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VOORWOORD
Hoewel de laatste jaren de belangstelling voor de binnenlandsche tabak
als product van eigen bodem weer toenemende was, zijn toch de oorlogs
omstandigheden oorzaak, dat er plotseling zoo sterk de aandacht op wordt
gevestigd.
Voor velen is het rooken tot een levensbehoefte geworden, waardoor de
tabak een zoodanige rol is gaan spelen, dat het verantwoord is er aandacht
aan te schenken, ondanks de noodzakelijkheid zooveel mogelijk voedings
gewassen te verbouwen.
Er is een tijd geweest, dat de tabaksteelt ook in ons land van beteekenis
was, doch men is in den loop der jaren de voorkeur gaan geven aan het buitenlandsche product en de smaak der rookers heeft zich daardoor geheel in die
richting ontwikkeld. Dit is nog in de hand gewerkt, doordat men zich nooit
veel moeite heeft gegeven om de hoedanigheden van het eigen product hierbij
aan-te passen, dus tot een andere teeltwijze over te gaan, met de bedoeling
een edeler product te verkrijgen, dat het buitenlandsche wat meer in smaak
nabij komt. Men is slechts voortgegaan met de oude teeltwijze, waarbij wel
groote oogsten worden verkregen, doch een product, dat in het algemeen
slechts geschikt is voor verwerking tot snuif en pruimtabak.
In het Land van Maas en Waal en op den Veluwezoom is echter bij enkele
der oude tabakstelers de liefde voor de teelt gebleven en zij zijn voortgegaan,
zoodat toch altijd nog een kleine kern is overgebleven, die de teelt kent en
gelukkig oók ontvankelijk is voor het aanbrengen van verbeteringen.
Daardoor was het mogelijk tal van proeven te nemen op het gebied van
de bemesting en rassenkeuze, waarbij is gebleken, dat er nog heel wat kan
worden bereikt met betrekking tot verbetering van de kwaliteit.
Behalve de beroepstelers toonen echter ook tal van buitenstaanders een
groote belangstelling- Zij hopen door 'de teelt in eigen tuin in het bezit van
wat tabak te komen. Zij verwachten wel niet, dat deze in kwaliteit kan wed
ijveren met hetgeen zij vroeger rookten, doch wel, dat het eigen product hun
tenslotte toch nog de noodige voldoening zal geven.
Bij dit alles heeft men echter te bedenken, dat het niet zoo eenvoudig is
om tabak te telen, zelfs al behoeft ze slechts aan laag gestelde eischen te vol
doen. Ook dan heeft men nog aan bepaalde voorwaarden te beantwoorden,
en is er deskundige arbeid en zorg noodig om ook eenig resultaat te bereiken.
' Om die redenen meent de Tuinbouwvoorlichtingsdienst, dat deze Mededeeling, samengesteld door iemand, die de teelt kent, voor de practijk van
belang kan zijn, zoowel wat de beroepstelers betreft als degenen, die slechts .
op kleine schaal eens een proef willen nemen.
Het is immers alleen verantwoord om cultuurgrond hiervoor op bescheiden
schaal ter beschikking te stellen, indien ook alles wordt gedaan om tot een
product te komen, dat den naam tabak nog verdient en den mensch ook een
zeker genot geeft.
Wat de beroepsteelt betreft, is daarom reeds de maatregel genomen, dat
zonder vergunning, welke bij öndergeteekende moet worden aangevraagd,
niet mag worden geteeld. De teelt voor eigen gebruik is vrij, maar wel moet
ernstig in overweging worden gegeven ook in den eigen tuin slechts een zeer
bescheiden plaats voor deze teelt in te ruimen en dan nog slechts dàn, wanneer
men de ze"kerheid heeft, dat zij kans van slagen zal hebben, en men bereid is
alle zorgen er aan te besteden, welke nu eenmaal worden gevraagd.
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Is dit niet mogelijk, laat men dan liever aardappelen en groentengewassen
verbouwen, want de voeding van het gezin is daarbij gebaat.
De verbouw van tabak is, ook al blijft de kwaliteit binnen zekere grenzen,
zeer goed mogelijk, maar alleen dan, wanneer er ook met zorg en op des
kundige wijze wordt gewerkt.
De Inspecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouwonderwijs,
Ir. A. W. V A N d e Pl a s s c h e .
's-Gravenhage, Maart 1942.

