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INLEIDING

Ons Nederlandse sortiment van aardbeien is nog geenszins bevredigend. De meeste
in Nederland geteelde rassen zijn behept met een of meer ernstige gebreken, die wel
gemakkelijk zijn te constateren, maar veel moeilijker op te heffen.
Een van de mogelijkheden tot het verkrijgen van betere rassen is rassen uit het
buitenland te beproeven. Hoe dichter bij huis deze gekweekt zijn, des te groter is de
kans, dat ze het ook in het Nederlandse klimaat zullen doen.
Sinds 1945 zijn er in de ons omringende landen van West-Europa verschillende
nieuwe aardbeirassen geïntroduceerd die meer of minder opgang hebben gemaakt.
Hoewel erinNederland nogvrijwel geen ofuiterst weinig ervaringen mee werden opgedaan, lijkt het ons toch gewenst er reeds thans iets over mede te delen. De hier
vermelde gegevens zijn ten dele ontleend aan waarnemingen op onze proeftuin te
Wageningen, ten dele aan gegevens uit de desbetreffende landen.
GROOT-BRITTANNIË

De belangrijkste aanwinst is hier ongetwijfeld de Auchincruive Climax (foto 1). Deze
is in 1939 in Schotland gewonnen door R. D. REID, werkend op het Horticultural
Department van het West of Scotland Agricultural College te Auchincruive bij Ayr.
Het ras werd geïntroduceerd in 1947. De Climax is speciaal gekweekt met het doel
resistentie te verkrijgen tegen de in Schotland zo buitengewoon schadelijke zwamziekte rood wortelrot {Phytophthorafragariaé). Hij werd gewonnen uit een kruising
tussen het resistenteAmerikaanse ras Aberdeen meteen F3zaailingvaneen onbekend,
eveneens resistent, Schots ras.
De Auchincruive Climax is een goede groeier en maakt veel blad. De bloemtrossen
zijn vrij kort, waardoor de bloemen gewoonlijk onder het blad staan. De rijptijd is
tamelijk laat. De vruchten zijn vrij groot, kegelvormig, regelmatig, helderrood van
kleur, met oranje vruchtvlees, sappig en tamelijk stevig. De smaak is goed, met een
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1. Auchincruive Climax

2. Dithmarschen

duidelijk aroma. De vruchten plukken nogal moeilijk zonder dop. Soms enige najaarsoogst.
In West-Brabant zijn in 1951een aantal percelen in productie geweest, dieeen goede
opbrengst hebben gegeven. Over het algemeen is 1951 trouwens een buitengewoon
gunstig aardbeienjaar geweest. Er zal echter een langere ervaring dan van enkele
jaren nodig zijn om te kunnen beoordelen, hoe de Climax hier voldoet en hoedit ras
zich houdt in de oudere teeltgebieden, waar het aan besmettingen door tal van ziekten
en plagen is blootgesteld. We vernamen reeds, dat er al enige degeneratie valt op
te merken. Het is dan ook van groot belang, dat van een dergelijk ras, waarvan men
veel verwacht, direct gezond plantmateriaal wordt afgezonderd en in een gezonde
omgeving wordt in stand gehouden en vermeerderd.
Het is zeer jammer, dat dit ras sinds enkelejaren symptomen van voorjaarsbont
vertoont, zowel in Engeland als in ons land. Aan ieder die dit ras aanplant of vermeerdert, willen we de raad geven, alle planten die enig voorjaarsbont vertonen,
direct te verwijderen. Bij andere rassen (Moutot) is gebleken, dat dit verschijnsel
daardoor zeer beperkt, zelfs praktisch geheel geëlimineerd kan worden.
Cambridge-zaailingen
In 1946 zijn door D. BOYES op het Horticultural Research Station van de School of
Agriculture aan de University of Cambridge een groot aantal ( i 40) aardbei-zaailingen in omloop gebracht. Deze werden vervolgens vermeerderd op de Kingsley
Fruit Farm te Bordon (Hants). Sindsdien is gebleken, dat vele dezer zaailingen reeds
met virus besmet zijn, terwijl een ander nummer in de practijk zo buitengewoon
gevoelig bleek te zijn voor krinkel-virus, dat het daaraan reeds in één jaar te gronde
kan gaan. Dit is zeer jammer, daar er vermoedelijk waardevol materiaal bij is. Verschillende nummers worden momenteel nog verder in de practijk geprobeerd en het
is zeer goed mogelijk, dat er enkele worden gevonden die onder bepaalde cultuuromstandigheden goed voldoen. Zeer gunstig wordt er in het algemeen echter,niet
over geoordeeld.
DUITSLAND

