytoniu: 

– porażone pleśnią lub zgnilizną twardzikową,
–  zmurszałe, zbutwiałe, zgniłe, przemarznięte, mające zapach nienaturalny dla danej odmiany, w szczególności zapach 

wędzenia, dymu, obory, stęchlizny lub pleśni,
b) luźne kawałki liści tytoniu,
c) zanieczyszczenia w postaci materiałów syntetycznych;

2) dopuszcza się liście tytoniu nadspodakowe, środkowe i podwierzchołkowe; 

3) zawartość piasku i zabrudzeń może wynosić maksymalnie 3%.




