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Aardbei 

Aardbeien groeien op een aardbei. Het wordt gevormd door alle vlezige vergaarbak 

van de bloem. Het heeft een witachtig rood of geel, afhankelijk van het ras, en een 

langwerpige eivormige vorm min of meer afgeronde. De aardbei is erkend in de 

fytotherapie om effectief te vechten tegen bloedarmoede vanwege zijn rijkdom 

aan ijzer. Het bevat ook magnesium om stress te verminderen. 

Aardbei heeft curatieve bij jicht en reuma door de aanwezigheid van salicylzuur. 

Dit salicylzuur fungeert ook gunstig in de goede werking van de lever en de nieren. 

Tenslotte wordt erkend dat de aardbei is een diureticum en laxeermiddel. 
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1. Elsanta 

Elsanta is de standaard variatie in België en Nederland. Elsanta is rood, conische 

vorm met een klein kelkblad. Dit is een lekkere aardbei en zeer productief. Het 

percentage misvormde vruchten is hoger dan de Sonata, vooral bij het kweken 

vroege lente. Ten aanzien van het behoud, smaak en stevigheid, Elsanta is een van 

de beste rassen. 

 

 

2. Darselect 

Darselect is een geselecteerde variëteit Darbonne. Wat de vorm, de vrucht is 

vergelijkbaar met Elsanta, hoewel enigszins langer. De kelk is groter, maar al snel 

droog in verwarmde culturen wordt. Bij hoge temperaturen, de kleur wordt donker 

sneller en meer mat. De vruchten zijn gemanipuleerd, dan Elsanta maar minder 

gevoelig dan aardbeien Sonata. 

 

De smaak is goed (zoet). Productie is lager dan Elsanta (hoger dan Lambada). De 

eerste is beter dan Elsanta maar slechter dan die van de Lambada. De plant is 

geopend met een paar blaadjes. Bij intensief verwarmingsinstallaties kan de indruk 

worden uitgemergeld geven en weet slechte groei. 
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3. Sonata   

Sonata is een aardbeiras door de PRI geselecteerd, wordt het afgeleid van een 

kruising tussen Elsanta en Polka. De Sonata heeft een conische vorm, het is rood en 

heeft een klein oranje kelkblad. Bloemen en harige bladstelen zijn typisch en 

ontwikkeling van de plant is een iets compacter.  Het is een vrij productief ras, 

waar het percentage misvormde vruchten beperkt tot een minimum. De vrucht huid 

is kwetsbaar. De Sonata is een beetje later dan Elsanta. 

Verpakking : 

En naseizoen houten kisten PL 50x30 cm met een netto-inhoud van 2,5 kg (10 tot 

250 g plastic houders). 

In het hoogseizoen: PL5 van een netto-inhoud van 4 kg (8 plastic houders van 500 g) 

 

Arrivage : 

Januari : <1% Februari :-  Maart :<1%  April : 1% 

Mei : 13%  Juni :45%  Juli :21%  Augustus :9% 

September : 4% Oktober :4%  November :1% December :<1% 

 

  

  

  

4. Charlotte  

Aardbei Charlotte 'onderscheidt zich van andere rassen voor de fruitige smaak en 

zacht vruchtvlees. Het heeft ook een goede capaciteit te stijgen gedurende het 

seizoen. De vruchten verschijnen van juni tot de eerste vorst. Deze zijn 

middelgroot en wegen tussen de 12 en 15 gram. 
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5. Figaro 

Figaro is een geselecteerde variëteit Freshforward. Aardbeien Figaro oranjerode 

kleur, ze zijn groot en zwaar en hebben een grote kelkblad. Deze aardbeien zijn 

veel groter dan Elsanta en Sonata rassen. De vruchten zijn soms hol. Het ras is 

minder productief dan Elsanta aardbeien en Sonata. De vruchten zijn stevig. 