Nieuwe rassen zijn hier: Macherauch's Frühernte en Regina, beide gewonnen op het
MaxPlanckInstitutteVoldagsen(vroeger hetKaiser WilhelmInstitutteMüncheberg);
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3. Macherauch'sFrühernte

4. Reuszrath's Allerfrüheste

V.
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verder een aantal rassen onder nummer, gewonnen door dr R. VON SENGBUSCH, in
opdracht van de diepvriesindustrie te Hamburg; tenslotte een aantal andere rassen,
zoals: Dithmarschen, Georg Soltwedel en Reuszrath's Allerfrüheste. Op al deze
rassen rust het Duitse kwekersrecht; ten gevolge daarvan kunnen ze niet vrij in Nederland worden verhandeld.
1. Dithmarschen [10].Foto 2.
Gewonnen door HORSTMANN. Het iseen middelmatig laat ras en vertoont veel overeenkomst
met de Oberschlesien, maar isenkele dagen eerder rijp. De meeldraden zijn goed ontwikkeld.
Te Wageningen waren de vruchten middelmatig van grootte, kegelvormig, vrij donkerrood van kleur, met witachtig, sappig vruchtvlees, dat vrij stevig is. De smaak was matig
en tamelijk zuur. Laat zich niet plukken zonder dop.
Het ras bleek te Wageningen buitengewoon gevoelig te zijn voor rode-vlekziekte (Diplocarpon earliand), waaraan de planten zonder bespuiting vrijwel geheel te gronde gingen.
In een vochtig klimaat als Nederland is deze gevoeligheid een groot bezwaar.
2. Macherauch's Frühernte [9]. Foto 3
Gewonnen in 1936door F. GRUBER op het Max Planck Institut te Voldagsen uit een kruising
tussen Deutsch Evern en een zaailing van een Amerikaans ras. Het ras is zeer vroeg. De
vrucht wordt beschreven als groot, lang kegelvormig, iets halsvormig en met een grote kelk.
De kleur is helderrood; het vruchtvlees is eveneens rood. De smaak is fijn, zwak zuur en
aromatisch. Matig stevig. Tot op het einde van de oogst blijven de vruchten goed op grootte.
Goed winterhard en bestand tegen droogte. Nog vrijwel geen ervaring hiermee in Nederland;
wellicht proefsgewijs te proberen.
3. Regina [9]
Evenals het vorige ras gewonnen op het Max Planck Institut uit dezelfde kruising als
het vorige van Deutsch Evern met een zaailing uit een Amerikaans ras.
Vermeld wordt, dat het zeer vroeg is en daardoor geschikt voor de teelt onder glas. De
vruchten zijn lang kegelvormig, stevig en goed vervoerbaar. Witachtig vruchtvlees. Grote
kelk. De smaak wordt beschreven als goed, met iets meer aroma dan Deutsch Evern. In
Duitsland goed winterhard en goed bestand tegen droogte. Ook weinig schade door aardbeimijt. Nog geen ervaring in Nederland.
4. Reuszrath's Allerfrüheste [10]. Foto 4
Gewonnen door REUSZRATH, de directeur van het groenteteelt-proefstation te Fünfhausen in
Vierlanden bij Hamburg. Even vroeg als Deutsch Evern. De planten zijn spoedig uitgeput.
De vruchten zijn kort kegelvormig; middelmatig van grootte, maar vooral op het einde
van de oogst klein. De kleur is vrij donkerrood en het vruchtvlees is oranjerood en stevig.
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5. GeorgSoltwede