DE TEELT VAN TABAK
Tabakssoorten
De tabak (Nicotiana tabacum L.) behoort tot de familie der Solanaceae. Als
rooktabak dienen in hoofdzaak variëteiten van N. macrophylla en N. tabacum.
De grondstof voor de nicotinebereiding levert N. rustica.
Gekweekt als sierplanten worden N. Wigandioides longiflora en glauca,
terwijl N. crispa, N. paniculata, N. glutinosa, N. persica en N. repanda
minder verspreide tabakssoorten zijn.
Als rooktabak teelt men een zeer groot aantal variëteiten. In Maas en
Waal werden er bij den tabaksplanter G. Jansen te Leeuwen een 50-tal
beproefd, waarbij de aandacht vooral is gevallen op:
N°. 4. Pfälzer V. 101, met lang en tamelijk breed blad, doch een
minder forsche groeiwijze dan het inlandsche ras.
Deze variëteit wordt in Duitschland als kerftabak gebruikt.
N°. 11. Havana II c, met groote, breede sterk geoorde bladeren' en
een forsche groeiwijze. Geschikt voor omblad.
N°. 25. Maas en Waalsche tabak, een selectie van G. Jansen te Leeuwen.
Groeit zeer forsch en gezond. Voldoet ook goed op zandgrond. Geschikt
voor omblad en kerf (ook meest geschikt voor de teelt voor eigen gebruik).
Wettelijke bepalingen
De teelt van tabak is gebonden aan een teeltvergunning, behoudens
een hoekje voor eigen gebruik, dat vrij is.
De bodemproductie-beschikking 1939 bevat met betrekking tot de
tabaksteelt o. m. de volgende artikelen:
Artikel 7 ter. Het is den gebruiksgerechtigde verboden tabak en hop,
anders dan krachtens vergunning, te zaaien, te poten of gezaaid of gepoot
op zijn grond te hebben.
Artikel 7 qmter. Het verbod, gesteld in het vorige artikel, geldt niet
ten aanzien van personen, die aannemelijk maken, dat zij de in het vorige
artikel genoemde gewassen zaaien, poten of gezaaid of gepoot op hun grond
hebben, met een andere -bestemming dan om deze gewassen geheel of gedeel
telijk, al dan niet bewerkt of verwerkt, te verhandelen.
Artikel 7 quinquies. Een vergunning, bedoeld als in artikel 7 ter, geeft
aan de grootte van de oppervlakte, waarop de houder der vergunning tabak
of hop mag zaaien, poten of gezaaid of gepoot hebben.
Voor het verkrijgen van een teeltvergunning kan men zich wenden tot
den Inspecteur van den Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs, te 's-Gravenhage
(Bezuidenhoutscheweg 30).
In het verzoek dienen vermeld te worden de namen en het adres van
den teler, alsmede een nauwkeurige aanduiding van de ligging van h'et
tabaksperceel, en de grootte in aren der verlangde vergunning.
Als regel wordt een oppervlakte tabak van 1 are, welke voor eigen gebruik
geteeld wordt, vrijgelaten, zoodat , hiervoor geen vergunning noodig is.
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Een are tabak kan 20—30 kg droge tabak opleveren, terwijl hiervoor 500—
600 planten noodig zijn. Uit 1 gram tabakszaad kan men 10 000 tabaksplanten
winnen.
Wordt meer dan 1 are tabak verbouwd, dan zal als regel teeltvergunning
gevraagd moeten worden.
De volgende eischen worden aan den aanvrager gesteld:
1°. het bedrijf moet voldoende toegerust zijn. Noodig zijn o. a. warme
bakken, spijlen, boonenstokken, geschikte grond, voldoende droog
ruimte en voldoende arbeidskrachten;
2°. de teler moet met de teelt van tabak op de hoogte zijn.
Cultuurvoorwaarden
Voor het telen van een bruikbare inlandsche tabak moeten een aantal
voorwaarden vervuld worden, n. 1. :
1°. De planting moet vrij dicht zijn, om dun blad te winnen;
2°. Het z. g. toppen (wegsnijden van het bovenste deel der plant) moet
beperkt blijven tot het wegsnijden der bloemen. Dit werkt de dunbladigheid eveneens in de hand;
3°. De juiste keuze der variëteit is van belang. Voor eigen gebruik kan men
N°. 25 kiezen;
4°. De grond moet een goede structuur en een gunstige bemestingstoestand
bezitten. De pH heeft een grooten invloed op de brandbaarheid. Voor
zandgrond moet deze ongeveer 6 zijn, terwijl kleigrond in voldoende
mate van kalk moet voorzien zijn;
5°. Bij de bemesting moet een directe stalmestgift vermeden worden. Voor
een goede structuur is stalmest echter meestal noodzakelijk. Men geve
deze dus een jaar te voren;
6°. Chloorhoudende meststoffen werken zeer ongunstig op de brandbaarheid.
Men geve dus geen kalizout en geen beer;
7°. Een zeer ruime gift van chloorvrije kali bevordert de brandbaarheid
van de tabak;
8°. Stikstof moet in een voldoende doch matige hoeveelheid en in een snel
werkenden vorm gegeven worden;
9°. De bladeren moeten in „rijpen" toestand geoogst worden;
10°. Bij al deze voorwaarden moet stevig plantmateriaal uiterlijk half Mei
beschikbaar zijn;
11°. Het slagen van de teelt is volledig afhankelijk van het beschikbaar
hebben van goed plantmateriaal op het juiste oögenblik, d. i. niet later
dan half Mei.
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Zaad en zaaien

Tabakszaad is zeer fijn. Ben gram zaad bevat wel 15 000 korrels. Aan
4 gram zou men voldoende hebben voor 1 h. a. Men neemt gewoonlijk
40 gram per h.a.
Gezaaid wordt omstreeks 15 Maart en zeker vóór 1 April. Bij een latere
zaaiing zijn de planten
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dat ook vastgedrukt wordt.
Zoo noodig wordt met een
fijne broes gegoten, doch niet zoo overvloedig, dat de zaden wegspoelen.
De warme bak

Deze wordt op de gewone wijze aangelegd. Gerekend kan worden op
700 plantjes per eenruitersraam (80 X 150 cm), zoodat per are 1 eenruiter
noodig is.
Op den bodem van den bak komt 15 cm vastgetrapte broeimest en
een teellaag van 20 cm. De zijkanten worden met een aarden wal geïsoleerd.
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Door de Reichsanstalt für Tabakforschung te Forchheim wordt de
volgende methode aanbevolen: op den bodem van den bak 15 cm vastgetrapte paardenmest, vervolgens 10 cm zand en hierop 10 cm gezeefde
•en gesteriliseerde compostaârde. De compostaarde moet goed doorlatend
zijn. De zandlaag geleidt de warmte snel naar boven, terwijl overtollig vocht
gemakkelijk wegzakt.
Het steriliseeren van den grond kan gebeuren met behulp van een
aardappelstoomer, welke zoo noodig aangeschaft kan worden door de
tabakstelersvereeniging. Door het stoomen van den grond gedurende een
half uur worden ziektekiemen en onkruidzaden gedood.

