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Franks kweektips
Voor vijgen in pot gebruik je best potg‐
rond of speciale kwaliteits-potgrond
voor zuiderse planten.

Vĳgen plaats je best in volle
zon, pal op het zuiden is
ideaal. Windbeschutting is
het best.
Vĳgen vragen goed voed-
selarme gedraineerde
grond, geen natte grond.
Voeg dus stenen, grof zand,
kleikorrels of lavagruis toe.
Plantaardige meststoffen,
compost zĳn veilig. Er bestaat
speciale vĳgenmeststof.
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Wist je dat een vijgenboom
familie is van de rubberplant?

Je koopt het best geen planten die
afkomstig zijn uit Zuiderse landen. Een
stek uit Egypte groeit hier wel, maar
geeft vaak geen rijpe vruchten in ons
Vlaams klimaat.
Let ook of je een parthenocarpe (*Dit
zijn rassen die zonder bestuiving
vruchten geven) vijgenras van een
betrouwbare herkomst koopt. Een ras
waarvan je 100% zeker bent dat de
vrucht hier kan rijpen.
Alleen parthenocarpe vijgenrassen

geven in Vlaanderen vruchten.
Vijgenrassen die niet geschikt zijn voor
ons klimaat geven soms kleine
vruchten die vroegtijdig afvallen en niet
eetbaar zijn. Vijgenrassen die
kruisbestuiving nodig hebben zijn niet
geschikt voor ons Noordzee klimaat.

BrownTurkey is demeest
aanbevolen vijgensoort

De Romeinen brachten de
vijgenboommee naar onze
regio.
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Vijgen vormen hun
vruchten vóór de winter.
aanbevolen plantafstand
is 2 tot 3 meter.
© foto Pixabay

De smakelijke vruchten
van het meest aanbevolen
vijgenras “Brown Turkey”.
© foto Pixabay

Er bestaan
wereldwijd
meer dan
700 rassen

Slechts
enkele
rassen zijn
geschikt
voor
Vlaanderen

“De vijg
heeft met z’n
ingesneden blad
ook een sierwaarde
in de tuin”
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Gezonde vezelrijke vrucht voor
wie diabetes heeft. (Verse vijgen – 35
(laag), gedroogde vijgen – 40 (laag))

Voor betere spijsvertering, een
gezonde darmflora en een vlotte
darmtransit

Heeft veel voedingsstoffen en
amper calorieën (vers 40-64 kcal/
100g) zijn ze rijk aan vitaminen (a,b,c),
mineralen (kalium, calcium,
magnesium en fosfor.),
voedingsvezels en antioxidanten

Kan bloeddrukverlagende
werking hebben omdat ze een grote
hoeveelheid kalium bevatten, houden
ze de hartslag en bloeddruk op peil.

Hoge concentratie omega 3 en
omega 6 vetzuren. Plantaardig.

Rijk aan kalium (voor constante
bloedsuikerspiegel) en calcium (voor
sterk botweefsels) Kalium zorgt er ook
voor dat de bloedsuikerspiegel
minder snel schommelt.

Vijgen bevatten polymeren of
slijmstoffen die de slijmvliezen in je
keel beschermen. (Vijgen bevatten
veel mucilage, plantenlijm).

Bevatten probiotica. (https://
www.bbcgoodfood.com/howto/
guide/health-benefits-figs)

Vijgen bevatten verschillende
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Vezelrijk,
voedzaam,
goed voor de
darmtransit en
rijk aan
mineralen en
antioxidanten.

door vijgenGezond

foto pixabay

© foto Frank Delsaert

Het moedermaceraat van
vijgenboomwordt gebruikt in
gemmotherapie als draineur van
de maag. De knop van de
vijgenboom (heilige boom in de
oudheid) is een veelzijdige remedie
en vertoont naar het schijnt een
diepe werking op het endocriene
systeem.
Bron: www.santi-shop.eu

stoffen die de kans op kanker kunnen
verkleinen. Eén van deze stoffen is het
flavonoïde quercetine. Verschillende
onderzoeken hebben aangetoond dat
deze natuurlijke kleurstof kan
bijdragen aan een kleiner risico op
longkanker en dikke darmkanker. En
Luteoline.

Vijgen zijn geenmiddel om te
vermageren: ze bevatten te veel
fructose (fruitsuiker). Binnen het
cholesterolverlagend dieet wordt de
vijg rijk aan vezels dan wel weer
aangeraden…

Hoge concentratie
omega 3 en omega 6
vetzuren en
40-64 kcal/100g
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Plantenpaspoort geeft garantie
Het paspoort geeft de
identiteit en herkomst van
de boom of struik weer en
maakt het mogelijk om de
oorspronkelijke producent
te traceren.
Producenten van planten
die uitsluitend aan
particulieren verkopen
moeten niet over een
erkenning beschikken
omdat bij verkoop aan
particulieren de planten niet

voorzien moeten
zijn van een
plantenpaspoort.

Een plantenpaspoort bewijst
dat de producent voldoet aan
de geldende regels en eisen
van de Europese regelgeving en
dat de onderneming onder een
inspectieregime valt van een
keuringdienst.

Virussen en schimmels
Een plantenpaspoort mag alleen
worden afgegeven als het

plantmateriaal vrij is van
EU-quarantaine-
organismen.
Quarantaine
organismen zijn
schadelijke
organismen die
in een bepaald
land (nog) niet

voorkomen. Dit
kunnen schimmels,

bacteriën en virussen zijn,
maar ook planten en dieren. Met
fytosanitaire maatregelen tracht men te
voorkomen dat deze organismen
geïmporteerd en verder verspreid
worden.

Het plantenpaspoort zorgt
ervoor dat de identiteit, de
oorsprong van de planten en
plantaardig materiaal bekend is.

Een plantenpaspoort
is een verzameling van
verplichte informatie die op
een pot of etiket staat bij
het verhandelen van
stekken, zaden, planten en
bomen binnen de Europese
Unie (EU).

Dit Europees
plantenpaspoortsysteem is
nodig om plant-
gezondheidsrisico’s in de
Europese Unie te
verminderen.

Want sinds 14 december
2019 is er de nieuwe
Plantgezondheids-
verordening 2016/2031/EU
“opplant bestemde planten”.



“FigTrees”,deVijgenbijbelvan

deBalearen. Eenkanjer vaneen

naslagwerknaarhetEngels vertaald.

Een toppervanééndeallergrootste

verzamelaars inMallorca.