De smaak is matig. Volgens mededeling van VAN DEN HOEK, VAN DER HEIDE en PETTINGA[2]

wordt ditrasdoor het Sortenregister vanwege deslechte smaak niet aanbevolen.
5. GeorgSoltwedel [9, 10].Foto 5
In Duitsland tegenwoordig veel aangeplant in plaats van Oberschlesien [2]. Meeldraden
goed ontwikkeld. De vruchten zijn middentijds rijp, vrij groot, meteenzeer typische vorm,
die lang kegelvormig tot iets cylindrisch is; kleur donkerrood, evenals het vruchtvlees.
Stevig, maar vaak iets droog envezelig. TeWageningen wasdesmaak matig totvrij goed
met eentamelijk sterk aroma.
De productiviteit kan goed zijn, mits het ras vrij van virus kan worden gehouden. Te
Wageningen bleek het hiervoor namelijk uiterst gevoelig; besmette planten degenereerden
spoedig. Het is niet onmogelijk, dat in Duitsland het virusprobleem minder ernstig is en
deze gevoeligheid voor virus daar niet zo als een bezwaar geldt.
6. De Senga-rassen
Methet doel aardbeien tewinnen diebeter geschikt zijn voor deconservering, inhet bijzonder
voor de diepvriesindustrie, werd in 1942door R. VON SENGBUSCH bij Hamburg begonnen
met kweekwerk vanaardbeien. Kruisingen werden gemaakt tussen Europeseen Amerikaanse
rassen. Hieruit ontstond een aantal goede rassen, waarvan op het ogenblik onderstaande
nummers het meest op de voorgrond treden. De gegeven omschrijving is ontleend aan
gegevens uitdeliteratuur [5,6,8, 12],tendele aaneigen waarnemingen. Hetwoord „Senga"
is alsmerknaam internationaal beschermd.
Senga 16. Foto 6. Volgens Duitse ervaringen zeer geschikt voor conservering op sap en
voor invriezen, maar weinig productief. De vruchten zijn van een middelmatige grootte,
kort kegelvormig, iets halsvormig; dekleur isvrij donkerrood, hetvruchtvlees rood; sappig.
De smaak ismatig meteenvrij sterk aroma. Stevig. Dopt moeilijk. Laat.
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6. Senga 16

7. Senga29

8. Senga 54

9. Senga145

Senga 29. Foto 7. Volgens Duitse ervaringen zeer geschikt zowel voor invriezen als voor
conservering op sap. De vruchten zijn stevig, regelmatig, van een middelmatige grootte,
vrij donkerrood, met rood vruchtvlees, sappig, vrij goed van smaak, en met een uitgesproken
aroma. Dopt niet. Middentijds
Senga 54. Foto 8. Zeer productief. Volgens Duitse ervaringen niet geschikt voor conservering op sap, wel voor invriezen. Vruchten middelmatig groot, stevig, tamelijk lang kegelvormig, iets halsvormig. Helderrood, vruchtvlees licht oranje; zeer sappig. Goed van smaak
met een vrij sterk aroma. Middentijds.
Senga 65. Volgens Duitse ervaring geschikt voor conservering op sap en voor invriezen.
Middentijds. Geen eigen gegevens.
Senga 145. Foto 9. Middelmatig grote, tamelijk stevige, vrij kortkegelvormige vruchten.
Helder- tot vrij donkerrood; vruchtvlees oranje, tamelijk sappig. Smaak vrij goed met een
sterk, perzikachtig aroma. Dopt. Vroeg.
Senga 146. Foto 10. Vruchten middelmatig groot, kegelvormig, iets halsvormig. Kleur
licht tot vrij donkerrood; vruchtvlees lichtoranje, vrij sappig. Smaak goed, met sterk aroma.
Vrij stevig. Dopt soms goed. Vroeg.
Senga 242. Volgens Duitse ervaringen zeer geschikt voor conservering op sap, maar niet
voor invriezen. Vruchten vrij klein, zeer stevig, donkerrood van kleur, zoweluitwendigalshet
vruchtvlees. Tamelijk lang kegelvormig, iets halsvormig. Smaak goed met een sterk aroma.
Sappig. Dopt moeilijk. Vroeg.
Senga 752. Volgens Duitse ervaring [12]zeer geschikt voor conserveren en voor invriezen.
Kleur zowel uitwendig als inwendig donkerrood. Vroeg. Geen eigen waarnemingen op het
veld.
Senga 188. Volgens Duitse ervaring geschikt voor conservering en invriezen. Uitwendige
en inwendige kleur der vruchten rood. Stevig. Laat.