De verzorging van den bak
Zoodra de schadelijke dampen uit den broeienden paardenmest ontweken
zijn en de bakgrond handwarm aanvoelt, kan gezaaid worden. Tot de
kieming — dit is 8 dagen na het zaaien — blijft de bak gesloten en zoo
noodig gedekt met riet- of (en) stroomatten. Wanneer de plantjes opkomen
wordt overdag zoo mogelijk gelucht en 's nachts gedekt met een rietmat.
Gewied moet worden zoo spoedig mogelijk na het opkomen. De tabak
is tusschen de onkruiden gemakkelijk te kennen, omdat de zaadlobben op
den grond blijven liggen, terwijl die van de onkruiden omhoog staan.
Tijdens het wieden worden de tabaksplantjes gedund, aJs ze te dicht
staan; eventueel open plekken worden ingeboet.
Indien noodig wordt met een fijne broes gegoten, daarbij zorg dragende,
dat geen water blijft staan. De plantjes zijn n. 1. uiterst gevoelig voor smeul
(wegrotten).
Als afweermiddel wordt in Maas en Waal „gestoft" d.w.z. men stuift
stoffijnen drogen grond tusschen de plantjes. Het proefstation te Forchheim
raadt een wekelijksche bespuiting met y2 % Bordeauxsche pap aan tegen
smeul, vanaf den 5den dag na het opkomen.
Zoo mogelijk wordt steeds veel gelucht. Tenslotte worden de planten
goed afgehard. Het streven moet gericht zijn op korte gedrongen stevige
planten, welke half Mei beschikbaar moeten zijn.
Grondsoort en bemesting
Tabak groeit goed op vochthoudenden zand-, klei- en zavelgrond, en
mogelijk ook op andere gronden.
Het is noodzakelijk, dat de grond een ideale structuur bezit. Deze bereikt
men door te zorgen:
1°. voor een gunstigen zuurgraad (pH). Op zandgrond moet de pH tusschen
5,7 en 6,2 liggen. Kleigrond heeft een gunstige pH indien de grond
kalkrijk is. Er zijn aanwijzingen, dat de brandbaarheid van de tabak
scherp reageert op de pH;
2°. voor een organische bemesting (stalmest, groenmest) en
3°. voor een geëigende grondbewerking.
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Stalmest, welke in den herfst of in het voorjaar, voorafgaande aan den
tabaksoogst, toegediend wordt, veroorzaakt een slechten brand en een
slechten reuk. Het verdient aanbeveling stalmest een jaar tevoren te geven.
De brandbaarheid wordt o. m. bevorderd door een rijke kalivoorziening,
mits chloorvrij.
Men strooie dus uitsluitend kunstmest en wel per are: 5 kg kalkammonsalpeter eenige weken vóór het planten, 10 kg patentkali in Februari—
Maart en 5 kg superfosfaat of slakkenmeel bij de grondbewerking.

Het uitplanten

Dit gebeurt zoodra het gevaar voor nachtvorsten geweken is. Gezorgd
moet worden, dat niet veel later dan 15 Mei de planten op het veld staan.
Het welslagen hangt volledig af van goed plantmateriaal dat tijdig
beschikbaar moet zijn.

Afb. 2
Pas uitgeplante tabak op wallen

Goede planten zijn 6—8 cm hoog, en gedrongen en zij hebben een stevig
stengeltje. Bij het opkweeken moeten zij dus niet opgejaagd, doch veel
gelucht en tenslotte flink afgehard zijn. Aan het einde van de bakperiode
wordt het glas gelicht. Een rietmat ter bescherming tegen nachtvorst is
dan nog noodzakelijk.
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Eenige dagen vóór het uitzetten worden de planten overvloedig gegoten,
waardoor de wortels kluit houden. Bij het opnemen draagt men zorg de
wortels niet te beschadigen. De worteltjes moeten loodrecht naar beneden
en diep in den grond komen, maar niet opzij omgebogen worden. De grond
wordt rond de wortels flink aangedrukt.
Bij droogte is direct aangieten noodzakelijk, terwijl een herhaling noodig
kan zijn.
Even groote planten moeten op het veld bij . elkaar staan. Een zekere
selectie in den bak is dus noodig. Planten van verschillende grootte op het
land bijeen gezet veroorzaken een ongelijken stand, wat tengevolge heeft,
dat bladeren van ongelijke rijpheid geoogst worden. Eerst worden dus de
grootere planten op het veld gebracht en later de kleinere. Hierdoor ontstaat
een zekere opvolging in den oogst. Alle bladeren kunnen toch niet tegelijk
geplukt worden !
Door een kleinen plantafstand oogst men dunner blad, dat echter ook
wat kleiner van stuk wordt, dan bij een ruimeren stand. De gewichtsopbrengst
wordt door een dichten stand gunstig beïnvloed, maar de aan te wenden
arbeid neemt ook evenredig toe met een nauwere planting. De oogstmoeilijkheden worden met een dichten stand grooter, zoodat de gulden middenweg
ook hier bewandeld moet worden.
Men plante daarom dicht in dubbele rijen, maar zorge tevens voor vol
doende ruime plukpaden. Het planten op wallen, zooals in Maas en Waal
gebruikelijk is, vergemakkelijkt het plukken.
Op goeden grond moeten de plukpaden 60 cm breed zijn. De rijenafstand
neme men 35 cm en op de rij eveneens 35 cm, een en ander volgens bijgaande
schets.
.
35