HetaantalNederlandstaligeboekenovervijgen
iszeerbeperkt.Kiesdaarom voordezedrie
topboekenofbeternaslagwerken.
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“Vijgen in de Lage Landen”van Peter Bauwens is
een topboek over vijgen in onze contreien en zeker
een sterke aanrader voor ieder starter of liefhebber
van fruit en in het bijzonder van de vijgenteelt.
Standaardwerk over vijgen .

“Figues”vanPierre Bauden zijn gelijknamige Franse
kwekerij is een Fransboekmet veel historiek, kweek-
en snoeitips, rassen, en Franse gerechten en
specialiteitenper ras.Topwerk en aanrader voor de
echte vijgenliefhebber.

LEZEN
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Waarom niet eens zelf een
bonsai maken? Het is vrij
eenvoudig en het
eindresultaat vraag wel
geduld maar is best
aantrekkelijk. Het is gewoon
leuker om zelf een
miniatuurboom te maken.

De eerste stap is het verkrijgen van een
vijgenstek (ficus carica). Die kan je
misschien bekomen via iemand of zelf
opkweken. Zoals ik dit deed in het roze
potje in een serre. De gewone vijg zal
niet in alle leerboeken van bonsai staan.
Er bestaat wel een Bonsai vijg (Ficus
microcarpa ginseng), eerder een

gekende kamerplant met zijn dikke,
grillige stam en glanzend donkergroen
blad. Dergelijke ficussen kunnen in hun
natuurlijke habitat luchtwortels
vormen. De ficus Ginseng-bonsai is giftig
voor huisdieren. Let er dus op dat de
huisdieren niet van de bladeren eten
van deze soort. Deze bijzondere ficus
vindt vooral zijn weg naar de tuincentra
en plantenzaken en wordt dus
gerekend tot de kamerplanten en
vraagt hogere luchtvochtigheid. De
bonsai van mij op de foto niet. Snoeien
van een bonsai geschiedt in de lente of
in winter na bladeren zijn gevallen. In
de zomer worden de toppen van jonge
scheuten gesnoeid tot op enkele
bladeren. Sommigen korten elke
nieuwe scheut veilig op 1 of 2 bladeren.

met ficus carica
Bonsai

Zelf een bonsai maken met een stek
van de gewone vijg (ficus carica) is
behoorlijk eenvoudig.
Voorts een stuk creativiteit en
materiaal bepalen het eindresultaat.
© foto’s Frank Delsaert

Droge lucht en een
gebrek aan licht leiden
tot verzwakking en tot
afvallend blad

Belangrĳkste onderdeel
van de bonsaiverzorging
is het watergeven

Let op de grootte van de
pot en het grondmengsel

Snoei wanneer twee
takken op dezelfde
hoogte ontspringen,
onnatuurlĳke kronkels
vertonen of onevenredig
dik zĳn aan de top
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Her en der in de Gentse
binnenstad vind je
vijgenbomen. Maar vaak loop
je er achteloos en onoplettend
aan voorbij.

Voor zo ver ik me kan herinneren,
waren er al vijgenbomen in Gent.
Alleen waren ze verborgen of niet
bekend.Wie langs de Gentse
binnenwateren voer, kon ze opmerken.
Vandaag planten stedelingen ze in hun

enge tuintjes, aan de stoeprand van
hun voordeur. Niet wetende tot welke
mastodonten ze kunnen uitgroeien.
Maar één ding is zeker: ze zijn
blikvangers en creëren een zuiderse
sfeer in de stad. In zomer helpen de
warme muren. De warme blijft langer
in de stad, stenen accumuleren.

Warmemuren
In Vlaanderen en in ons klimaat dragen
soorten als “brown turkey” het goed. De
stad is warmer. En vaak staan ze vrij

goed beschut wat de slaagkans op een
rijkelijke oogst aanzienlijk verzekert.
Maar vaak levert deze slechts één oogst.
Ofwel heb je vruchten die de winter
hebben doorgemaakt. Of de nieuwere
gezette vruchten in de late zomer. De
warmte van de zomer of het najaar
bepalen dan je oogst.
Het is alvast een leuke bezigheid om
met een flinke wandeling op zoektocht
te gaan in de Gentse binnenstad. Ik
ontdekte alvast de vijgenrijkdom.

naar Gentse vijgenbomen
Zoektocht

Nabij de Minnemeersbrug in
Gent ontdek je meerdere
vijgenbomen. Je moet ze alleen
bewust zoeken.

Eenstoepof
miniterrasin
devollezon

volstaat

Tijdens een boottochtje kan je ook
een vijgenboom ontdekken langs de
kant. Of langs een trottoir als je
wandelt. © foto Delsaert
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Deze vijg heeft een
opvallend diep ingesneden
blad. Kilo’s vijgen van dit ras
moet je niet verwachten.
Teleurstellend wat betreft
vruchten: geen rijping. Alles
draait om de sierwaarde van
deze vijgenboom. En ja, die
is prachtig.

Wie deze soort aanplant met de
bedoeling een rijke opbrengst te
hebben , komt bedrogen uit. De kleine

bruine eetbare vijgen, rijpen bij mij de
jongste 5 jaar niet af. De vruchten
komen er wel op maar waren tot nu toe
niet eetbaar of onrijp.
Wie daarentegen een prachtige boom
wil. Die maakt een goede keuze.
Het is wel een gevoelige boom. Het is
mij opgevallen dat hij in pot de volle
zon niet goed verdraagt. En bij droogte
of een hete zomer nauwlettend moet in
het oog gehouden worden. Deze vijg
lijdt snel onder de hitte.
Het is een vrij snelle groeier waarbij een
aantal takken het jaar volgend
afsterven. Het is een vijg met grote
sierwaarde en vergeet de opbrengst.

VIJGENRAS

Decoratief en ideaal voor pot
IceCrystal

Bĳ voorkeur in
halfschaduw of zon

Oogst: Geen

Dubbele vruchtzetting

Voedselarme, lichte
bodem

Geschikt als terrasplant
In de winter oude takken
verwĳderen, sterke
takken laten staan,
zorgen voor een open
kroon

Decoratieve en prachtige boom
maar de jongste jaren zonder
opbrengst. © foto’s Frank Delsaert
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Brown Turkey is in
Vlaanderen zowat een
klassieker en de meest
courante en succesvolle vijg.
Een goede en snelle
opbrengst gegarandeerd.
Bekend voor zijn goede
winterhardheid.

