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Ægte Kulturtobak  
(Nicotiana tabacum “Petit Havana”) 

250 frø 

Værd at vide: 
Den ægte røgtobak er enårig og underopdelt i arterne tabacum 
og rustica. Den 1,5 til 1,8 meter høje plante stammer 
oprindeligt fra Sydamerika, men bliver imidlertid dyrket in 
mange områder i troperne og subtroperne. Selv i Sydtyskland 
findes der enkelte tobaksdyrkere. 

Bemærk !! På grund af afgiftsmæssige grunde må der ikke 
anlægges ubegrænset arealer af tobaksplanter. Til dekorative 
formål må der naturligvis gerne dyrkes nogle planter i ens 
hjem. Om efteråret, så snart bladene er gule, høstes disse. De 
hænges bundtvis op til tørring og senere fermenteres de. 
Derved udvikles den specielle tobaksaroma. Den smukke 
plante med de rosafarvede blomster lader sig naturligvis også 
som holde som dyrkningslet prydplante. Med et smukt visuelt 
udtryk som resultat, kan man med fordel plante lavere 
sommerblomster rund om den. 

Oprindelse: 
Tobaksplanten har sin oprindelse i Sydamerika. 

Formering: 
Frøene kan uden forbehandling sås. Bedst er det dog at lave forkultivering i en vindueskarm og fra maj - 
efter den sidste frost - kan de plantes ud på friland eller i krukker. 

Placering / lys: 
Tobaksplanter elsker lyse til solrige placeringer. I potter eller krukker kan de efter den sidste frost i maj 
sættes ud i det fri eller plantes ud i et bed. 

Gødning, vanding og pleje: 
Tobakplanten trives bedst på godt drænende jord. Krukkeplantejord eller enhedsjord med tilsætning af 
1/4 del sand er også godt egnet. Kun skal tobaksplanten ikke plantes ud lerjord. Gennem tilførsel af 
gødning hver 3. eller 4. uge, der er tilstrækkelig, understøttes den kraftige vækst. Som gødning egner sig 
krukkeplantegødning eller universalgødning. Jorden holdes jævnt fugtig og kun af og til lader man jorden 
tørre let op. 

Overvintring: 
Overvintring er ikke en mulighed, da tobaksplanten er etårig og da bladene modnes om efteråret. 

Vigtige dyrkningstips: 
Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt 
eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen 
(ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på 
dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller 
glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring 
kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.
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