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ROLNE GO I SPOlY.NCZEGO

z dnia 1 marca 1950 r.
o nOl:'mach szacunku i cenach wykupu krajowego surow ca tytoniowego ze

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 18 marca 1932 r.
o utVl.'orzeniu p2.11stwowego przedsiębiorstwa "Polski
Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. p. z 1932 r. Nr 26,
poz. 240 i z 1933 r . Nr 84, poz. 617) zarządza się, co na-

3) li ś cie tytoniu Kentucky klasy pierwszej, uszkodzone

mechanicznie na powierzchni większej niż 1/10, leC'J.:
mniejszej niż połowa blaszki listnej, odbiera się
w klasie drugiej;

§ 1. Ustanawia się dołączoną do niniejszego rozpowylmpu krajowego tytoniu, która określa zasady klasyfikowania i ustalania cen liści tytoniow~rch, odstępowanych przez pl~mtatorów. przedsiębior
stwu "Polski Monopol Tytoniowy" w myśl obowiązują
cych przepisów.
rządzenia taryfę

4) liście tytoni cygarowych, odpowiadaj ące

wymagan iom klas pierwszej i drugiej, które z powodu uszkodzeń mechanicznych nie nadają się na pokrywy
i zawijacze, odbiera się w klasie trzeciej, o ile uszkodzenie nie przekracza polowy blaszki listnej.

§ 2. Ceny ustalone w taryfie wykupowej obowią
zuja w stosunku do plantatorów, którzy dostarczą tytoń
w termin ach i ilościach wyznaczonych im przez Polski
Monopol T ytoniO\vy. Plantatorom, którzy nie zastosują
s iE; do wyzn'!czonych im przez Polski Monopol Tytoniowy
terminów l ub wyznaczonych ilo ści owych dostaw surowca, wypłaca s i ę za dostarczone; }iści e tytoniowe ceny
o 10 0 /u niższe od cen ustalonych w taryfie.

§ 5. Liście tytoniowe uszkodzone
klasyfikuje się w sposób następujący:

Liś cie

i

użytek

części liści

4) li ście tytoni cygarowych, odpowiadają~ wymaganiom klas pierwszej i drugiej, których blaszka listna
została mniej niż o 1/3 uszkodzona przez choroby, odb iera się w klasie trzeciej.

::. V/in ki liści tytoniowych , w których obok {iści
u ż ytecznych znajduje si ę nieużytek, klasyfikuje się jako

.

5. ZQ każdy 1 kg nie użytku tytoniowego' odmian Kentucky i Machorka, ;dóry zostanIe uznany ża nadający się
rio pr:,zerobu na ekstrakt tytoniowy otrzymuje planta':'
for 10 z'.
6. NIE użytek tytoniowy wszystkich innych odmian
oraz odmicJn Kentucky i Machorka nie nadaj "jcy się do
przerobu na ekstrakt. odbiera s i ę bez wynagrodzenia.
§ 4.

syfikuje

,....

1)

Liście
się

tytoniowe mechcnicznie u szkodzone klaw· sposób następujący:

liście ,

których blaszka listna została więcej niż w poiowie mechanicznie uszkodzona, odbiera s ię w najn :<:sz~j klasie odpowiedniej odmiany tytoniu;

2) liście tytoni: Trapezund, Tyk-Kuł a k, Perustica, Her'"

c2gowina, Virginia; Puławski Szerokolistny. uszk omechanicznie na powierzchni większ ej niż l / lU,

dżone

§ 6. Liście częściowo zepsute przy suszeniu klasyfikuje się tak jak liście uszkodzone przez choroby.

tytoniowy.