Wie Brown Turkey aanplant krijgt een
sterke en goede vijg. Ideaal om als
beginner mee te starten. Deze vijg is
goed winterhard.
Lekkere vruchten. Niet super zoet maar

wel aangenaam. Op de juiste moment
plukken is de boodschap. De brown
Turkey is een vruchtbare soort geeft
veel vruchten, maar ze worden niet
allemaal rijp. De onrijpe moet ik elk jaar
van de boom verwijderen.
Nadeel is dat de vrucht welr lekker zijn
maar niet aromatisch. Sommige
mensen hebben liever aromatische
vruchten. Het is de beste soort voor
onze streek en klimaat.
Er zijn veel afgeleide variëteiten en
selecties van de Brown Turkey. Deze op
de foto is de Nederlandse selectie
“Brown Turkey Boskoop”.

VIJGENRAS

Klassieker en garantie op succes
BrownTurkey

Bĳ voorkeur in volle zon

Oogst: juli tot begin
september, middelgrote
vruchten, goede opbrengst

Dubbele vruchtzetting

Voedselarme, lichte bodem
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Brunswick doet het bij niet
zo goed in mijn tuin.
Zwakke groei en geen
vruchtzetting. Voorts is er
zeer laten knopvorming, dat
terwijl andere rassen al lang
bladvorming hebben. Ik
vind deze soort ondermaats
tot nu toe. Ik zou deze
persoonlijk niet aanraden
op dit moment. Geduld
loont misschien.

Zeer late vruchtzetting in 2020 die niet
zal afrijpen.

VIJGENRAS

Trage groeier of zwakke stek
Brunswick

Geen verder info

Voorlopig een van de mindere
soorten. Zwakke start.
© foto’s Frank Delsaert
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Angelique of Madeleine des
deux Saisons is één van de
meest winterharde soorten
voor onze regio. Rode
vruchten, geringe
opbrengst. Lekkere rode
vrucht.

Angelique levert een mooi kleurrijke
smakelijke vijg. Verwacht geen
supergrote oogst.

VIJGENRAS

OfMadeleine des Deux Saisons
Angelique
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Kadota

Decoratieve en prachtige boom
maar de jongste jaren zonder
opbrengst. © foto’s Frank Delsaert

Revelatie en topper

Dit is zeker een aanrader en
deze soort verraste me
aangenaam. Het eerste jaar
droeg de boom oude en
nieuwe vruchten samen.
Opvallend is stevig ruwe
blad.

Opvallend bij kadota zijn de dikke,
stugge en ruwe bladeren. Ze glanze
enigszins in de zon. Al vroeg in het
voorjaar verschijnen de eerste vruchten
en daarna de bladeren. Vrij vruchtbare
boom.

Bĳ voorkeur in volle zon

Oogst: eind juli-augustus
vruchten

Dubbel vruchtzetting /
oogst mogelĳk

Voedselarme, lichte
bodem

Geschikt als terrasplant
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CiceroNero

Cicero nero.
© foto’s Frank Delsaert

Italiaan goedwinterresistent

Cicero Nero. Over deze soort
heb ik weinig info. Ik kocht
zeer kleine stekjes. Dus ik
moet geduld hebben. Enige
groeikracht tijdens tweede
jaar. De kleine vruchten
waren rijp eind september
na een zonige periode.
Rood vruchtvlees.

Voorlopig geen verdere info.
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Panachée

Decoratieve en prachtige boom
maar de jongste jaren zonder
opbrengst. © foto’s Frank Delsaert

Gestreepte tijgervijg

Helaas doet ze het alleen
goed op een heel beschutte,
warme plek. De bladeren
zijn tamelijk glad en
lichtgroen.Weinig
vruchtzetting. De droogte in
zomer in 2020 speelde ook
in rol.

Dit ras verdient een zeer warme plek in
de tuin maar draagt verder goed in het
Vlaamse klimaat.

Let er wel op dat de Panachee is minder

winterhard en, dus het is geen
overbodige luxe om jonge planten
goed te beschermen en om ze te
planten op een beschutte plaats.
Tijdens de hitte van 2020 was er veel
bladschade. En geen vruchten.

Bĳ voorkeur in volle zon

Oogst: eind juli-augustus
vruchten

Dubbel vruchtzetting /
oogst mogelĳk

Voedselarme, lichte
bodem

Geschikt als terrasplant

Bĳ voorkeur in volle zon

Geen verder info

16 VIJGEN KWEKEN

VIJGEN KWEKEN



VIJGENRAS

LeonDeVos

Leon de Vos.
© foto’s Frank Delsaert

De selectie van nonkel Leon

Een lokaal ras van
boomkwekerij De Bock in
Oudenaarde. Genaamd
naar de oude vijgenboom
van nonkel Leon. De
vruchten zijn naar het
schijnt purperrood, en
bijzonder zoet. Deze vijgen
groeien al meer dan 75 jaar
in de regio.

Qua smaak en kleur lijken de vijgen
heel sterk op kadota.

Nog geen verdere info.

VIJGEN KWEKEN
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Firoma

Firoma. Beschermde selectie.
© foto’s Frank Delsaert

Beschermde geselecteerde soort

Firoma is een beschermde
soort onder trademark
015735582. Goed groeiende
soort. Geen goede
vruchtzetting na 3 jaar. Wel
in 2020 groeikracht.
Jammer voor nieuwe
selectie dat ze geen vrucht
oplevert. Ik zeg dus geen
aanrader. Zwakke selectie?

Geen verdere info.

Bĳ voorkeur in volle zon

Oogst: eind juli-augustus
vruchten

Dubbel vruchtzetting /
oogst mogelĳk

Voedselarme, lichte
bodem

Geschikt als terrasplant

Bĳ voorkeur in volle zon

Oogst: periodo niet
bekend

Dubbel vruchtzetting /
oogst mogelĳk naar het
schĳnt

Geen goede resultaat op
dit moment
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Green Ishia

Green Ishia.
. © foto’s Frank Delsaert

Afwachten geblazen

Green Ishia is sterke groeier.
Maar er is geen
vruchtzetting door te jonge
plant.

Geen verder info.
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Mirjam

Mirjam. Oude Hollandse of
Bornholm?
© foto’s Frank Delsaert

Oeroude taaie Hollandse

Dit is zeker een aanrader en
deze soort verraste me
aangenaam. Het eerste jaar
droeg de boom nieuwe
vruchten. Afwachten of tot
rijping komen. ‘Mirjam’ vijg
van Kwekerij Bastin, een
‘familieras’ via Jan Huibers
van kwekerij Dependens. Hij
heeft haar van een familie
die haar al 150 jaar in
Nederland in hun tuin heeft.

Goede Groeikracht en flinke
vruchtzetting. Nog niet gerijpt.

Geen verder info.