Voor een stevigen stand moeten breede wallen
zorgen, zoodat de planten niet op den kant staan,
35
x
x
terwijl aanaarden bovendien noodzakelijk is.
x
x
Een hoeveelheid van minstens 10 % der planten
x
x
moet voor later inboeten in reserve gehouden
x
x
35 worden. Zij wordt tusschen de andere planten
x
x
ingezet. Regelmatige controle op uitvallers is noodig,
x
x
vooral als slakkenvraat verwacht kan worden.
x
x
Hiertegen helpt Helitox of een ander slakkenx
x
middel. In kleine hoopjes uitgelegd, beschermd door
x
x
een dakpan, eten de slakken er gaarne van en gaan
dood. Andere gelijksoortige middelen zijn o. m.
Sirene, Slakexit, Slakkendood en Toptox. Het werkzame bestanddeel is
metaldehyde, dat in fijne kristallen in den handel is. Zelf kan men een slakkenmiddel maken door metaldehyde (1 op 100) te mengen met zemelen. Het
mengsel moet met water rul gemaakt worden.
x

60

35

x

Hakken en aanaarden
De tabak moet groot gehakt (geschoffeld) worden. Zoodra na het uitplanten de groei hervat is, wordt met dëzen arbeid begonnen. Een driemalige
herhaling zal wel noodig zijn. Na regen, als de grond korstig ia, moet in elk
geval gehakt worden.
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Het aanaarden gebeurt als de planten 25 cm hoog zijn. De grond brengt
men naar de planten, waardoor de wal hooger wordt. De 2 à 3 onderste
bladeren worden hierbij toegedekt. Omdat de planten zeer snel groeien
moet niet te laat begonnen worden.

Beschutting en beschaduwing
Vochtige warmte veroorzaakt bladeren met een lossen bouw. Zulke
bladeren hebben groote intercellulaire ruimten en dunne cel wanden. Zij
branden goed. Deze tropische omstandigheden zijn bij ons eenigermate te
benaderen door nauwe plantafstanden en een opsluiten van het tabaksgewas
binnen dichte hagen van pronkboonen. De hagen beschutten tevens tegen
windschade.
Elke 10de wal wordt daarom vervangen door een dichte en hooge haag
van pronkers (var. Erecta). De stokken komen op 40 cm afstand van elkaar
met 4 boonen per stok. Ook het einde der rijen wordt afgeschut met een
pronkboonenhaag.
Voor een kleiner perceel zijn betrekkelijk meer stokken noodig dan voor
een grooter. Wanneer de perceeltjes 20 X 10 m zijn, moet per are op
75 stokken gerekend worden.
De boonen moeten droog geoogst worden, tenzij de tabaksplanter beschikt
over een tuinbouwteeltvergunning. Dan kan hij groene peulen ter veiling
aanvoeren.
Toppen
Het-wegsnijden van'het bovenste plantendeel heet „toppen". Om dun
blad te oogsten moet er eigenlijk niet getopt worden, doch moeten bloemen
en zaad blijven zitten. Maar reeds spoedig vallen de uitgebloeide bloemen
kronen af. Zij blijven gedeeltelijk op de groote bladeren liggen en geven
aanleiding tot rotplekken.
De bloem wordt daarom weggesneden, zoodra het uitvallen der bloem
kronen begint. Men snijdt alleen de bloem weg en geen bladeren ! Om bij
dezen arbeid beschadiging van het tabaksblad te voorkomen, „topt" men
alleen na den middag als het blad wat slap en daardoor minder bros is.
Sommige planters snijden uit sleur niet alleen de bloem weg, maar ook
een aantal der bovenste bladeren. Dit is goed als pruimtabak (spintabäk var.
Rollendeck) verlangd wórdt. Vooral de bovenste bladeren (vroeger bestgoed)
worden door deze handelwijze zeer groot, dik, stevig en vettig, juist wat
van goede pruim verlangd wordt. Zulke bladeren wegen zwaar, ze branden
niet of slecht en, voor zoover ze branden, stinken ze.
Zij, die aldus handelen, vrezen een te kleine gewichtsopbrengst wanneer
niet getopt wordt. Doch het niet toppen gaat gepaard met een dichten
stand ! Weliswaar vergt deze manier meer arbeid, doch zij geeft behalve
een betere kwaliteit tevens een minstens even groote en waarschijnlijk een
grootere opbrengst dan de oude manier van doen. Topt dus flink als pruim
tabak gewenscht wordt (16—18 bladeren) en snijdt alleen de bloem weg,
als ge rooktabak wenscht. Geeft voor pruimtabak tevens wat stalmest.
Pruimtabak behoeft niet te branden en kan dus ook niet stinken.
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Afb. 3
Bloeiende tabaksplanten

