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De èntptaàis moet sleeds hoven de qrond bLlve., zoa15 biià1te qeénre ptan

De onderstam s meestateeí kracht g groeiende, zl-"kteres s

tenlë ptantide ent ol bovenstarn heelt dén weer gu.stigevrocht

eigenschappen, maa.op eigenwortel hebben deze dLkwiits t.st

oeenlè romaten rlln ilet meeÍ gevoetig voor worièt, eklèn en hebben daar
dooreè^ hogeíe produdievan mooie qrole qèt'lkelomalèi

Blitomààt, paprika en auberq ne k.n kurkwortet {Pyrenochàela

lycopersÈil zorqenvoorveelwortelschade, waérdoo.de Ptanten
stecht qaèn oniwikketen en de prodlrctie ordermaats bUjÍt. 0ok

metoen en komkomme. k!nnen tast krigèn vén wortetschim

mets di€ de productie sterk doen dëien.

Waarom tomaat, meloen, komkommer
en paprika enten?
Enten is in de plantenteett een veel toegepaste me-

thode om cuttivarsvan heestersen bomen levelme-
nigvutdigen, denk maar aan rozen.

Deze methode van vermeerdering is zeer omstachtig

maar wet noodzakelijk om at de goede eigen5chap-

pen vàn de cuttivartè bewaren, Soms geven cuttivars
geen zaden oÍ uit de zaden groeien nakomelingen

met àndere kenmeaken dan de cultivar zetf. Maar

ook om de groeikràcht te regeten of ziekten te voor_

komen aan het worte(stetseI bij groentegewassen

kan het noodzaketljk zijh groenten ie enten.

0nderstam en variëteit
0m te enten moet men lwée verwanie pLantendelen comb ne_

ren, namelilk een onderslam waar zich de wodets ëan bev nden

èn een ent dit is een stukje lwljg waar z ch éón or mèerdere

Bll'"_". "r/élner oeoloe,sàr e' o""nr/ooèr19'e-è.rq"4
2odat déze kunnen verqroei€n lól één nieuwe ptant waarna de

cuLtlvarverder kan u tgroeien.

Bij houiachtige gewassen zijn e. twee tildstippe. om te eiter,
nametjk bil het begin van de tente onder glas of ln open tucht en

de 2omerperiode, het moment om te ocuteren e. ch p budding

uittevoèren. Erz jnversch Ltende èntmethoden van toePassing:

dr ehóekséniin9, verbeterde ptakenl nq, kroonent n9...

Men kan tegenwoord 9 in tulncentrà geënie groenteptanten

aankopen, n zaadcatatogi kan me. vàn enkete groenten zaden

vèn onderstémmen en cullvars en bilkomend entmate.iaat

Echte iuinÍanaten kunnen zadel] bestetLén van groenteonder

stammen en cuttvars en deze d.i zetfzaaiei en enten. wa..
door men de kosiprjs van de plant opmerketjk kén d.!kken.
Eikètè gemékketiike entingen zijn door eèn hobbytu nde. met

wat ervaring zetf uit te voeren.

Wàerom groentèn enten?
Hobbyiuinders d e jaren na etkaar in hun hobbykas dezeLide

groe.ten teten, zoatstomëat. papr k.. metoen... z en de produc

i e soms sterk verminde.en doo. aèiwe2igheid van schlmmets

ei andere schadetiike organismen in de bodem.

De kasgrond uitgraven en vervangen kën een oplossing ziin,

mëar ls gèen garént e dat atte schadetjke orqan smen dieper in

de bodern verdwenen z jn.

Groente. zal mei voornametijk enten om geen tast te hebben

van bodemsch mmèts ol éndere tevende organismen d e de

wo ets aèntasten en de ptantverzwékken.
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Bil geénie iornaten kéi men de productieperiode vertengen ei
meer t.ossen {tot lól per ptanr taten o.twikketen en iol zetÍs
2 3 slengets per ptani opkweken. De v.uchten zijn grote. en de
opbrengsi per ptant s oprnerkeUjk veët hoger dan op ongeènte

Kopentèn
JAPANSE I(OPEItTII{G
Bj de2e entmethode wordt de onde.siam enkete cm boven de
bodèm voltedig s.huin aÍgesneden. Dë gèzaaide cuttivar moet
men ook schuin afsnijden roats de onderstarn.
Nèdien moet men de ondérstam en ent met een entctip aan
elkaar bevestigen. Voor deze bevesriging kàn men ook kte ne
wàsknijpers gebruiken.