10. Senga146

11. Leopold III

12.

Triomphe de Tihange

13.

Merveilleuse de Tihange

BELGIË

1. Triomphe de Tihange [1]. Foto 12en 14. Aanvankelijk Précoce genaamd; omstreeks 1942
ontstaan op het bedrijf van SCHOLLIERS te Tihange, aan de Maas in Oost-België.
Het is een zeer forse groeier, zeer winterhard. Vrij vroeg, met grote, kegelvormige, donkerrode vruchten met rood vruchtvlees; stevig en goed vervoerbaar. Goede smaak en zeer aromatisch. Plukt niet zonder dop.
2. Men verwarre dit ras niet met Merveilleuse de Tihange ( = Ville de Paris) die eveneens
langs de Maas bij Huy-Tihange wordt geteeld (foto 12).De vruchten van de Merveilleuse
zijn, evenals van de Triomphe, zeer stevig, uitwendig donkerrood, met oranjerood vruchtvlees, dat zeer aromatisch is. De rijptijd ligt echter wat later. Hij dopt niet. Een ander punt
van onderscheid is de beharing van de bladsteel, die bij de Merveilleuse afstaand en bij de
Triomphe aanliggend is.
Leopold III en Roem van Vlaanderen
Beide rassen zijn geïntroduceerd door de Belgische Boerenbond te Leuven. We hebben er
tot nu toe te weinig van gezien om er een oordeel over te hebben.
3. Leopold III is geïntroduceerd in 1937. Hij wordt beschreven met langwerpige (volgens
onze terminologie hoogronde tot kort kegelvormige) vruchten, die gegroefd zijn en donkerrood. Het vruchtvlees is witachtig, de smaak matig, met een duidelijk aroma. Matig vroeg.
Niet doppend. (Foto 11).
4. Roem van Vlaanderen. Rijpt iets na Deutsch Evern en wordt aanbevolen voor warm en
koud glas en voor de volle grond. Geschikt voor verse consumptie. De vruchten zijn kegelvormig, iets halsvormig met oranjekleurig vruchtvlees. Goed van smaak, met een duidelijk
aroma.