Bĳ voorkeur in volle zon

Oogst: eind juli-augustus
vruchten

Dubbel vruchtzetting /
oogst mogelĳk

Voedselarme, lichte
bodem

Geschikt als terrasplant

Geen verder info
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Nazareth

Nazareth.
© foto’s Frank Delsaert

Bijbelse vijg nog niet geoogst

Grote groene vijg uit Israël
die goed afrijpt in ons
klimaat. Deze vijg heeft
prachtig rond blad dat
glanst.

Nazareth is een grote, groene vijg die
goed rijp wordt in ons klimaat. De plant
is ook goed winterhard en kan dus
gewoon buiten in de tuin gelaten
worden.
Als u deze vijgenboom in een pot houd
wordt hij minder groot en geeft hij
meer vrucht, maar overwinter de

vijgenboom in pot wel. Ik denk dat deze
vroeg moet gesnoeid worden in
voorjaar om goede vruchtontwikkeling
te krijgen in ons klimaat. Ofwel heb ik
slechte standplaats.

521



VIJGENRAS

Verdal

Decoratieve en prachtige boom
maar de jongste jaren zonder
opbrengst. © foto’s Frank Delsaert

Spaanse toerist op bezoek

Verdal is een echte zuiders
vijg. Opvallend glad gelig
blad. Met dikke toppen vol
blad en vruchten. Late
afrijping in 2019.Wel lekker
groene vijg. Afwachten hoe
winterhard deze soort is.

Opvallend bij kadota zijn de dikke,
stugge en ruwe bladeren. Ze glanze
enigszins in de zon. Al vroeg in het
voorjaar verschijnen de eerste vruchten
en daarna de bladeren. Vrij vruchtbare
boom. Tijdens hitte in 2020 vielen een

aantal vruchten van de boom.

Bĳ voorkeur in volle zon

Oogst: eind juli-augustus
vruchten

Dubbel vruchtzetting /
oogst mogelĳk

Voedselarme, lichte
bodem

Geschikt als terrasplant

Voor volle zon
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SucreVert

Mooie open boom met typisch
puntige bladeren.
© foto’s Frank Delsaert

Zoete kleintjesmet dubbele oogst

Kleien zoete vruchten.Ook
mussega, figue reine of
courgourdane genoemd.
Opvallend zijn de spitse
bladeren. Kan twee oogsten
opleveren. De eerste zijn de
vruchten van in de winter.
Op de foto rechts zie je
eerste rijpe vruchten. De
tweede oogst is voor in het
late najaar tot november. De
vruchten verschillen ietwat

van kleur: vroege en late.

Opvallend zijn de heel zoet vruchten.
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Opvallend aan deze vijg is
het blad. Deze vijg heeft
zeer diep ingesneden blad.
De eerste 10 jaar had ik
nauwelijks vruchten. Je
moet dus geduld hebben.
De beloning zijn gigantische
vruchten.

Ruim opbrengst en tweede late oogst
hang af van de zomer.

Longued’Août
VIJGENRAS

Banane, Jérusalem, Figue Poire

Hiernaast rechts kleinere vruchten
tweede oogst, midden september.
Onderaan die van eerste oogst. ©
foto’s Frank Delsaert
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Opvallend aan deze vijg is
het blad. Deze vijg heeft
zeer diep ingesneden blad.
Kilo’s vijgen van dit ras moet
je niet verwachten. Alles
draait om de sierwaarde van
deze vijgenboom. En ja, die
is prachtig. Over de
winterhardheid heb ik nog
twijfels. Deze planten is
volldig tot de grond
afgevroren tijdens een

zachte winter. Maar door de
sterke groeikracht volledig
terug naar de
oorspronkelijke grootte.
Opmerkelijk.

Wie deze soort aanplant met de
bedoeling een rijke opbrengst te
hebben , komt bedrogen uit.

Afghanistanï

Deze was tijdens de winter volledig
afgevroren.. © foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Taaie rotsbewoner
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Over Sultane of Bellone kan
ik niet zo veel vertellen. Ik
merk geen opmerkelijke
vruchtzetting. Er gaan wel
verschillende namen rond.
Voorbije jaren was er
vruchtzetting maar slechte
rijping. In 2020 zeer goede
vruchtzetting maar het is
afwachten of er geen rui
komt. Is zeer gevoelig voor
de droogte. Ik ben geen

grote voorstander tot nu
toe.

Geen verder info.

Sultane

Sultane, grosse de juillet. Foto’s late
vruchtzetting. Rijp eind september.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Noire de Bellone, noire de juillet
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Opvallend aan deze vijg is
de bladvorm. Er is volop
naamsverwarring aan de
gang. En verkeerde soorten
krijgen de naam.

Nog geen verder info.

PingodeMel

Decoratieve en prachtige boom
maar de jongste jaren zonder
opbrengst. © foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Cordelia, Gilette, Croisic, Saint John, Blanca Gota deMiel,
'Gota deMiel', Gota deMel, Goute demiel
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Opvallend aan deze vijg is
het lange blad. Deze vijg
heeft zeer diep ingesneden
blad. Kilo’s vijgen van dit ras
moet je niet verwachten. In
tweede jaar was er al
vruchtzetting. Er waren
langwerpige vijgen midden
en laat september. Dieprood
van kleur van binnen en
heel lekker. En zoet

Matige groeikracht.

Voorlopig geen verder info.

Dalmatie

Dalmatie.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Précoce deDalmatie'
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Opvallend aan deze vijg is
het blad. Deze vijg heeft
zeer diep ingesneden blad.
Is een bijzonder krachtige
groeier. Kan tweede
vruchtzetting geven maar
de vraag is of deze kunnen
afrijpen tijdens de nazomer.

Gele vruchten maar deze waren bij mij
weinig smaakvol. Nog wat geduld
wordt misschien beloond.

Goutted’or

Snelle krachtige groeier.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Figue d’or, Doree
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Opvallend aan deze vijg is
de snelle groei. En de
bladvorm. Er is
vruchtzetting is er en is laat.
Kleine donkere vruchten
volgen midden september.
Neemt toe aan populariteit.

Geen verder info.

PetiteNegri

Petite negri.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Sterke groeier, kleine vijgen
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Wel vruchten bij de laturella.
Maar het is wachten of ze
voldoende afrijpen in het
najaar. Kleine vijgen.

Nog geen verder info.

Laturella

Laturella.
. © foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Ook“Marseilles”genoemd
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Bornholm is speciaal voor
Noordelijke klimaten geteelt
en wordt daardoor ook
goed in Vlaanderen rijp. De
vijg is vrij groot en groen
van kleur. Als de vijg bijna
rijp is komt aan de zonkant
een bruine blos.

Deze vijg is ook sterk
winterhard en de plant
loopt pas schade op bij

vriestemperaturen onder de
-15 graden.