Dieven

Dit zijn de zijscheuten. Zij ontstaan uit de knoppen in de bladoksels.
Eerst uit de hooger geplaatste knoppen, gevolgd door de lager geplaatste.
Vanzelfsprekend wordt het uitloopen der okselknoppen bevorderd door het
toppen. Zwaar „toppen" geeft zware „dieven".
Midden op den dag, als de bladeren wat slap hangen, worden de dieven
weggebroken zoodra ze 10 à 20 cm lang zijn. Uitgezonderd worden 1 à 2
der bovenste dieven, waarvan alleen het topeinde weggebroken wordt.
Het is dus niet noodig om jacht te maken op elk diefje, dat zich vertoont,
maar men laat ze groeien en als ze te groot worden, breekt men ze weg.
Het oogsten der bladeren

De oogst moet vroeg beginnen, doch dit is slechts dan mogelijk, wanneer
vanaf het zaaien alle cultuurzorgen met toewijding verricht werden. Onze
zomer is toch al zoo kort om de tabak volledig te laten rijpen en vooral te
laten drogen. Het gaat er dus om, zooveel mogelijk te profiteeren van den
zomer. Geurig en rijp worden alleen die bladeren, die in Juli en Augustus
geplukt worden.
Rijp noemt men de bladeren, zoodra de donkere kleur in een lichtere
overgaat. Lichtere partijen of geelachtige vlekjes vormen zich dan in het
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Afb. 4
Het oogsten der bladeren

blad, terwijl de punt vaak vergeelt. Het afrijpen van de tabak voltrekt
zich aan de plant van onder naar boven.
Men zou dus de bladeren één voor één moeten plukken, te beginnen van
onderen. Gewoonlijk echter trekt men een 2—4 tal bladeren tegelijk af. Men
breekt ze — al kruipende door de rijen — één voor één dicht bij den stengel
voorzichtig af, door ze met een druk van de duim, dwars op de lengterichting
van den stengel, aan de bladbasis af te knappen.
Bij dezen arbeid zullen de hooger geplaatste bladeren gemakkelijk
beschadigd worden, als men niet voorzichtig te werk gaat. Na den middag,
als het blad wat slapper is, zal de kans op breuk minder groot zijn.
De geoogste bladeren worden plat op elkaar gelegd, onder den arm
geslagen en meegenomen naar de volgende plant. Als het hoopje te groot
wordt, legt men het terzijde. Tenslotte worden de bladeren verzameld en
aan het einde der plukpaden bij elkaar gelegd.
Bij het plukken gaat het er dus om de bladeren niet te breken of te
scheuren. Beschadigde bladeren zijn minderwaardig.
De soorten van blad

Aan de plant onderscheidt men een aantal soorten blad, en wel:
1°. Zandgoed.
2°. Aardgoed.
volgen.

Dit zijn de onderste 4—6 volwassen bladeren.
Zoo heeten een 6-tal der bladeren, welke op het zandgoed
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3°. Bestgoed.

Dit zijn de bladeren, welke boven het aardgoed staan.

4°. De lompen of hel geel zijn een paar onvolgroeide bladeren onder het
zandgoed. Zij worden het eerst geplukt en zijn tijdens den oogst reeds
min of meer aan de plant vergeeld. De droging gebeurt eenvoudig, door
ze op zolder uit te spreiden. Ze krijgen een hoog gele kleur en worden
niet gefermenteerd, doch zijn voor het gebruik gereed, zoodra ze droog
en bestorven zijn.
5°. De zuigers zijn de bladeren, welke aan de dieven zitten. Ze worden het
laatste geplukt en met stengeltje en al gedroogd. Ze leveren een zeer
donker getinte zware en minderwaardige tabak. Na den oogst der zuigers
staan nog alleen de kaal geplukte stengels der tabaksplanten op het
land. Zij hebben geen waarde en worden spoedig gerooid en verbrand.

Zandgoed, aardgoed en bestgoed
Dit zijn de drie hoofdsoorten tabak, elke groep vertegenwoordigd door
een 5—8-tal bladeren per plant.
Voorheen, toen er diep getopt werd, was er een groot onderscheid tusschen
deze 3 soorten tabak. Het zandgoed was brandbaar en rijp, het aardgoed
als rooktabak desnoods nog bruikbaar, terwijl het bestgoed, waarop de teelt
gericht was, bestemd werd voor pruimtabak. Het brandde niét en behoefde
ook niet te branden.
Thans, nu bij het toppen alleen de bloem wordt weggesneden, zijn de
verschillen tusschen de 3 hoofdsoorten vervaagd. Alle drie branden. Het
zandgoed is het lichtste van tint, het bestgoed donkerder, terwijl het aardgoed
daar tusschen in staat. Het zeer donkere en zware bestgoed van vroeger
wordt niet meer bereikt.
Hoe rijper het blad bij den pluk is, des te lichter van tint wordt het
bij de droging. Rijp blad kleurt, geel bij het drogen. Groen blad wordt bruin.
De vale tint, welke voor dekblad gebezigd wordt, bereikt men in Indië, door
te plukken in de morgenuren. Deze vale tint zou ontstaan bij afwezigheid
van zetmeel in het blad.
Door het assimileeren'van koolzuur onder invloed van het zonlicht, hoopt
zich zetmeel op in de bladcellen. Dit wordt 's nachts gedeeltelijk afgevoerd.
Het zou volledig afgevoerd worden, indien de nachttemperatuur niet onder
de 22° C daalt. Zulke nachten zijn bij ons zeldzaam, zoodat het oogsten van
vaal getint dekblad niet wel mogelijk zal zijn.
De onderste bladeren der plant, dus de lompen en het zandgoed en tevens
de zuigers zijn meer geschikt als kerftabak, voor de pijp, voor cigaretten
(indien gesausd) en voor binnengoed voor sigaren. De smaak is eenigszins
flauw en wat scherp, zoodat menging met buitenlandsche tabak nood
zakelijk is.
Het aardgoed en bestgoed is — mits op de juiste manier geteeld —
geschikt als omblad voor sigaren. Het is dun, soepel, sterk en het brandt
behoorlijk, terwijl de smaak is, als hierboven beschreven.
Het is natuurlijk zaak om te zorgen, dat bij het drogingsproces de ver
schillende soorten tabak niet door elkaar komen.
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De bewerking der afgebroken bladeren

