w
w

.n

pv

-p
om

os

po

st

.n
l

Omenten van een
oudere boom

w

Vier Stappen.
Bron Atrium
tuinencyclopedie.

Omenten van bomen is zeer oud en
was bekend bij de volkeren ver voor
Christelijke jaartelling. In overleveringen en geschriften van de
oude Grieken en Romeinen lezen
we reeds over het oculeren en over
een aantal entingsmethoden en dat
de toepassingen door de eeuwen
heen toegenomen zijn. De Fransman Thouin beschreef in zijn werk
dat 1821 verscheen, 119! verschillende manieren en de Nederlandse

kweker Ottolander noemt in zijn
boekje er een kleine zeventig.
Vroeger was het heel normaal dat
een fruitboom omgeënt werd en
waarom? Ten eerste omdat het ras
onrendabel werd en ten tweede als
men een hoogstam omentte dan
was zo`n boom met drie jaar weer
in productie, een nieuwe hoogstam
planten dat duurde veel langer,
voordat die weer in productie was.
Aan welke voorwaarde moet zo`n

boom voldoen om nog om te kunnen
enten? Allereerst niet te oud en zo
mogelijk vrij van kankeraantasting.

Wanneer enthout knippen?
Men kan het beste in januari van
het jaar van omenten het enthout
knippen. Neem éénjarig hout zonder gemengde knoppen, maar wel
met vitale bladknoppen. Beslist
geen waterlot binnen uit de boom.
Bij dit soort hout zijn de knoppen
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We kunnen als de weersomstandigheden het toelaten en de bast los
laat, peren in maart en appels eind
maart/april enten. Als de bast niet
gemakkelijk los laat, dan zouden
we een driehoeksenting toe kunnen
passen. Laat de bast goed los, dan is
een kroon of spleet ent aan te bevelen omdat dit gemakkelijk werkt.
Het gebruik van raffia en warme
entwas is aan te bevelen, proeven
met de afdichting met balsem zijn
mij erg tegen gevallen. Bij een proef
op de Fruithof in 2012 waarbij drie
kroonenten gezet zijn, zijn deze afgedicht met Lacbalsem en alle drie
zijn mislukt.
Bij het gebruik van medifilm met
warme entwas moet ook afgeraden
worden. Het dunne plastic daarvan

os

Wanneer enten en hoe?

raakt gemakkelijk los en daarom is
raffia aan te bevelen, zeker als men
een driehoeksenting toepast.
Verder is het van belang dat de te
enten tak een opstaande stand
moet hebben, dus naar boven wijst
om een optimale groei kracht van
jonge enten te kunnen garanderen.
Ook kan het noodzakelijk zijn in de
omgeving van de te enten tak een
ander tak als “zuiger” te laten staan
en als de tak zo`n 10 cm of meer dik
is meerdere enten erop te zetten om
“verzuipen”van de enten te voorkomen. Tenslotte vergeet het topje van de enten niet met entwas af
te dichten, anders mislukt de enting
alsnog.
Hoe verder? De eerste weken regelmatig enten te controleren of de
entwas alles nog goed luchtdicht
afsluit. Ook is het belangrijk dat er
geen aangrenzende takken de enten
kunnen raken, waardoor ze alsnog
los raken. Uitlopers van de “moederboom“ zoveel mogelijk verwijderen. Na een aantal maanden zullen we ook moeten controleren of
de raffia niet ingroeit en deze voorzichtig doorsnijden.
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dikwijls aan de “zwakke” kant en de
internodiën (de afstanden tussen de
knoppen) staan te ver van elkaar.
Dit enthout kan men het beste bewaren aan de noordzijde van een
muur en afgedekt, ook is het mogelijk ze in een kuil te bewaren. Wel
moeten we oppassen dat muizen
het enthout niet kan aanvreten. Het
mag in elk geval niet indrogen.

Geslaagde kroonenten van Rode Williams.

Marten Pelleboer
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Het planten of vervangen
van een fruitboom
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Alvorens we gaan planten moeten we ons afvragen of de grond waar we
de boom in willen planten wel daar voor geschikt is.
Is het zand, klei of veengrond of er iets tussen in?
Is de grond goed ontwaterd?
Is er wind beschutting?
Hoe is de voedingstoestand van de grond?
Hebben er eerder fruitbomen gestaan, zo ja welke en zijn de restanten
goed opgeruimd.?

Grondsoort
Elke grondsoort heeft zo zijn specifieke eigenschappen die voor fruitboom geschikt zijn om al of niet
succesvol te groeien. Zo staat meer
of meer vast dat peren op de betere gronden geplant moeten worden.
Kan een peer niet op zandgrond
geplant worden? Ja zeker, maar hij
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zal extra verzorging en bemesting
vragen.
Op natte venige gronden kan men
eigenlijk alleen Luntersche Pippeling of een Bramley`s Seedling
planten, liever geen handappels of
peren. Ook zal een Zoete Brederode
(stoofpeer) op een natte grond veel

last kan hebben van Pseudomonas
syringae (dode knoppen).
Cox’s Orange Pippin, Yellow
Transparent en Karmijn de Sonnaville vragen een goed ontwaterde
en doorlaatbare grond, anders ontstaat er snel vruchtboomkanker.
Gronden die niet goed ontwaterd
zijn of waar storende lagen in de
bodem aanwezig zijn waardoor water te lang blijft staan, zijn daardoor
niet geschikt om met succes grootfruit aan te planten. Het is daarom
raadzaam eerst iets aan de ontwatering te doen dan wel storende lagen
te doorbreken (met een woelpoot).
Kan men dan niets planten op een
natte grond? Zo is het ook niet

