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I 

SAMENVATTING. 

Van technisch rijpe bladen van verschillende varieteiten van 
Nicotiana rustica en Nicotiana Tabacum werden het citroenzuur
en het nicotinegehalte bepaald, uitgedrukt in % op de droge stof. 
R etzelfde werd gedaan van bladmoes en hoofdnerf afzonderlijk, 
verder van de wortel, de stengel, de bloemen en de vruchten. Ret 
totale gehalte per plant werd tevens berekend. Voor de nicotine
bepaling werd de picrinezuurmethode van PFYL gevolgd. V oor de 
citroenzuurbepaling werd de pentabroomacetonmethode na
gewerkt, welke methode geschikt werd bevonden voor de bepaling 
van citroenzuur in tabak na de extractie van deze stof met aceton. 
Ret bleek noodzakelijk voor dit doel een empirische correctietabel 
aan te leggen. Wat de invloed van de fermentatie van de tabak 
op het gehalte betreft, werd geconstateerd, dat citroenzuur- en 
nicotinegehalte bij de fermentatie achteruit gaan, echter niet 
wanneer de bladen vooraf op 100° C worden verhit. 

Op bovengenoemde wijze onderzocht bleken de bladen het meeste 
citroenzuur te bevatten. Ret bladmoes belangrijk meer dan de 
hoofdnerf. Naar de bladstand leveren de middelste bladen het 
meeste, daarop volgen de onderste. De stengel, wortel en vruchten 
bevatten aanzienlijk minder, de bloemen slechts sporen. Nicotine 
bevindt zich eveneens voornamelijk in de bladen. R et bladmoes 
bevat ook hiervan aanmerkelijk meer dan de hoofdnerf. Stengel en 
bloemen bevatten weinig, de wortel nagenoeg geen nicotine . In 
de vruchten kunnen daarentegen t amelijk groote hoeveelheden 
voorkomen. 

Voor de totale opbrengst per hectare van de cultuur werden 
voor citroenzuur rond 150 kg, voor nicotine rond 100 tot 150 kg 
gevonden. 

Rieruit voigt, dat de bij de rooktaba kfabricage en de cultuur 
optredende tabaksafval, voor zoover het hoofdnerven, stengels 
en wortels betreft, weinig citroenzuur zal bevatten. R et kan niet 
worden verondersteld, dat een citroenzuurbereiding in het groot 
hieruit rendabcl zou kunnen zijn. 

Tenslotte werden cit! 
gefermenteerde handels 
zich geen eenvoudig V 

gehalte en tabakstype, 
onderling. 

De gevonden totaalo] 
het onderzoek van de 
da t een verhooging van 
voordat tot een bereidin 
kunnen worden overgeg 



J . 

chillende varieteitcn van 
werden het citroenzuur

:t in % op de droge stot. 
n hoofdnerf afzonderlijk, 
men en de vruchten. Ret 
'ekend. V~~r de nicotine
[l PFYL gevolgd . V~~r de 
'oomacetonmethode na
~vonden voor de be paling 
van deze stof met aceton . 
empirischc correctietabel 
~rmentatie van de tabak 
erd, dat citroenzuur- en 
:eruit gaan, echter niet 
fden verhit . 
!ken de bladen het meeste 
belangrijk meer dan de 
Ie middelste bladen het 
mgel, wortel en vruchten 
slechts sporen. Nicotine 
e bladen. Ret bladmoes 
de hoofdnerf. Stengel en 

(enoeg geen nicotine. In 
ijk groote hoeveelheden 

van de cultuur werden 
:ine rond 100 tot 150 kg 

dabricage en de cultuur 
et hoofdnerven, stengels 
, bevatten. R et kan niet 
urbereiding in het groot 

71 

Tcnslotte werden citroenzuur- en nicotinegehalte in een aantal 
gefermenteerde handelstabaksoorten bepaald. Rierbij vertoonde 
zich geen eenvoudig verband tusschen citroenzuur- of nicotine
gehaltc en tabakstype, of tusschen citroenzuur- en nicotinegehalte 
onderling. 

De gevonden totaalopbrengsten van citroenzuur per plant, bij 
het onderzoek van de zelf gekweekte planten, doen vermoeden, 
dat een verhooging van het gehalte door selectie noodzakelijk is, 
voordat tot een bereiding van citroenzuur hieruit in het groot zal 
kunnen worden overgegaan. 