Zoodra de hoeveelheid geoogste bladeren groot genoeg is, wordt zij naar
binnen gebracht om gesneden te worden. Van elk blad wordt de dikke
middennerf met een mesje gespleten, zooals op bijgaand figuurtje is aan
gegeven. Men legt daartoe het blad op de knieën of
op tafel met de onderzijde naar boven. Het mesje
wordt door de nerf gedrukt op eenige cm afstand van
het afgebroken einde. Vervolgens wordt de nerf over
een lengte van 15 cm opengesneden in de richting
van den bladtop. Aan de spleet, die aldus ontstaat,
kan het blad worden opgehangen.

Gelet moet er op
worden, dat het mesje
niet uitschiet en in
het bladmoes snijdt.
Om dit te voor
komen, neemt men
het lemmet tusschen
duim en wijsvinger.
Bij het snijden laat
men de andere vingers
langs de nerf glijden,
waardoor de juiste
snijrichting bewaard
wordt.
Na het snijden
worden de bladeren
geregen aan stokken
(„spijlen"), welke on
geveer 1,50 m lang
zijn en zoo dik als
Afb. 5
een duim. Op de spijl
Het snijden der bladeren
krijgen de bladeren
een onderlingen afstand van 4 à 5 cm. Men moet er op rekenen, dat er
ongeveer 150 spijlen per are tabak noodig zijn. Aan elke spijl komen
bladeren van gelijke lengte (sorteeren), terwijl beschadigde bladeren apart
opgehangen worden.
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De droogruimte

De volle spijlen gaan naar de droogruimte. Zij worden met de einden
gelegd op dwarsbalkjes, waarmee de droogruimte doortimmerd is.
De droogruimte moet

^

^

^

wel verspreid
licht, doch
zoo
zijn ingericht,
dat
geen direct zonlicht kan
toetreden, maar vooral,
dat er zeer veel en regel
baar geventileerd kan
worden. De in- en uitlaatopeningen
moeten
dus zeer talrijk en regel
baar zijn. De vochtige
tabakslucht moet boven
kunnen ontwijken, ter
wijl de drogere buiten
lucht beneden in de
droogruimte moet kun
nen toetreden.
Een ventilator zal
dienstig kunnen zijn om
de vochtige lucht weg
te zuigen, terwijl een
kachel op natte dagen
er toe kan bijdragen, dat
de lucht droger wordt.
Gerekend moet wor
den op een droogruimte
v^n^minstc^ lâm'^er

de schuur of op den
zolder worden ervoor
De bladeren worden naar de schuur gebracht
, gebruikt Veel ZOU Verom 6
gesneden te worden
, ,
i i
,
beterd kunnen worden,
indien zij werden voor
zien van regelbare inlaatopeningen dicht bij den vloer en regelbare uitlaatopeningen (schoorsteenen) in den nok.
Het bouwen van een modeldroogschuur zou aanleiding kunnen worden
tot navolging, zoodra voldoende ervaring is opgedaan.
Afb. 6