KOP-SPLEETENTING

Bij deze methode wordt dè kop vén de onderstam recht afge
sneden en wordt in het midden vèn de stenget in de tengte ëen
insnede gemaakt. De aÍgesneden ent zal men onderaan tang,
spiesvormig aÍsiijden en n dë stengetvan de onderclam ptaat,

Met een kteine wasknjper of ptakband kan men dè entptaars
stëvig verbinden zodat beide ptantendeten snet kunnen ver
g.oeien. Bljdeze methode moet men de planien ondereen fotie
pLaatsen om de verdampinq re beperken.

Zoogenten
Bij deze enlmethode, d è men kan toepassen bil komkommer,
tomaat, érbergines... blilven onderstarn en ent op eigen wortel
qroeien, wàardoorde kans op mislukking kleiner s.

6eénle tomalenpLa.t met 2 stengels. Zon plànren moèrté voozrchrig bè-
handelen brl hèl plànten, wa.t dè stenqels kunnèn gëmakk;irk àÍs.heurenl

Door de sierke.e groeikracht en de grote ziekieresisrentie kan
je zorgetoos sër.egróentón tete.. Problemen met gebrckziek-
ten, aÍvattende btoempjes, vergelende btaderen, nëlsroi, kt!
maëtschokken komen haast n et mèervoon

Het wortelstetset is immers zo sierk dat er omzeggens geen
pmbLemen zijn met wateropname of opname van meststoÍÍen,
wat resutteert in mlnder bègieting en mëststoJgitten.

Het enten
Belangrijk bijhet enten is dar men de gepaste onderstam ge
bru kt, dus ptanien van her?etfde geslacht oÍ soort. lVen kài
geen iomaten op rnetoenen enten ol omqekeerd.

Onderstam en ent moeien rnet eLkaarvergroeien, dàa.om is hei
betangrÍk dai de verschitLende weefsettègen vén de stengeL et
kèèr raken. ook moeten de twee steigets bijna even dik ziii.
0m onderstam en ent goed mèt etkaar in aanrakinq te brengen
kài men op de entpLaats eer pLëstic ctip bevesiigen oieen ptak
béidje or een rubbërbandje qebruiken.

Nà hel enteir zal men de planten, afhanketijk van de eitme
thode, een pèar da9e. moeten overdekken om de verdampifg
vè. de kru dachtige btaderen sterk re vermi.de.en. Ats beide
ptanlendeten goed vergroeid zijn, ts het het best om hei beves
iigingsmaterièat te veeÍderen.

Bljhèt entenvan groentegewassen zÍn rwee méthoden van ioe
pass n9. Bil beide methoden moét men onderctammen en cul-
tiva.s getilktljdig zëaien om stengets te hebbei met eèn getijke

Veet Eebruikte ondelstàmmen
Voor tomèai, Maxiíori, Viqomax
Voor metoen, komkomrner: Courge de Siarn

Eei duidèlitk voo.beètd vàn èen zoogenring bjkomkómmer

De ent blijÍt tijdens hèt samengroeien op eigen wortetsraan en
wordl pas afgesneden na vergroe ing vën zijn eigen wortet, sa-
men met de noq qroeiende koD van de onderstam.

È
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ROOD TE

Tomaten hóevèn nletéttijd rood le zjnlZe pronken tegenwoor

d 9 in vete vórmèn vruchtgroottes en kteuren.

