taller pràctic
ESPECIAL TOMAQUERES

Cinc receptes
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tomaqueres
a càrrec de Bàrbara López i Ricard Alcojor

Escull la planta adequada
Si fem el nostre planter, vol dir que abans haurem extret la llavor
de fruits representatius de la varietat i haurem escollit els
fruits dels quals volem conservar alguna característica.
Si posem planter, observar la salut de les plantes és molt important
i hem de descartar plantes malaltes o amb coloracions sospitoses.
Característiques com un bon vigor i una mida correcta també
compten.
Les tomaqueres són plantes vigoroses i rústegues que s'adapten
a totes les terres i condicions. Per això són innombrables les
varietats que podem cultivar i cada any en surten de noves al
mercat. Las varietats locals són la millor opció. Estan adaptades
al territori i ens aporten la garantia de formar part del nostre
patrimoni. A més, cultivar-les ajuda a preservar-les.

Allotja el planter correctament
Es convenient soterrar la tija tal
com mostren els dibuixos. Hi ha
diferents tècniques segons la
mida de les plantes i les condicions de l'hort.
Totes aquestes tècniques ajuden
a fer créixer les arrels.
Sovint, aporcar les tomaqueres
amb un bon compost després de
collir els primers fruits proporciona
noves arrels i vitalitat a les plantes.

Organitza el reg
Una vegada tenim el nostre planter instal·lat a l’hort, ens preguntem
quin és el volum de reg necessari.
Període d'instal·lació
Quan posem la planta a terra farem 2 o 3 regs llargs per setmana
durant dues setmanes. La durada, tot i que depèn del tipus de
sòl, no és gaire important en aquest cas perquè són regs molt
llargs i l’aigua sobrant percola. Entenem per reg molt llarg entre
2 i 4 hores d’aigua en reg per degoteig.

Una vegada la panta estigui arrelada, es deixa de regar
completament fins que es doni alguna de les condicions següents:
- treu la primera flor,
- té un marciment general que no recupera o
- fent un forat al terra veiem que ja no te gens de saó.
Aquest temps entre els regs d’instal·lació i el regs periòdics
oscil·larà entre 2 i 5 setmanes (segons la qualitat del sòl).
Regs periòdics
El procediment anterior dóna suport al concepte de no portar
l'aigua a la planta sinò fer que la planta busqui l'aigua.
El reg periòdic és important al llarg de tota la vida productiva de
la planta per això convenen els regs profunds i espaiats.

Lliga i escavalla
A partir del trasplantament, si es donen
les condicions de fertilitat, llum i
temperatura, les tomaqueres s'apressaran a transformar l'energia solar en
planta i creixeran ràpidament.
És el moment de tutorar la planta,
assegurant-ne cada pam de tija
aproximadament a un tutor (sovint una
canya). Es poden reciclar cordills i fils,
espart i altres fibres vegetals prou llargues per fer el nus i no
cenyir massa la tija. N'acabat es composten bé. El plàstic és
penós de retirar però també fa bon servei.
Quant a l'escavallada o poda, cal dir que quasi totes les
tomaqueres milloren la relació mida/nombre de fruits si s'escavallen
sistemàticament.
La tija única
Consisteix a preservar exclusivament la tija central. Per això es
tallen els brots auxiliars a mesura
que surten entre fulla i tija.
Aquest sistema produeix de 5 a 6
poms de flors.
Es pot escapçar la tija central si es
considera que la planta té suficients
poms florals.

Les dues tiges
Algunes varietats de tija prima i resistent milloren la seva producció
si preservem dues tiges en comptes d'una sola. Les conseqüències en la mida dels fruits són mínimes.
Abans que les plantes presentin les primeres flors, la tija principal
fa un brot auxiliar: el deixarem créixer. Posarem una canya per
cada tija i les entutorarem com si fossin plantes independents,
lligant-les i escavallant-les.
Aquest tractament és recomanable en moltes tomaqueres de
penjar i ideal en varietats locals com el magnífic Cor de Bou de
Vacarisses.

Bona collita
El moment de collita de cada varietat de tomàquet depèn del
seu destí. En petits horts es valora que el tomàquet tingui bon
sabor, textura adequada i aroma abans que bona consistència
per a ser transportat. Així mateix s'ha de considerar el seu ús:
per amanir, per penjar o per fer conserva o altres.
Cal collir el tomàquet d’amanir en el moment de total maduració.
En aquest moment les propietats nutritives, entre altres la vitamina
C, són màximes.
Si ens agraden els tomàquets verds, hem de tenir en compte
que són més sensibles al fred de la nevera i es deshidraten
ràpidament.
Els tomàquets de penjar són particularment interessant per
la seva capacitat de conservació. Per afavorir-la, el moment
ideal de collita és quan trenquen el color, verolen.
Aquestes receptes han estat pensades per amanir l’experiència
de menjar-te un bon tomàquet, cuidat amb les teves mans. Si
a més a més el pots compartir, el tomàquet serà inoblidable!