14. Triomphe de Tihange by HuyTihange aan de Maas in België
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ZWITSERLAND
Op het Proefstation te Wädenswil zijn de laatste tijd enkele nieuwe rassen gewonnen,
namelijk Wädenswil 1, 2, 3 en 4. Op onze proeftuin bleken Wädenswil 2, en 3
zeer gevoelig en Wädenswil 1 vrij gevoelig te zijn voor virus. Een beoordeling van
de gezonde rassen was daardoor niet meer mogelijk. Deze gevoeligheid voor virus is
in Zwitserland waarschijnlijk een geringer bezwaar dan hier.
Wädenswil 4. [7]
Wädenswil 4 is gewonnen uit een kruising tussen twee selecties onder nummer en stamt af
van de rassen Späte von Leopoldshall, Hansa, Sieger en Osterfee. Het ras is in 1948 in de
handel gebracht.
Volgens opgave rijpt het ras middentijds. De vruchten staan aan korte, stevige, sterk
vertakte vruchtstelen en liggen onder het blad. De vruchten zijn kort kegelvormig, vrij
donkerrood, met vrij stevig, rood vruchtvlees; aromatisch en iets zurig. In Zwitserland
kan het ras zonder dop worden geplukt. Resistent tegen droogte en witte-vlekziekte (Mycosphaerella fragariae).
OOSTENRIJK
Kuntner's Triumph
Voor velen zal deze naam geen onbekende zijn. Kuntner's Triumph (ook wel „WunderErdbeere" genaamd) is afkomstig van een tuinbouwbedrijf in Oostenrijk en in 1950 en 1951
inNederland geïmporteerd.Hijwordt beschrevenalseendoordragende,grootvuchtige aardbei,
die bijzonder productief is. Alleen in het eerste jaar vormen de planten enkele uitlopers,
in het tweede jaar in het geheel geen. De vermeerdering is daardoor moeilijk.
De in Nederland als Kuntner's Triumph verhandelde planten hebben echter niet aan de
gewekte verwachtingen voldaan. De planten waren uitermate klein van stuk, en daar ze
bovendien geen resten van uitlopers hadden, leken ze meer op zaailingen dan op uitloperplanten.
De mening met een populatie van zaailingen, en niet met een kloon van één ras te maken
te hebben, vond bevestiging in het uiterlijk van de planten; onderling vertoonden deze vrij
grote verschillen in groeikracht, groeiwijze en ook in bloeitijd. Een aantal begon voor de
tweede maal eind Augustus-begin September opnieuw te dragen, een ander deel deed dit
absoluut niet. De productie van rijpe vruchten te Wageningen was slechts gering.
Op grond van eigen en anderer ervaring kunnen we de Kuntner's Triumph derhalve dan
ook niet aanbevelen.
Een enkele opmerking over doordragendeaardbeienzij hieraan toegevoegd.
Hetisbekend, dat debloemaanleg vanaardbeien sterkafhankelijk isvandedaglengte. Normaal
eenmaal perjaar dragende rassen gaan pas tot bloemaanleg over,indien de dagen korter worden;
Deutsch Evern b.v. komt tot bloemaanleg bij een daglengte van 14uur of korter. Midden in de
zomer, wanneer dedaglengteinNederland 16uur ofzelfs meerbedraagt, wordt hierbij geen bloemaanleg opgewekt. Remonterende of doorbloeiende rassen reageren echter anders. Er bestaan
hiervoor twee mogelijkheden:
a. De bloemaanleg wordt niet beïnvloed door de daglengte, maai gaat gedurende de gehele
zomer voort (dagneutrale planten).
b. De bloemaanleg is reeds bij een vrij lange daglengte mogelijk, maar niet, indien een
bepaalde daglengte wordt overschreden. Indien men een ras uit een zuidelijker streek naar het
Noorden brengt, waar de dagen in de zomer langer zijn, kan het zijn, datjuist deze grens, waaibij
bloemaanleg nog net mogelijk is, woidt overschreden, en dat het ras, dat bijvoorbeeld in Spanje
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eenproductievedoordragerwas,inNederlandnadenormaleJuni-oogstinhetgeheelgeenvruchten meer produceert. Alleen door proefnemingen kan men erachterkomen,hoeeenbepaaldras
reageert. Tevoorspellen ishet niet.