Conrmer.iète rassen
Voordecommerciële hande{kweekt men tomàien naaruitz chl

en om téng te bewa.en. Ze wo.den dan ook ó.rilp gept!kl dus

voo.àtéer het echte arcma van de tomaat zich ortw kketl. uit
wétenschéppetijk ondezoek btilkt dat ook.as èn tèelltechn ek

de smaak kunnen be nvtoeden.

llaar de peíede' tomëat bestaal nletl Vindei jultie ook niet

dat tom:ten dle we kweken in onze eiqen moestu n sméakvolLer

zi)n7

lk heb een groté voorL éÍde voo. btauwe' lom.tei Veredetaar

en tómatènkweker Brad Gaies van de Witd Boar Farms USA is

spec aUst in hel kwéken !an p.achtige lomatenrassen met ex-

t.eme smakeo, biotog sch en duuPaam

Vanal20r2bréchthj btauwe' tomaten.èssen op de marki, oni-
sràài u t iat!urt jke vëredet n9.

Tomater bevattenveetca.oteen en lycopine. Dlt zin antioxidè.-
.è1d ó 90ód fólpól tpqe o d \a1t1p. en I o,l.èrdo- 'ilo"1

'Btauwe tomatèn' bèvaiien dan nog een eÍtra gezonde stoÍ:

anthocyanine. Deze stoÍ concenkeert zich in de schil en het
v.uchtvtees ervtak onder Anthocyaniné zorgt vooreen donkere,

De naém 'bla!we' ioméat is dus misteldend en zou betèr'paaË
se' tomaét oÍ '.d go' tomaat ziln. Blauwe tomaten bevàtter
stechis 10% van de {hoge lconcentrètie anthocyanlne ii btèuwe

Btarwe tométen worden déa.entè9en wet meer geqeten. Voórét

bt 1Él qà è !èr b"Lwa ro1érp^ wo dl d" d1tïo.,ori1e oè

màkketilkèr vr jgégeven.

DezeLíd. teetiverTcg;n!
Blauwe tohaten zètÍ kwekèn t!kt iei zo goéd ats andere tomë

ten kweken Tóe. lk de2e 2aden voor hei eerst ontdekte, wist k

niet of ik de oinschrjv nq ervan wet mochi getoven. En ja, zelÍ

kweken, zetf p.oeven, ets anders óoqslen dè. het aénbod ia de

winkel: dal is natuu.li k een mooie uildaqinqL

zl,N!
flll
la1(, it.:),\t,L

Uiteraard moetje èe.sl deluiste rèssen kiezen Sommgeras_

sen bevatten meer:ntioxidanten en a.thocyanlne dan de èn_

Tomaien z jn echte zoiieuefhebbers. Noe mee. zont cht hoè

meer smaak. Tomaten kwèek ik hei UeÍst n een ptastic serre.

Het zontichtwordt er meer door geÍ lterd.

W st je dat stolfig glas tot wét40% tichl kan tegenhouden? Dus

mindersmaakoÍminde.zoet l_lóe meèr zontcht bibtauwe 1o'

Íd""oeorppe oel eJ. d .10" Íèe-é^l5oc/d1r".

Wanneer de irossen onderaan volqmeid ziin, kan er eventueet

wat btad veruijderd worien zodat hetzonticht gemàkketijkerde

onderste en ee6ie tomaten kan bereikei.

Wees z!in g met het geven van wate.en meststoÍ. Íe veetzorgi

voor le veet groe van de ptanl. Dll gaat dan nàtuurtilk ten kos-

tevài de opbrengst en de smaak. Kweek lomale. bivoo.keur
in gewo.e groid. Dit vergt minde. wate. en meststoÍ dan pol

s.o.d. AÍ en toe droge voeten helpt beter bil hel àhipei vèn de

Blauwe tomaièn zijn behoortjk ziekte- en ptaagresistent. Ptani

bàsiticum oí lvicoi,ara sylvest.rb in de sërre. Dit hetpt om btàd-

tuis en wittevtieg op aÍstand le houdén.