Er zijn verschillend soorten van
Bornholm in omloop.

BornholmsDiamant

Bornholm.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

WinterhardeDeen
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Opvallend aan deze vijg is
het blad. Deze vijg heeft
rond blad. Kilo’s vijgen van
dit ras moet je niet
verwachten. Naar het schijnt
de lekkerste vijg.

Ik kan dit alvast niet beamen. Vorig jaar
had ik vruchten maar die waren niet
bijzonder. Maar het is nog een jonge
boom. En de standplaats is ook
bepalend;

Gentil Bianco

Gentil bianco.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Naar het schijnt de lekkerste
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Opvallend aan deze vijg is
het diep ingesneden blad.
Deze vijg heeft zeer diep
ingesneden blad. Kilo’s
vijgen van dit ras moet je
niet verwachten. Bekend
om zijn winterhardheid.

Tot nu toe weinig vruchten maar wel
enorme groeikracht. Lange takken. Tot
nu toe winig vruchtzetting. De vruchten
waren rijp midden september. Barsten
wel open.

HardyChicago

Hardy Chicago.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Winterharde Italo-Amerikaan
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Opvallend aan deze vijg is
het blad. Deze vijg heeft
zeer groot blad. Mooie
boom. origine van
Amerikaanse kweker uit
Californië: Ira Condit. De
naam van deze variëteit
duidt op de samenstelling
van zijn naam Condit en
Adriatic.

Geen verder info.

Conadria

Decoratieve en prachtige boom met
goede vruchtintwikkeling. © foto’s
Frank Delsaert

VIJGENRAS

Winterharde Italo-Amerikaan Door Condit in 1957 gekweekt
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Opvallend aan deze vijg
Tena is de gele-groene
vrucht. Het flinke kanjers
zijn en zijn heel lekker.

Nadeel is dat ze minder productief zijn.

Tena

Tena.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Geel-groene zoete honingvijg
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Rijpingsperiode: eind
augustus tot in september.
Produceert in goede jaren
een late, rijke oogst op
nieuw hout (oktober).
Vrucht: de grootste van alle
Gustissimo-vijgen, zeer goed
aroma, peervormige
vruchten die rijpen aan de
boom gedurende een
relatief lange periode; rul,
felrood vruchtvlees.

Deze vijgen zijn peervormig. Naast de
hoge productie met soms ook een
tweede oogst binnen hetzelfde jaar ,
staat dit ras ook bekend om zijn
winterhardheid.

Perretta

Ficus Gustissimo® Twotimer
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

OokTwotimer genoemd
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Rouge de Bordeaux of
Pastilière is volgens mij een
van de moeilijkste vijgen in
ons klimaat. Ik deze afraden
voor wie begint. Want het is
niet leuk vijgen zien te zien
vallen. Onrijpe vijgen te
plukken. Vraagt ook een
goede waterhuishouding.

Wie deze soort aanplant met de
bedoeling een rijke opbrengst te
hebben , komt bedrogen uit. Toch

wordt deze vaak aangeboden in
tuincentra en online. Ik ben geen
voorstander.
Weinig kans op slagen. Maar in in 2020
was er goede vruchtzetting. Maar de
vruchten vallen af en toe vroegtijdig
afvallen. Eerst verschrompelen ze.
Midden september kunnen ze dus
rijpen. Ze gevoelig voor droogte, dus
voldoen begieten.

Synoniemne: Bordeaux, Beer’s Black,
Hirta du Japon, Négronne, Pastellière, ,
Petite Figue Violette, Pied de boeuf,
Précoce Pastellier, Violette de Bordeaux

RougedeBordeaux

Mooie boom maar de jongste jaren
weinig opbrengst.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Pastilière, niet voor beginners
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Opvallend aan deze vijg is
de sterke groei. En de lekker
vruchten. Zeker een
aanrader. Maar niet altijd
terug te vinden. Is een
najaarsvijg die eenvoudig te
stekken is. Toch is de struik
moeilijk in vorm te houden.
De ronde wordt vaak
verward met de “Rouge de
Bordeaux”. Sterke aanrader
lekkere late vruchten

Wie deze plant krijgt struikvorm en late
ronde vijgen, prima van smaak.

RondedeBordeaux

Ronde is een aanrader.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Klein, bol en lekker laat
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Opvallend bij Lisa is de
grote bladvorming. Voorts
iser een sterke groeikracht.
Middelgrote ovaal-ronde
vruchten met paars-bruine
schil en contrasterend geel
vruchtvlees met de
allerfijnste zoete smaak.
Rijpt laat, eind september.
Nog geen vruchten in 2020.
Ficus carica noordelijke vijg
van De Nieuwe tuin.

Geen verder info.

Lisa

.Lisa.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Vijg voor late oogst
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Opvallend aan Petit Alger is
de trage groei het eerste
jaar. Het tweede jaar is er al
late en uitbundige
vruchtvorming. De
winterhardheid is nog een
vraagteken. Het derde jaar is
er toch een groeispurt. En in
2020 is er ruime
vruchtzetting. Rijpt laat
september.

Geen verder info.

PetitAlger

Petit Alger.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Trage groeier
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Opvallend aan deze vijg is
het blad. Deze vijg heeft
zeer diep ingesneden blad.
Kilo’s vijgen van dit ras moet
je niet verwachten. Alles
draait om de sierwaarde van
deze vijgenboom. En ja, die
is prachtig.

Geen verder info.

DelPortogallo

Decoratieve en prachtige boom
maar de jongste jaren zonder
opbrengst. © foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Trage groei
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Onbekende vijg. Is een
selectie of regionale selectie
verkregen via Bauwens.
Goede groeikracht.
Breeduitgroeiende
eenmaaldragende struik
met groen-gele tot
grijsachtige kleine tot
middelgrote vijgen eind
september.

Zeer weinig of geen info over de soort.
Ik heb nog geen vruchten gehad.

Geen verdere info.

SurpriseD’automne

Surprise d’automne
. © foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Aparte regioselectie
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Dessert king vind ik een
tgenvaller. Kilo’s vijgen van
dit ras moet je niet
verwachten. Ik zou deze niet
aanraden.Weing of geen
vruchtvorming.Wel
winterhard.

Geen verdere info.

DesertKing

Desert King, grillige bladeren, weinig
of geen opbrengst bij mij.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Minder succesvol, sterke groei
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Is een bijzondere soort.
Geen ficus carica. Ik heb nog
geen vruchtzetting gehad.
Maar is mooie groeikracht
en heel mooie bladvorming.
Zeker een decoratieve
boom.