DENEMARKEN
In 1948 zijn door E. CHRISTIANSEN op het Proefstation te Spangsbjerg bij Esbjerg in
Denemarken enkele nieuwe aardbeirassen geïntroduceerd, namelijk Freja, Ydun en
Rubin.
Freja[13,14]
Freja is ontstaan uit een kruising tussen zaailing no.7441 (Deutsch Evern x Späte von
Leopoldshall) x Culver, en geïntroduceerd inhetvoorjaarvan1948.Hijwordtbeschrevenals
een krachtige groeier met lange, iets rood gekleurde bladstelen, die een iets naar beneden
gerichte beharing hebben; de afzonderlijke blaadjes zijn langer dan breed, vlak en aan de
onderzijde sterk behaard; debladbasisissmalwigvormig.De bladkleur ismat lichtgroen.
De vruchten zijn regelmatig, kegelvormig, middelmatig van grootte, glanzend helderrood
en goed houdbaar. In Denemarken was de opbrengst 80 %hoger dan van Deutsch Evern.
De smaak isvrij slecht.
Zelf hebben wehet ras nog nooit goed kunnen beoordelen, daar het ontvangen materiaal
heterogeen wasennaast tweeslachtigeookvrouwelijke planten bevatte,zodatwenietwisten,
welke nu eigenlijk de Freja's waren. Ook op de proeftuin te Berlikum had men dezelfde
ervaring met een andere zending. Volgens Zweedse gegevens is Freja vrouwelijk. Overigens
meen ik dat wewel af kunnen zien van een verdere beproeving van dit ras, daar men het in
Denemarken zelf reeds heeft laten schieten vanwege de slechte smaak.
Ydun[13, 14]
YdunisuitdezelfdekruisingontstaanalsFrejaeneveneens in voorjaar 1948geïntroduceerd.
InDenemarkenheeft ditrasbuitengewoon hogeopbrengsten gegeven;inproeven gemiddeld
237kgperare,tegenover Deutsch Evern 100kgper are;ookin depraktijk blijken zeerhoge
opbrengsten te worden bereikt. Vooral op kleigrond bleek de kwaliteit van de vruchten
echterzeermatigtezijn,maar tochbeter dan vanFreja. Opdelichtezandgrond vanSpangsbjergwasdekwaliteit veelbeterdan op klei.In Denemarken verwacht men, dat het ras vanwegezijnhogeopbrengstennogwelenigetijd geteeldzalworden,hoeweldekwaliteitminder
isdan van deandere geteelderassen. Devoorkeur van hetpubliek zaltenslotte over het lot
van dit ras moeten beslissen.
VolgensDeensebeschrijvingen gelijkt Ydun sterk op Freja, maar zijheeft eenietslagere,
meerrechtopgaande groeiwijze englanzend donkergroen blad,metkorter,eveneensietsrood
gekleurde, bladstelen; de beharing van de bladsteel is lang en iets benedenwaarts gericht;
de blaadjes zijn iets langer dan breed, aan de onderzijde sterk behaard, iets gegolfd. De
bladbasisisbreedwigvormig.Vaak 4-5tallige bladeren.De vruchten gelijken in uiterlijk zeer
veel op die van Freja; ze zijn regelmatig, kegelvormig, helderrood, iets donkerder dan van
Freja. De smaak is zeer matig, iets zuur. Lijkt minder geschikt voor verwerking.
Rubin[13,14]
Rubin is ontstaan uit dezelfde kruising als de beide voorgaande rassen en in najaar 1948
geïntroduceerd. Rubin is devroegste dezer 3rassen. De groei isfors en breed; de bladkleur
glanzend blauwig-groen; de bladsteel is groen, met iets benedenwaarts gerichte haren. De
blaadjes zijnevenlangalsbreedenregelmatigvanvorm;debladoppervlakteisvlakenslechts
zwak behaard; de bladbasis is breed afgerond. De vruchten worden beschreven als kortkegelvormig en iets onregelmatig. De kleur is diep donkerrood; de smaak ispittig en zwak
zuur. VolgensZweedse gegevens ishet ras vrouwelijk.
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ZWEDEN
Ook in Zweden zijn in de laatste tijd nieuwe aarbeirassen gekweekt, namelijk door
E. JOHANSSON op de Statens Tradgârdsskola te Alnarp, in Zuid-Zweden. De rassen
Inga en Luna zijn reeds in 1933 geïntroduceerd, Silva in 1940 en in 1951 is er weer
een nieuw ras in de handel gebracht, namelijk Indra.
1. Indra [3]