Het drogen

De onderlinge afstand tusschen de tabaksspijlen moet zoo gekozen worden,
dat de bladeren elkaar niet raken, en dat luchtcirculatie overal kan plaats
hebben. Eerst wordt het bovenste deel der ruimte volgehangen, terwijl de
later geoogste bladeren een lagere plaats krijgen.
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Het drogen zelf moet regelmatig, maar niet snel, plaats hebben. Elk blad
moet minstens 4 weken drogen, omdat tijdens dit proces omzettingen zich
moeten voltrekken, waarvoor tijd noodig is.
Bij een te snelle droging hebben de gewenschte veranderingen in de blad
cellen niet plaats; het blad blijft dan groen. Schimmel treedt op als te
langzaam gedroogd wordt,
terwijl de mooie tabakskleur ontstaat indien het
Ha|
vocht uit de bladeren met
^1Ift y IB
de juiste snelheid verwÊmÉf
dampt. De verschillende
'M'É JMnH
tinten, welke vaak in een
blad waargenomen worden,
B® jïWm. €jl
zijn gedeeltelijk een gevolg flBMI
Kr/r r » Br MF mh
van onregelmatig drogen.
RHlW.•:ißim
Bij het fermenteeren ver^*"PI
dwijnen de verschillen weer |H |f\ *. \\ t .
M* lPm*Jl
gedeeltelijk.
X%kX^2n6^*»>fPrVx!*(liïïö»3
Wanneer tijdelijk te
snel gedroogd wordt, ver
harden de bladranden. Bij
aanraken hoort men een
droge ritseling. Een te
langzame droging doet
spoedig schimmelpluis ont
staan, het eerst op de
hoofdnerf. Bij vochtig weer
moet de droogruimte geheel
iMBL^Êk A WK
gesloten kunnen worden.
f^WKfJb. £ I
Een te snelle droging —
'JjWy JflllO
1
die wel voorkomt als een
^
J
klem partijtje tabak op een
<9È|
grooten zolder hangt •—- is
5|ft/
te verhelpen door's nachts
jr'Uu ns|| jvflfjCBlS
te luchten, door meer versch
"
j
blad op te hangen en door
een nauweren onderlingen
Afb afstand der bladeren.
,
.
TT , .
_
Het inwendige van een droogschuur
Wanneer het drogen te
langzaam gaat kan dit
versneld worden door meer te luchten (als regel wordt te weinig gelucht),
door minder versch blad binnen te hangen en door een ruimeren ouderlingen
afstand te kiezen.
Het is gewenscht om het versehe aangeregen blad niet direct naar de
droogruimte te brengen, doch het in een schuur of onder een afdak tijdelijk
op te hangen, om het wat te laten verwelken.
Het drogingsproces is in hooge mate afhankelijk van het weer. Het is
noodig de droogruimte eenige malen per dag te controleeren.
Nadat de bladeren eenige weken gehangen hebben en het meeste vocht
ontweken is, worden ze „overgestoken" d.w.z. men schuift ze dichter bijeen.
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Er is dan minder ruimte noodig en er komen stokken vrij voor nieuw aan
gevoerde bladeren.
Tenslotte is het vochtverlies zóó groot geworden, dat de tabak nagenoeg
droog is. Tabak neemt zeer gemakkelijk vocht op en droogt weer vlug uit.
Zij reageert dus snel op het weer. De kwaliteit wordt er niet beter door.
Omdat de droge tabak

AfbTabaksspijl met droge bladeren

kanten op elkaar stapelt,
zoodat binnen in den stapel
een

opening

blijft

om

broeien te voorkomen.
De hoeveelheid arbeid

Na deze beschrijving van de teelt zal zich bij den lezer wel een indruk
gevormd hebben over de arbeidsintensiteit der tabakscultuur. Een ver
melding van het aantal uren, dat noodig is voor elk der handelingen, zal
de gemaakte voorstelling meer vasten vorm geven.
De cijfers, welke aan deze opgave ten grondslag liggen, zijn verkregen
doordat een aantal planters nauwkeurig het aantal werkuren genoteerd
heeft. Ze loopen uiteen van 69 tot 160 uren per are tabak, al naar gelang
meer of minder intensief gewerkt werd.
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Opmerkelijk hierbij is, dat de kwaliteit van de tabak evenredig is met
het aantal uren. Bij een steekproef bleek o. m., dat een planter, die slechts
72 uren per are had gewerkt, bladeren oogstte met een gemiddeld gewicht
van 530 gram per 100 stuks, terwijl een andere planter, die 160 uren arbeid
per are aangewend had, een gemiddeld gewicht haalde van 361 gram per
100 bladeren. Toch waren de bladeren van beiden nagenoeg even groot,
waaruit volgt, dat de laatsten veel dunner waren. Bovendien had de laatste
planter een grootere gewichtsopbrengst per are, waaruit volgt, dat deze
veel meer bladeren heeft moeten verwerken dan gene.
Het groote verschil in arbeidsuren kan alleen reeds hieruit verklaard
worden, dat bij een dichtere beplanting en weinig „toppen" het aantal te
plukken en te drogen bladeren tweemaal zoo groot kan zijn als bij een ruimen
stand en diep „toppen". Bovendien moet meer arbeid worden verricht bij
het opkweeken en poten.
Het aantal arbeidsuren kan dus met de cultuurmethode sterk varieeren,
doch moet gemiddeld geschat worden op minstens 120 uren per are en
per jaar.
Verdeeld over dé verschillende werkzaamheden ontstaat voor een perceel
tabak van 10 aren het volgende beeld:
aantal
. -;.i, uren:
*<•
^
fx,
Broeibak klaarmaken en zaaien
10
Wieden, luchten en schermen
30
* / vJ
Spitten en wallen maken
100 »
' Kunstmest zaaien
2
Planten en gieten
100
Hakken en wieden
60
Aanaarden
40
Toppen
......... 30
Lompen breken en drogen
90
Zandgoed breken, snijden en drogen . . . 130
Aardgoed breken, snijden en drogen . . . 140
Bestgoed breken, snijden en drogen . . . 140
Zuigers oogsten en ophangen
.80
Oversteken
60
Opbinden en sorteeren
130
Zuigers pluizen
60
Verdeeld over de maanden van het jaar is deze arbeid ongeveer als volgt:
(de cijfers onder de maanden geven het aantal werkuren per are).