Geen verdere info.

Pakistanwildfeige

Decoratieve en prachtige boom . ©
foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Reuzenbladeren, geen vijgen
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Portugese Black is het eerste
jaar trage groeier. Het
tweede jaar ontplooit de
struikvorm zich beter.
Tijdens tweede jaar
ontwikkletzich een enorme
groeikracht en
vruchtzetting.

Voorlopig weinig info.

PortugeseBlack

Portugese Black.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Komt traag op gang
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Deze vijg een heeft een
opvallend langwerpig blad.
Geen vruchtzetting. Er is
veel verwarring over de
naamgeving en verwarring
met andere rassen. Nog
geen vruchten.

Weinig of geen info.

WhiteMarseille

Decoratieve en prachtige boom
maar de jongste jaren zonder
opbrengst. © foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Zaait veel naamsverwarring
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Is Brown King een kruising
tussen Brown Turkey en
Desert King?Wie zal het me
vertellen?
Zwakke planten die bladval
vertonen bij warme dagen.
Het wordt dus verder
opkweken en afwachten op
resultaat. De eerste test
geeft aan dat het eerder
zwakke planten zijn.

Voorlopig geen info.

BrownKing

Brown King.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Lidl lanceert onbekende vijg
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Onbekende vijg. Toont
sterke groeikracht en mooie
ontwikkeling. Nog geen
vruchtzetting. Ik vermoed
dat dit een selectie is van
Hardy Chicago. Maar ik heb
geen bevestiging.

Geen verdere info.

Hardyfig

Decoratieve en prachtige boom
maar de jongste jaren zonder
opbrengst. © foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Is Lidl-vijg, Hardy Chicago?
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Jordan. De vijgenboom
“Jordan” is een variëteit uit
Israël. De plaatselijke rivier
heet de Jordaan. De Ficus
carica “Jordan” is naar het
schijnt een van de meest
aromatische vijgrassen en
heeft grote, paars tot bijna
zwart-gekleurde vruchten.
Het vruchtvlees is zacht van
binnen en wordt door de
stevige schil beschermd

voor de buitenwereld. De
oogst van rijpe vijgen vindt
plaats vanaf augustus.
Zelfs een jonge plant kan
volgens bepaalde bronnen
al heerlijk zoete vruchten
produceren.

Pluktijd van Jordan volgens
de literatuur: oktober,
november

Een zeer donkere vijg afkomstig uit

Israël. De kleur is naar het schijnt
dieprood tot zwart.
Er was al vruchtzetting tijdens eerste
jaar. Opmerkelijk en veel belovend.
Vruchtzetting op kleine leivorm.

Nog geen verdere informatie.

Jordan

Jordan. Geen verdere info.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Van Jordaan naar de Schelde
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“Boskoop” is een
productieve selectie van
Brown Turkey. Geselecteerd
op mogelijke vroege en late
oogst. Lekkere vruchten.

Vandaar ook dezelfde eigenschappen
en winterhardheid. Twee zijn mogelijk
afhankelijk van de zomer.

Boskoop

Boskoop doet het goed.
© foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Selectie van BrownTurkey
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Opvallend aan Napolitano is
de vorm van de grillige
vertakkingen. Vruchten
onstaan zeer vroeg en rijpen
zeer laat en langzaam in
Vlaanderen. Geen probleem
met winterhardheid.Wordt
vaak aangeboden in
tuinzaken. Vaak zonder
naam. Oogst is niet
gegarandeerd. Het zijn de
dieprode vijgen van de

eerste oogst die tot rijping
komen.

Nog geen verdere informatie

Napolitano

Napolitano. © foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Vaak aangeboden import
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Goede winterharde vijg die
lange aftakkingen geeft en
vruchtzetting aan de
toppen. Geen grote
opbrengst. Maar toch lekker
vijg. Vergelijkbaar met
brown turkey.Minder
bladontwikkeling. Veel kale
takken.

Geen verder info.

WhiteEverBearing

Decoratieve en prachtige boom
maar de jongste jaren zonder
opbrengst. © foto’s Frank Delsaert

VIJGENRAS

Kleinerewinterharde vijg
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Gigantisch grote vijgen in Vlaanderen kweken. Het kan. Met
geduld, de juist soort, juiste standplaats en een zachte
winter moet het lukken. Deze vijg weegt
169 gram en is zo groot als een appel. De boom is
bijna 20 jaar oud. Kanjers van vijgen. Vijgen zijn
schijnvruchten en worden gevormd door een
bloembodem en de bloem zelf.
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Je verzorgt je vijgen-
boom piekfijn. Je ziet de
vijgen opzwellen en
rijpen. En je kijkt uit naar
de dag dat je ze kan
plukken. En dan
onverwacht zijn er
kapers op de kust die je
vijgen op hun menu
hebben gezet. De
snoodaards zijn je voor.
Vaak zijn de daders
merels of eksters, die
weten perfect wanneer
de vruchten rijp zijn.
En dan zijn er nog
vijgensoorten
die snel
gaan
barsten
zoals op de foto.
Dat is natuurlijk een
welgekome uitnodiging
van de vijgenboom om
vogels te lokken.

Hoe los ik het op?
Hoe los ik deze vraat op? Ik begin
met over de vijgen die bijna rijp
zijn een kinderkousjes
(babysokjes) te hangen. Ik kies
hiervoor kousjes met opvallende
kleuren. Zo zie je goed hangen.
Want met de zon in je gezicht kan
je de kleuren soms nauwelijks
onderscheiden. Tegenwoordig
gebruik ik ook van die kadozakjes
of netjes die kan toetrekken (zie
foto).Tule of Organza heet het
materiaal. Ik probeer deze zomer.
Het vraagt enig werk, maar de
oogst is wel veilig en zichtbaar.

Sommige soorten gaan spontaan
openbarsten of barsten vertonen. En
dat gaat niet onopgemerkt voorbij

het oog van merels.
© foto’s Pixabay,
Frank Delsaert

Hier hangt organza over de vijg.
© foto Frank Delsaert
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Sapvanvijgentak
is sterk irriterend

Het witte sap van
vijgentakken kan snel
irriteren op de huid. Bij het
snoeien van vijgenbomen
kan er wit sap of latex uit de
snoeiwonden komen. Als
dat melksap op je huid
terechtkomt, kan je
verbrandingsverschijnselen
krijgen wanneer je ermee in
de zon komt. Het is dus
steeds opletten voor deze
witte hars.

Wie het het witte sap op de huid krijgt
moet wel degelijk opletten. En snel
spoelen met water. Want het sap is sterk
irriterend en kan allergische reacties
veroorzaken. Bij sommige mensen zelfs
zeer hevige reacties.

