Aardbei
De aardbei is er al sinds mensgeheugenis, zowel in Europa, Azië als in Amerika.
Zelfs ten tijde van de prehistorie aten de jagers- verzamelaars al aardbeien. De
Romeinen gebruikten de aardbeien om gezichtsmaskers te maken, alhoewel dit hun
ook niet weerhield om ze op te eten... en ook de Zonnekoning Louis XIV hield enorm
van aardbeien. Onze inheemse soort is de bosaardbei of wilde aardbei (Fragaria vesca).
De moderne aardbei (Fragaria ananassa) is eigenlijk uitheems. In de XVII eeuw kwam Fragaria
virginiana uit Noord-Amerika naar onze streken. Deze werd later gekruist met een aardbei uit Chili, de
Fragaria chiloensis: De moderne aardbei was geboren.

Hoe Telen ?
Keuze van de variëteiten
De aardbei is een doorlevende plant, ze kunnen in twee groepen geklasseerd worden. Eenmaaldragende
rassen die gedurende 3 à 4 weken bloeien, tussen midden mei en midden juli. Ze leveren doorgaans veel
vruchten op maar de oogsttijd is beperkt. Doordragende rassen bloeien van juni tot de eerste vorst met
doorgaans een iets rustigere periode tussen juli en augustus. Verschillende variëteiten verschillen in smaak,
productiviteit en grootte van vruchten.
Niet doordragend :
De oogst concentreert zich rond juni, veel zonlicht nodig.
Elsanta, Madame Moutot, Ciflorette, Gariguette, Sengana, Weisse Ananass (witte vruchten), Capron
Royal (oude variëteit), Vicomtesse Héricard de Thury en Suprise des Halles (twee oude variëteiten uit
Wallonië),...
Doordragend :
Oogst van mei tot juni en daarna de hele herfst. Aardbeien hebben veel zonlicht nodig.
Mara des Bois, Mount Everest (klimmend), Reine de Vallées (bosaardbei)
Suprise des Halles is een van de vroegste variëteiten. Kies deze variëteit indien u al aardbeien vroeg op het
jaar wenst in combinatie met een latere variëteit zoals Sengana of Mara des Bois. De witte aardbeien zullen
minder snel ten prooi vallen aan vogels.
Teelt
De aardbeiplant blijft vier jaar staan.
Voeg compost toe bij de aanplanting en daarna elke herfst.
Houden van een zure bodem en kunnen dus groeien in de buurt van naaldbomen of kerselaars.
Kunnen geteeld worden in wisselteelt, in pot of als ‘klein fruit’.
Planten
• Telen op ruggen (10-15 cm), ideaal voor onze streken
• 40 cm in alle richtingen
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Vanaf het einde van de zomer
De wortelkroon goed spreiden
Plaats de bladkroon juist boven het aardoppervak
Associaties: prei, look,... om de ontwikkeling van schimmelziekten tegen te gaan.

Onderhoud
Verlucht de grond met een schop
Verwijder onkruid
Voeg elke herfst wat compost toe
Bedek de bodem opdat hij niet uitdroogt en om uitlopers te limiteren
Oogst
Wanneer de aardbeien goed rijp zijn, kan je ze gemakkelijk plukken.
Vermeerdering
Vegetatief via de uitlopers.
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