>

Januari
.0

Februari
0

Maart
4

April
10

Mei
16

Juni
6

Juli
21

Augustus
28

September
10

October
18

November
7

December
0

Uit deze cijfers blijkt wel, dat de teelt zeer arbeidsintensief is.
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Het fermenteeren
Dit is het geheimzinnige broeiproces, waarbij de gedroogde tabaksbladeren
tot tabak worden, en waarbij bacteriëele, enzymatische en ehemische
omzettingen een rol spelen." De tabaksteler doet het niet zelf, doch laat
het doen, nadat eerst de bladeren in bundeltjes van 25 stuks met de stelen
bij elkaar gebonden zijn.
De tabaksbundeltjes worden in een vrij grooten stapel opgetast en spoedig
stijgt de temperatuur in den hoop aanzienlijk, waarbij een eigenaardige geur
ontstaat, welke geheel anders is dan tabakslucht. Er voltrekken zich krachtig
verloopende omzettingen in de bladeren. Naast een hoeveelheid warmte
ontstaan koolzuur, vetzuren, ammoniak, salpeter en bepaalde reuk- en smaak
stoffen. De eiwitten worden daarbij grootendeeJs afgebroken tot amiden en
ammoniak, terwijl suiker en zetmeel nagenoeg geheel verdwijnen en het
nicotinegehalte vermindert.
De gemakkelijk oxydeerbare stoffen worden het eerst omgezet. Zij leiden
den broei in. Door het lang bewaren der gedroogde bladeren oxydeeren deze
stoffen reeds geheel of gedeeltelijk tijdens de bewaarperiode, zoodat het
moeilijk of onmogelijk is, zulke tabak nog te fermenteeren.
Het is daarom gewenscht zoo spoedig mogelijk na het drogen tot fermen
teering over te gaart. Teneinde verlies van gemakkelijk oxydeerbar^,
tegen te gaan, moeten de tabaksbladeren zoo bewaard worden,
vloedige luchttoetreding onmogelijk is, doch tevens zoo, dat broei vî}prfeômçn
wordt. Dit bereikt men door niet in den „sluithank" doch in de ^jjikkèn"
te bewaren zooals dat tevoren beschreven is.
De lichtere en zeer rijpe tabaksbladeren (zandgoed) worden weinig
gebroeid, doch de zwaardere bladeren — het aardgoed en vooral het best
goed — moeten een krachtige fermentatie ondergaan. Dit bereikt men door
eJk bundeltje — naar gelang de soort tabak — een eigen plaats in den
fermenteerstapel te geven. De stapel is n.l. niet overal even warm. Naar binnen
neemt de temperatuur toe. Bij de optimumtemperatuur, welke ongeveer
bij 40° C ligt, hebben omzettingen het krachtigste plaats.
Het schijnt goed, dat de inlandsche tabak een niet te heftigen, doch
krachtigen eri langdurigen broei ondergaat. De temperatuur laat men daarom
oploopen tot hoogstens 50° C., gemeten op het warmste punt van den stapel.
Heeft verdere stijging plaats, dan wordt de hoop uit elkaar gehaald en opnieuw
gepakt, eventueel wordt de buitenlucht afgekoeld. Vast pakken heeft een
trage, los pakken een stormachtige broei tengevolge.
Voor zware tabak (bestgoed) moeten de stapels niet te groot zijn. Ronde
stapels met een middellijn van 3 m en een hoogte van 2 m zijn waarschijnlijk
de beste. Zij moeten bovendien herhaaldelijk omgezet worden, waarbij de
bundeltjes tabak uitgeschud moeten worden. De lucht in de fermenteer kamer moet verzadigd zijn van waterdamp.
De tabak, welke in den stapel gelegd wordt, mag niet te nat zijn noch
te droog. Droge tabak broeit niet. In natte tabak hebben verkeerde om
zettingen plaats.
De fermenteerruimte moet van weersinvloeden tamelijk onafhankelijk
zijn. Vooral de invloed van de buitentemperatuur speelt hierbij een groote
rol. Tabak, welke te koud is, kan niet tot broeiing gebracht worden, omdat
het beginproces door de lage temperatuur verhinderd wordt.
*

•
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ànden dezer ruimte moeten dus liefst geïsoleerd zijn. De ruimte
zelf mag niet grooter zijn dan noodig is en liefst voorzien van een centrale
verwarming om de temperatuur buiten den stapel op de gewenschte hoogte
te brengen, teneinde, daarmede de warmte in den stapel eenigermate te
regelen.
Een verlaging van de kamertemperatuur zal een sterkere afkoeling en
daarmede een lagere temperatuur in den stapel tot gevolg hebben.
Met de kunstmatige verwarming der lucht heeft een daarmede correspondeerende uitdroging plaats, waarin voorzien moet worden door het over
vloedig verdampen van water. ' '
Na deze uiteenzetting zal het duidelijk zijn, dat een kleine tabakshoop
zich niet verwarmt, omdat het oppervlak in verhouding tot den inhoud te
groot is, waardoor de afkoeling te snel plaats heeft, tenzij men met behulp
van isoleerende stoffen, zonder afsluiting der lucht het warmteverlies
tegengaat. Een oplossing in deze richting wordt wel gezocht, door de kleine
hoeveelheid tabak van den teler voor eigen gebruik in hooi te fermen
teeren. De Maas en Waalsche tabakstelersvereeniging te Druten heeft echter
gemeend, deze bezigheid tegen vergoeding van den arbeid te moeten over
nemen van den liefhebber, teneinde daardoor te bevorderen, dat — als er
tabak geteeld wordt — deze tabak dan ook zoo goed mogelijk toebereid
aan het gestelde doel te beantwoorden. Desgewens cht belast
'ging zich ook met het snijden van de tabak voor eigen gebruik
pijptabak.