Wratten
Ficussen kunnen kruisreageren met
elkaar en zowel een type I reactie (rode
ogen/slijmvliezen) als een
fytofototoxische reactie geven. Ze
kunnen kruisreageren met latex.
Het witte melksap werd vroeger onder
andere gebruikt als middel voor
verwijdering van wratten.
Dat is ook de reden waarom het
melksap als het op de huid terecht
komt irritaties geeft en in sommige
gevallen zelfs blaren.

Organisch chemische stoffen
als furanocoumarins
veroorzaken phytophoto‐
dermatitis bij mensen. De
gewone vijg bevat
hoeveelheden van twee
furanocoumarins, psoralen
en bergapten.

Sommige mensen
reageren heel
heftig op de latex
van“wenende vijg”
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Vijgkostgeen
stekkenvanmensen
In sommige tuinzaken en
bloemenwinkels zie ik soms
waanzinnig hoge prijzen
voor vijgenbomen. Ook
online. Het lijkt me redelijk
dat er een hogere prijs
wordt gevraagd voor
oudere bomen. Hoe ouder,
hoe duurder.

Wie naar de prijzen van Franse
tuincentra kijkt, ziet vaak veel hogere
prijzen dan bij ons. En dan heb je nog
de verzendingskosten.
Op websites van webshops zie je vaak
verkeerde foto’s van vijgen en
vijgenbomen. Vaak worden de foto’’s
geplukt uit databanken. Zo zien vaak
dezelfde foto’s opduiken in
verschillende webshops. Ook hebben
medewerkers van tuinzaken weinig of
geen kennis van de rassen.
Jaarlijks bieden centra als Lidl en Aldi
planten aan. De jongste jaren zijn ze
wel goed gelabeld. Of hebben ze
plantenpaspoort.
De prijzen zijn billijk. Lidl brengt dit jaar
(2020) enkele nieuwe soorten op de
markt. De vraag is of het wel echte
nieuwe soorten zijn, want het kan ook
een omweg zijn voor het
plantenpasoort. Het omzeilen van
geregisteerde variëteiten. Ik weet het
antwoord niet. “Brown king”, is dit
gewoon“Brown turkey”? De opbrengst
zal het wel uitwijzen.

“Vaak zie je mooie
foto’s online maar koop
geen goedkope zaadjes
via vage buitenlandse
onlinesites”
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Insekten lokken
Symbiose

met
vijgenwesp

Het lekken van sap, het openbarsten
van vijgen. De kleine opening
onderaan de vijg, het zijn allemaal
zaken die de vijg onderneemt om
vogels en insecten te lokken, zaden
te ontwikkelen en de zaden te
verspreiden. Ja, de natuur zit knap in
elkaar. De vijg is daar het bewijs van.
Een deel van een ecosysteem.

Zuiderse vijgenbomen ontwikkelen eetbare
vruchten zonder bestuiving door vijgenwespen. De
gewone vijgenwesp. De vijgenwesp en de
vijgenboom leven in symbiose. Ongeveer de helft
van alle vijgenboomsoorten is eenhuizig
(hermafrodiet). Dit betekent dat de boom zowel
vrouwelijke als mannelijke bloemen produceert. Bij
eenhuizige vijgenbomen bloeien eerst de
vrouwelijke bloemen, die de (zwangere) vijgenwesp
aantrekt. De mannelijke vijgenwesp sterft, de
syconium groeit dankzij de bevruchting uit tot een
zaadbevattende vrucht.

Demeeste commerciëlevijgen inde
handel zijnbevruchtmetde
vijgenwesp.Wantdebloemenzitten
binnenindevijg. En ja, zebevatten
binnenineendoodvrouwelijkwespje.

Bij caprivijgenzijnbeidemannelijkeen
vrouwelijkevijgenoneetbaardoorde
drogestructuur.
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Vijgenliefhebbers
Oei

Er zijn nog meer kapers op
de kust. Het zoete sap van
vijgen lokt ook andere
insecten. Onder meer
wespen. Niet verwonderlijk
want de wesp en de vijgen-
boom leven in symbiose.

Daarnaast pikken vogels graag een
graantje of vijgje mee. En eenmaal ze
het lekkers weten te vinden dan is er
geen weg terug. Alleen netten spannen
is nog mogelijk. Afschrikken zal weinig
helpen. Ook mieren kunnen vijgen
aantasten dat heb ik zelf kunnen
vaststellen. Voorts meerdere mee-eters.

Vroege eerste
vruchtzetting
geen garantie
op goede
oogst

Dehoornaarns.
Wees voorzichtig bij
het plukken van
vijgen, soms zitten ze
aande andere kant.
Ookmierenhouden
van zoet.
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Vijgenskeletteermot

Een ware plaag is het. Deze rupsen
duiken plots op en vreten de
bladeren kapot en de boom kaal. Je
ziet gaten en aangetaste bladeren.
Gesponnen webjes. Opgekrulde en
misvormde bladeren. Het eerst
verwijder ik ze met de hand. Maar
waar dat niet kan, moet je gaan
spuiten. Ook duikt er een zwarte rups
op waarvan ik de naam nog niet ken.

Deze veelvraatwordtdezeeenplaag
dezezomerendekomende jaren in
Vlaanderen.Zeduikenplotsopende
visuele schade isgroot. Zeookeenwit
webopde foto linskonderaan.
Daaraankan je zeookherkennen.Ook
Ookeenzwarte rupsduiktnuop.
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Thee
en infusionvan
vijgenbladeren

Verfrissende
thee of
parfum?

Van de bladeren van de
vijgenboom kan je thee
zetten. Vijgenthee heeft een
milde smaak en een geurige
geur. Meestal kan je
gedroogde vijgenblaadjes
bij een theewinkel of
kruidenwinkel kopen. Heb
je zelf een vijgenboom in de
tuin? Laat de bladeren dan
drogen en maak er later
thee van! Maar neem eerst
enkel vuistregels door. De
bladeren hebben stelen die
irriterende latex bevat. Deze
kunnen brandwonden
geven. De thee zou goede
eigenschappen hebben
voor de gezondheid.

Zorgvuldig plukken
Het irriterende plantensap of hars
hebben we juist niet nodig om thee te
maken. Het plukken moet dus uiterst
zorgvuldig gebeuren. Er mag geen
witte latex op de bladeren druppelen
tijdens de pluk. Spoelen en drogen.

Steel verwijderen
Bij het gebruik van de gedroogde
blaleren verwijderen we ook de de
bladstelen. Net daarom!