~

tytoniowy;

3) liści e, których blaszka listna została nie więcej niż
o 1/3 uszkodzona przez choroby, odbiera się w klasie
bezpośrednio niższej od tej klasy, do której kwalifikowałyby się w stanie zdrowym;

pyłem

' 4. Iloś ć nieużytku tytoniowego ustala się po potrącenid nadmiaru wilgoci i zanieczyszczeń odógólnej wagi
m ateriał u uznanego za nieużytek tytoniowy. Normalną
wilgotność nieużytku tytoniowego ust3la si1. na 19°/1).

choroby

2) l iści e, ~tórych blaszka listna została więcej niż o l/s.
a mniej n iż o połowę uszkodzona przez choroby, odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany
tytoniu;
.

t y toniowych, zanieczyszczone
ziemnym i innymi obcymi domieszkami.
n iedojrzałe, n iedosuszone, 7...niszczone- przez choroby,
zmarznięte , ra ż one pleśnią lub w inny sposób zepsuteklasyfiku je się jako materiał n i eużyteczny (nieużytek
tytonio\vv\ .

nieu żytek

przez

l} liści e, których blaszka listna została więcej niż w połowie uszkodzona przez choroby, u znaje się za nie-

§ 3. 1. Taryfa wykupowa obejmuje tylko te }iście
t ytoniowe, które nadają się do produkcji wyrobów tytoni owych.
2.

1".

lecz mniejszej niż połowa blaszki listnej, odbiera s~~
w klasie bezpośrednio niższej od tej klasy, do któr ej kwalifikowałyby się w stanie nieuszkodzonym;

stępuje:

piaskiem ,

zi>ioru 1950

·

'§ '7.

Zawartość wilgoci wpływa następująco na kła- .

syfikację liści

tytoniowych:

.

l) przy odmianach , Trapezund, T yk-Kulak, Perustica,

HercegOWina, Virginia, Puławski Szerokolistny, Havanna, Geudetheimer i BrasiI:
.
a) li ście zawięrające do 18% wilgoci - klasyfikuje
się jako liście normalnie wysuszone;
b) liście zawiercijące od 18-24%

vvilgoci - klasyfikuje się normalnie z potrąceniem nadmiaru
wilgoci od ogólnej wagi liści;

c) liście zawierające od 24-28% wilgoci - odbiera
się w najniższej kl.asie odpowiedniej odmiany ·
tytoniu z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi liści;
d) li ście zawierające ponad 28%
za nieużytek tytoniowy.

wilgo~i uznaje się

2) Przy odmianach Kentuc ky i Machorka:

a) ,liście zaw~eraj ące do 19% w ilgJcl - klasyfikuje
się jako liście normalnie wysu3EOnej

.c

,:',
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b) liście zawierające od 19 - 25% wilgoci - klasyfikuje się normalnie z potrąceniem nadmiaru
wilgoci od ogólnej wagi liści;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _::-.P...::
o-=z~
. -=1~13

§ 12. 1. Za uwędzenie liści tytoniu Ken tucky klas
pierwszej i drugiej drzewem twardym otrzymuje plantator 15°/0 dodatku do ceny taryfowej .

c) liście zawierające od 25 - 300/0 wilgoci - odbie2. Liście tytoniu Kentucky vlędz one węglem uznaje
ra się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany ". się za nieużytek tytoniowy.
tytoniu z potrąceniem n admiaru wilgoci od ogólnej wagi liści;
§ 13. 1. Liście odro~towe mOże plan ta tor produkować tylko 2? osobnym zezwoleni em.
d) liście zawierające ponad 30% wilgoci - uznaje
się

za

nieużytek

tytoniowy.

§ 8. Dostarczone do wykupu liście tytoniowe powinny odpowiadać następującym wymaganiom:.
1) powin.l'ly być posortowane według jednakowych od-

mian tytoniu ora z poszczególnych wymagań klasyfikacyjnych;
2) powinny być powiązane w wi:1Zld liściem

wYm

t~j

tytonio-

samej odmiany i klasy;

3) wiązki mogą zav~ierać najwyżej 20 liści.
§ 9. Pominięcie wymagań, przewidzianych w §
wpływa następująco na klasyfi kację liści tytoniowych:

8,

l) wiązki, zawierające liście różnych klas tej samej
odmiany, klasyfikuje się według li ści najniższej klasy znajdujących się w wiązce;
2) wiązki, zawierające liście różnych odmian

tytoniu,
' odbiera się w cenie liści Machorki klasy drugiej;

3) liście tytoniowe powiązane drutem uznaje
nieużytek tytoniowy;

się

za

2. Li ście odrostowe d ojrzałe i wysuszone odbiera
si w naj niższej klasie odpoYvie dni ej odmi an y ty toniu.

3. Li ści odrostowych, wyprodukowanych bez zezwolenia lub nie odpowiadających Wyż2j podanym wym aganiom, nie uznaje ::;ię za sl;row:ec tytoniowy. Liście
t akie podlegają zniszczei'li u.
§ 14. Liści e tytoniowe, dostarczone do wykupu
z częściami łodyg, odbiera się w naj niższej klasie danej
', odmiany tytoniu z potrąceniem w agi łodyg.