Indra is ontstaan uit een kruising in 1936tussen derassen Southland x Luna. Het wordt beschreven als een krachtige groeier, met tweeslachtige bloemen en een goede vruchtbaarheid.
De vruchten zijn middelmatig tot betrekkelijk klein van grootte, het laatste vooral soms
op het einde van de oogst. Ze zijn kegelvormig, helderrood, met lichtrood vruchtvlees,
zeer stevig, sappig, zoet van smaak, met een lekker bosaardbei-aroma. Devrucht is uitstekend
voor verse consumptie, maar wordt in Zweden minder geschikt geacht voor verwerking
dan Inga, vanwege de lichter rode kleur.
2. Inga [4]
Inga is gewonnen uit een kruising in 1924 tussen de rassen Frau Direktor Echtermeyer x
Vicomtesse Héricart de Thury. De zeer goede kwaliteit maakt de vruchten volgens Zweedse
ervaring zowel geschikt voor verse consumptie als voor verwerking. Het ras is matig vroeg
tot middentijds. De vruchten zijn kegelvormig of iets wigvormig; de kleur is donkerrood en
het vruchtvlees rood. De smaak is zeer goed en sterk aromatisch.
3. Luna [4]
Luna is gewonnen uit een kruising in 1924 tussen Späte von Leopoldshall x Vicomtesse
Héricart de Thury. De vruchten worden beschreven als iets wigvormig en van een middelmatige grootte; donkerrood. De smaak is zoet en zeer aromatisch. Rijpt in Zweden 10-12
dagen later dan Deutsch Evern. Geschikt voor verse consumptie, minder geschikt voor
verwerking.
4. Silva [4]
Silva is ontstaan uit zaad van vrijbestoven Lucida Perfecta, een nauw aan de wilde Fragaria
chiloensis verwant ras; hiervan is onder meer het leerachtige, vrij donkergroene blad afkomstig. De bloemen zijn tweeslachtig. De vrucht is tamelijk lang kegelvormig, helderrood
en inwendig witachtig-rose van kleur. Tamelijk stevig, goed houdbaar. In Wageningen was
de smaak matig, met een sterk aroma. Niet doppend. Grote kelk. Rijptijd middentijds.
5. Abundance
Als het beste ras voor verwerking geldt in Skandinavië nog steeds de Abundance. Dit is
een zeer oud ras; het kwam in 1884 reeds in Denemarken voor. Het wordt beschreven als
een matige groeier, met betrekkelijk weinig blad, maar daarentegen zeer talrijke en sterk
vertakte bloeiwijzen, zodat de plant tijdens de bloei overdekt is met bloemen. De vruchten
zijn middelmatig van grootte tot klein; het laatste vooral tegen het einde van de oogst.
Ze zijn niervormig tot breedrond, en donkerrood. Ze laten gemakkelijk los van de kelk
(doppen).
De vruchten zijn stevig en daardoor goed vervoerbaar en goed houdbaar; ook goed
bestand tegenregen. De kwaliteit isdoor eenzure smaak slechtsmatigvoor verse consumptie,
maar uitstekend voor verwerkng. De planten zijn goed winterhard en op goede grond en
bij voldoende vochtigheid zeer productief, maar ze zijn slecht bestand tegen droogte. In
Duitsland komt het ras voor onder de naam van „Amerikanische Volltragende".
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In 1951werden van verschillende der genoemde rassen kleine hoeveelheden verwerkt,
namelijk ingevroren en ingeblikt op het Instituut voor Bewaring en Verwerking van
Tuinbouwproducten (I.B.V.T.) en geweckt op het Instituut voor de Veredeling van
Tuinbouwgewassen (I.V.T.).In deafgelopen winter werden dezemonsters gezamenlijk
door enkele personen van het I.B.V.T. en het I.V.T. beoordeeld.
Natuurlijk is het uitgesloten op grond van deze ervaringen van slechts éénjaar een
uitspraak te doen over de geschiktheid dezer rassen voor verwerking. Toch geven
we de verkregen indruk onder veel voorbehoud in bijgaande tabel. Men beschouwe
deze echter als zeer voorlopig.
Tevens geven we in deze tabel het resultaat van een beoordeling van de gesteriliseerde vruchten van een aantal rassen door J. KOCH te Geisenheim [8].
Beoordeling door:
Rassen

