
TOBAK wintertarwe
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Europese aanvoerder in opbrengst
Tobak is toonaangevend in opbrengst. Het ras is recent geïntroduceerd op de Europese markt 
waar het de aanvoerder is in de categorie opbrengst. Tobak is een middenvroeg ras, gemiddeld 
qua lengte en heeft een goede stevigheid.

Kwaliteit
Tobak heeft een goede maal-/bakkwaliteit. Opmerking hierbij is dat voor deze kwaliteit een late 
(derde) stikstofgift noodzakelijk is om voldoende eiwitgehalte te realiseren.

Resistentie
De algehele ziekteresistentie van Tobak is erg hoog. Met name meeldauw, bruine- en gele roest 
resistenties blinken hierbij uit. De fusariumresistentie is voldoende. Bij een hoge ziektedruk wordt 
een preventieve bestrijding geadviseerd.

Wintervastheid
Tobak heeft een uitstekende wintervastheid.

RASPROFIEL
waardering raseigenschappen (gemiddelde van 2010 t/m 2013)

Kwaliteit en opbrengst
kwaliteit baktarwe
korrelhardheid harde korrel
opbrengst zeer goed
HL-gewicht hoog

Landbouwkundig
lengte stro 7,5
stevigheid 7,0
vroegheid in de aar 6,5
vroegrijpheid 7,0

Resistentieniveau
meeldauw 9,0
bruine roest 8,0
gele roest 9,0
bladvlekkenziekte 8,0
fusarium in de aar 6,0
 



een product van:
Limagrain Nederland
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Neem voor dit ras contact op met uw zaaizaadleverancier

Teeltbeschrijving

Zaaizaadhoeveelheid
Bij de teelt van Tobak moet worden gestreefd naar max. 500 aren per m². 
De zaaidichtheid, onder goede omstandigheden en bij vroege zaai, ligt rond de 180 kg/ha. 
Bij ongunstige omstandigheden en late zaai dit verhogen naar 190-210 kg/ha, uitgaande van een 
duizendkorrelgewicht van 50 gr.

Stikstofbemesting
Stel de hoogte van de stikstofbemesting af op de te verwachten gewasproductie en korrelopbrengst. 
Ook plaatselijk opgedane ervaringen spelen hierbij een rol.
1e N gift: 140 kg N per ha minus bodemvoorraad, zo vroeg mogelijk in het voorjaar;
2e N gift: 60 kg N per ha, in 1 - 2 knopenstadium (GS 31 - 32);
3e N gift: 30 - 40 kg N per ha, in vlagbladstadium (GS 39 - 43) (tbv. voldoende eiwitgehalte).

Gewasbescherming
Tobak is een gezond ras met goede ziekteresistenties. Wij bevelen aan om een vroege fungicide-
behandeling toe te passen en preventief een mangaanbespuiting op lichte gronden. 

Groeiregulatie
Tobak is een middenlange, stevige tarwe. Om het hoogste rendement te bereiken, wordt een 
bespuiting met een groeiregulator over twee periodes aangeraden:
1e bespuiting bij einde uitstoeling (stadium 29): 0,25 L Moddus + 0,5 L CCC 750;
2e bespuiting in ontwikkelingsstadium 1e tot 2e knoop: 0,25 L Moddus + 0,5 L CCC 750.

NB: Voor de keuze van uw fungicidemiddelen en groeiregulatie kunt u zich het beste laten 
voorlichten door uw leverancier. 

1)  Tobak wordt in Nederland vertegenwoordigd door Limagrain Nederland bv. 
2)  Deze ras- en teeltbeschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden.