Recept (niet voor
zwangere vrouwen)
Voeg 2 eetlepels gedroogd blad (geen
stelen) en 1 liter water toe aan een
bakje. Zet alles op het vuur en laat 15
minuten koken (of tot de vloeistof is
gehalveerd).
Haal na deze tijd de container van het
vuur, laat hem 1 tot 2 minuten staan en
filter om de resten van het blad te
verwijderen.
Laat het iets afkoelen en drink een
kopje thee terwijl het nog heet is.
Let op: je kunt de rest van de thee in de

koelkast bewaren om
later te drinken.
In Zuid- Frankrijk wordt
het blad gebruikt voor de
aanmaak van parfum en
geurstoffen genaamd
"fig-leaf absolute" een
donkergroene-bruine
dikkemassa of vloeistof
metmos-hout geur.
Gebruikt voor woud/
bosgeur....

Naarhet schijnt
goedvoorde
bloedsomloopen
onstekingsremm
end.Maar
bronnenvond
hiervanvond ik
niet.

https://green-me-up.com/2012/08/infusion-glacee-de-feuilles-de-figuier.html
https://umvie.com/feuille-de-figuier-diabete/
http://www.vijgengezond.nl/het-vijgenblad-de-keuken/
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-445/fig
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/fig.html#Varieties
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Vijgenextravoeden?
Overbemesting geeft
veel blad, weinig
vruchten

De vijgenboom
hoeft maar met mate
bemest te worden
tijdens ontwikkeling,
nooit tijdens hitte

Vijgen doen het goed
op arme grond, niet te
nat en met veel zon

In Zuiderse gebieden groeien
vijgenbomen spontaan in rotsen
holtes en tussen de stenen van oude
gebouwen. Zonder meststoffen.

Te veel wind, te veel water: de
bladeren tonen de toestand. Bruine
vlekken. Ook roest kan toeslaan.
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Vijgenextravoeden?
6-6-7, 4-5-5, 8-8-8, 10-10-10
verschillende bronnen geven
verschillende waarden. Als je de
vijgen toch wilt bijvoeden.

Vijgengroeienvannature in
schraledrogegrond in
mediterranegebieden.Omje
vijgenbomentebemesten,geef ze
eenmeststofmet langzameafgifte
diegoeduitgebalanceerd is, zoals
formule10-10-10of8-8-8, één
keer inde lenteenéénkeer inde
herfst.

Het bodemleven
verbeteren betekent hoger
opbrengst en gezonde
bomen en uitbundige bloei.
En goede groei en betere
weerstand tegen tekorten.
Er is veel tegenstrijdige info.

Ook heb ik goede ervaringen met
tomatenmeststoffen (. Opgelet niet
overdrijven. Maar vaak hebben ze
dezelfde samenstelling als de vijgen
en olijvenmeststoffen. Vermijd het
bemesten op zonnige warme dagen.
De wortels kunnen dan snel
verbranden.

Bomendie in containers
wordengehouden,
hebbenvaker kunstmest
nodigdanbomendie in
degrond zijn geplant.

Fles linksDCM
6% stikstof
6% fosforzuuranhydride
7% kaliumoxide

MiddenVIANO
Geenvermelding
samenstelling

Fles rechtsDCM
4% stikstoforganisch
gebonden
5%kaliumoxide
5% aminozuren
Bacteriën bascillus

Zoek je een goedkoper
alternatief? Tomaten‐
meststof bijvoorbeeld van
Action (NK 4-6)
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De ficus carica of vijg
is een plant uit de
moerbeifamilie
(Moraceae). Het
moerbeiengeslacht
bestaat uit 14
soorten. Samen met
onder meer de
papiermoerbei, de
vijg en de
osagedoorn vormen
ze de moerbeifamilie
Moraceae. De boom
komt van nature voor
inWestelijk Azië. Met
de jaren wordt hij
ook almaar mooier
met een betere
groeiwijze. Enkele
soorten van de
moerbei zijn de
Morus alba (witte
moerbei) en de
Morus nigra (zwarte
moerbei).

De bladeren van de witte moerbei zijn
van economisch belang omdat ze het
enige voedsel zijn van de zijderups, die
wordt gekweekt voor de zijdeproductie.
De vruchten worden veel gebruikt in
gebak en wijnen. De rijpe vruchten,
veroorzaken vlekken en bevatten
aanzienlijke hoeveelheden resveratrol, dat
ook in de schil van druiven voorkomt.

In de moerbei vind je twee bijzondere
antioxidanten: reservatrol en
anthocyanine. Reservatrol zit in druiven.
Anthocyanine is een antioxidant die een
goede invloed heeft op de cognitieve
functies van de hersenen

Moerbeifamilie

Vrouwelijke bloemen van moerbei
die uitgroeien tot vruchten. De
moerbeien rijpen gedurende een
periode van minimum 6 weken in
het begin tot midden van de zomer
© foto’s Frank Delsaert
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In de bijbel is het de eerste
boom die wordt vermeld, in
het hoofdstuk over Adam
en Eva.

Profeet Mohammed
bezong de vijg, die hij uit
het paradijs dacht stammen
omdat ze geen pitten heeft .

Boeddha bereikte
verlichting, gezeten onder
een vijgenboom (de
banyan).

Vijgengeloof
Vĳg staat overal symbool voor vruchtbaarheid

FOTOʼs pixabay
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Over fake news en foutieve informatie en
naamsverwarring

“First figs first”
Er gaat heel wat foute
informatie rond. Zowel
online als offline. Zelf
tuincentra zijn onwetend
over deverschillende rassen
die ze verkopen. Verkeerde
labels is ook iets wat vaak
gebeurd. Of vermelden
gewoon“ficus carica”.
Ik heb zo ook enkel staan
onder meer van de Aldi. Ik
kan vergelijken en vermoed
dat het”nazareth”gaat wqat
betreft blad. De vruchten
geven een aanwijzing.
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“Confituur”
Spoel 1 kilogram de vijgen, snij het
steeltopje eraf en snij ze in kwartjes.

Breng de vijgen aan de kook met de 1 kg
geleisuiker, sinaasappelsap (1stuk) en
citroensap van een halve citroen.

Laat de zoete massa 3 minuten borrelend
doorkoken.

Schenk nu in bokaaltjes en dek ze af. Laat
afkoelen in een ijsbad, om het gaarproces
te eindigen.

FOTOʼs pixabay
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Goede potgrond en kleikorrels en stenen
Luchtigwortelen

Luchtige bodem is
belangrijk. Dat kan met
kleikorrels, steengruis of
steentjes.
De vijgenskeletteermot
bestrijden kan met
onderstaand product.
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