Blauwe tomaten vragén meestat een tangere riptild oiripe
blauwe tonralen voeten harde. aan. Bii echte .ijpheid vóeten zé

zachter aan en wordt dé onde.tiggende geLe oÍ .ode kte!r óok

Bewaar tomaten N EÍ in de koetkastl Ats het te koud is. vè.tie

zen ze hun sm.ak. Rèeds na twee dagen n de koetkàst sm:ken

càrqanet lse5trèèpièl ndiqo Kumquat lpeèNoms keÍtromààtièl



tomalen minderzoet,verliezen ze hu. typ sch a.oma ef wo.den

ze zetÍs bitterder Blauwe tomatei bèwaren ook goed e. tén9.

K!mquat of l.digo Pear Drops: mii. favo.iete ke.stómaat

es 0ranie qeLé oÍ rode peeryorm qe kerstomaëtjes metvèet

anthocyanine. Deze hoogktimmende plant kan mee. dan 500

Sa.t Roloise': een Bètglsche topper Eef witte oÍ zèchtqele

soeptomaal tól 300 g.àm mel nd 9o schouders en strepen

Vtez 9 en ticht zoéte smaak. Dezè wordi b j de kweke.s noq

verder geseLecteèrd óP mèer smaak.
'Pascatde Plcardiè: rodè p!ntvormige tomaattot 150 9.am
Sterk, hoge opbrenqn ei sapp g tekker
'Black Beauty : een votledig btèuwe, ltez 9e tomaat met rood

vruchtvtees tot 300 q.am met2eerveeténthocyan ne.Atsu t
zooder n9 mogen de2e lomaten niet in de votte zon Ze heb

ben hun btad aG schàduw nódig.
'Gargèmet': mljf qrooGtè révo.iet Eèn kteine ronde tomaat.

meestatuittopend op een p!illè. Str!lkvormig tot klmmei
de plant. Vroeg iot taët rijpend met hoge opbrengst. De kLetr

va.ieértvan rood oranje gestÈept metvèetènthocyan netot
vottedig zwart. Hoe.jper. hoè meer strepen zlchtbaar wo.
den mei toch noq veetzw.rt óp de schoudere. Lekke.enzeer

Zozrjn erondenussen veel btàuwe tomàtenrassen op de markl:

vèn kerstomaatjes tot soeplómatèn k taèt le hierbii g.aaq

meegenieten van mljn erya.insen met enkete btéuwe tomalen

- ' id 90 Rose': óén vèn dè èe.stè btauwé iométen op de ma.kt
afkomstig uil Peru Een kte nè, róndè rode toméat met btau

we schoude.s lot 80 g.ah
- 'Bl!e Gold : orànje sete kteinè tomàat met zwérte schouders

anthocyan ne en binnenin .ood geètvruchtvtees. Eèn tekke-

.e, zoele, Íruitiqe lomaët het hóqè opbre.qsl.
-'AnanasBtue':eenanàn.stoh:atmetveetbt:uw.Zoeie,fru-

tige soeptom.al Door haà. gew.ht scheuren stengets 9e

makketijk aÍ B.6tgèvóètig Mà.. wet tekkerL

- 'Bosque BlmbLèbeè : móoie nà:m voor eei beautyl Grote

opbrengsl van klè ne, gète tómaten mel veet btéuw Echter

metiq vruchtvlees en welniq .maak

Gà.qàmèL bevà1 vÈeL aírhocyan,Àà

ZelÍ'btàuwe tométen kweken toonlzekerde moe te. Debtèuwe

tomaat is een mooie, gemèkkelilk te kweken bilzonde. tèkkère

en 9€?ónde.airèdér ln onze moestu n. Van de mooiste exem
pla.en nèem k etkjéarop.ieuwzaad.

Dezezadenk.ilèkopenoptuinbe!rze.oÍonllneo.a bjV.eek
en's zëden ntoÍ vérl tóom com

'Sarl Rotoso Lqrole za.hrgeLè bràrwÈromà l Pas.àLde P.àrd ë Lqro1e.

rode bLa!weromaà11. eÍiàa qèeL-oGnle Bt!sh cn ShadowBor ng lqe
ljkt op GàÍqàmèr mààrmrnder bLàrw

Dè qèeL btàuwE'Sosque Brmblebe-" Tomaten hebtè 0 veG.h LLèndèvormpi qrcoteEn[tpuÈn.