Groot-Brittannië:
Auchincruive Climax
Duitsland:
Georg Soltwedel . . . .
Senga 16

Senga 29
Senga 54
Senga 145
Senga 146
Senga 242
Senga 752(uit Duitsland
ontvangen monster) .
België:
Merveilleuse de Tihange.
Triomphe de Tihange . .
Zweden:
Silva

Zwitserland:
Wädenswil 4
Deutsch Evern
Madame Moutot . . . .
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I.B.V.T. en I.V.T. (1951)
Geschiktheid voor
snelvriezen
inblikken

zeer goed

vrij goed

matig
onvoldoende;
weinig smaak en
aroma; te donker
van kleur
goed
matig
matig
goed

zeer matig

matig

zeer goed
matig
zeer goed
onvoldoende
(weinig smaak
en aroma)
matig

zeer goed

zeer goed

vrij goed
vrij goed

vrij goed
vrij goed

J. KOCH [8]

wecken(sterilisatie)

zeer goed

goed
bevredigend
bevredigend
onbevredigend
goed

onvoldoende
(weinig smaak
en matig aroma)
onvoldoende (slechte
consistentie)
vrij goed
slecht
slecht

De meeste Senga-rassen, met uitzondering van Senga 752, enook Merveilleuse de
Tihange, waren wel zeer donkerrood van kleur. Het I.B.V.T. merkt daarbij op, dat
het devraag is, of het Nederlandse publiek dezedonkere kleur zalprefereren boven
de frisrode kleur van andere rassen.
SAMENVATTING

DelaatstetijdzijninWest-Europaverschillendenieuweaardbeirassen geïntroduceerd.
Daar er veelbelangstelling bestaat voor nieuwerassen ter vervanging van deminder
bevredigende, thans geteelde, wordt op grond van buitenlandse eneigen gegevens
een kort envoorlopig overzicht gegeven van de belangrijkste enmeest genoemde
rassen. Dit wil nog allerminst zeggen, dat een teelt ofbeproeving op groter schaal
van allegenoemde rassen kan worden aanbevolen. Slechts enkele bieden thans perspectieven, zoals de AuchincruiveClimax,en misschien enkele Senga-rassen. Andere
moeten worden afgeraden; namelijk Dithmarschen, Freja en Kuntner's Triumf. Met
een groot aantal rassen hebben we nog te weinig ofin het geheel geen ervaring in
eigen land, zodat zeniet, of hoogstens voor beproeving op een proeftuin in aanmerking komen, en sommige eventueel op kleine schaal door telers geprobeerd zouden
kunnen worden. De voor ons zo belangrijke eigenschap dat devruchten op hetveld
gemakkelijk zonder dop geplukt kunnen worden, wordt slechts weinig aangetroffen,
zoals in een enkel Senga-ras, en volgens opgave ook in Wädenwil4 en Abundance.
In samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten(I.B.V.T.)werdenvan eenaantal rasseningeblikte,geweckteeningevroren
monsters beoordeeld. De uitkomsten van dezeproeven over slechts eenjaar worden
onder zeer veel voorbehoud medegedeeld.
SUMMARY
Many people are looking fornew and better varieties ofstrawberries. Several new varieties have
been introduced in Western-Europe of late. Notes on many of them aregiven in this paper.
Experiences are mostly very scarce and these remarks are based mainly onforeign liteiature and
some observations made inour experimental field. We donot recommend trials ona large scale
with all these varieties. Only some are promising, such asAuchincruive Climax and perhaps one
or more Senga-varieties. Some other varieties as Dithmarschen, Freja, Kuntner's Triumph, cannot
be recommended. With respect to most varieties however wedonothave enough experience
yet to say something about their behaviour here; they might beplanted intrials ona very small
scale only. The important quality ofcapping is only found ina very small number of varieties,
viz. ina Senga variety, and according toliterature, inthe varieties Wädenswil 4 and Abundance.
Samples ofa number of varieties have been canned andfrozen bythe Institute of Research
on Storage andProcessing of Horticultural Products. The results of these very preliminary tests
of one year are given inthe table.
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