§ 15. 1. Nasiona tytoniowe dojrzałe, czyste i zdrowe,
wyprodukowane na podstawie specjalnego zezwolenia,
o energii kiełkowania nie mniejszej niż 40% i o sJ e k ie ł
kowania n ie mniej szej niż . 90%, odbiera się według następujących cen za 1 kg nasion:
a) Trapezund, Tyk-Kułak, Perustica, Hercegowina
i inne odmiany tytoni orientalnych - 1500 zł;

b) Puławski Szerokolistny, Havanna, Geudetheimer,
B r asil i inne odmiany tytoni cygarowy ch1500 zł;
c) Virginia

-

2500

'zł;

4) liście nie prostowane tytoni Trapezund, Tyk-Kułak,

d) Kentucky - 2000 z~;
Perustica, Puławski Szerokolistny; Hercegowina,
e)
Machorka 800 zł.
Virginia, Hav anna, G eud ethei mer, BrasiI , Kentucky
klasy pierwszej i Machorka kl2sy pierwszej kla sy- ,
2. Cenę za nasiona tytoniowe dojrzałe, zdrowe,
fikuje się normalnie z p otrą cenie m 10 zł od każde
cz",'ste, o energii kiełkow ania -nie ' niższ ej niż 40% oraz
go kg liśCi nie prostowanych;
o sile kiełkowania od 70% od 90%, oblicza się w stosun5) wiązki, zawi erające więcej niż 20 liści, klasyfikuje
ku do . wartości nasion podanych ,w ust. 1.
się normalnie i potrąca się 10 zł od każdego kg liści.

§ 10. Za staranne i dbałe ' rozsor towanie liś ci
w wiązkach i belikach przyznaje się plantatorom dodatek do ceny taryfowej:
1) wedlug zbiorów, treś ciwości ' i kolorów
a) przy odmianach Trapezund, Tyk-Kułak, Hercegowina, Perustica, Virgiflia w klasach
pierwszej i drugiej
150/ 0
trzeciej
100/0
b) przy odmianie
pierwszej
drugiej

Puławski

150/ 0

10%

nach H avanna, Geudetheimer, Brasil w klasach
pierwszej
150/0
drugiej
10%
§ 11.

4. Przez

energię kiełkowania: bądź siłę kiełkowania

należy rozumieć

te procentowe ilości nasion, które w jednakowych warunkach będą kiełkowały w ciągu 120 godzin (5 dni) bądż 336 godzin (14 dni).

Szerokolistny w klasach

2) według treściwości, wielkości i k olorów przy odmia-

tr eściw e

3. Nasiona tytoniowe o energii kiełkowania mmeJszej niż 40% oraz o sile ki ełkowan i a mniejszej niż 700/0
i nasiona dostarczone p<lnad ilość zamówioną odbiera
się ~o 20 zł za 1 kg.
'
'

Liście żółte, czerwono-żółte, cytryn owo-żółte,

w odmianie Pułe>.ws ki Szero]wlistny kwalifikuje się do pierwszEj klasy t m'yfowej d la t ej odmiemy
i przyznaje si~ 20% do Cia tek do ceny taryfowej.

§ 16. Rozporządzenie niniejsze sta,nowi podstawę
do wydawania orzeczeń szacunkowy ch i obliczania należno ści , przypadających plantatorom od przedsięb ior
stwa "Polski Monopol Tytoniowy" za tytoń, wyprodukowany w okresie kampanii uprawy tytoniu w roku 1950.

§ 17. Rozpo rzą d z enie niniejsze wchodzi
z dniem ogłoszenia.
Minister Przemysłu Rolnezo
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życie

Spożywczego:

B.

Rumiński

