POMOLOGIE

De aardbeiplant
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De aardbei is ongeveer 200 jaar
oud. In de 17de en 18de eeuw zijn
de octoploïde soorten Fragaria virginia (Noord-Amerika) en Fragaria
chiloensis (Zuid-Amerika) in Europa ingevoerd van overzee. Nicolas Duchesne, Frans botanicus die
leefde van 1747 tot 1827, beschreef
de aardbei in 1766 voor het eerst
uitvoerig. Hij gaf de Latijnse naam
Fragaria ananassa aan de door
hem beschreven soort. Deze soort
had echter ook veel kenmerken
van de ingevoerde soorten. Later
zijn ook kruisingen gemaakt met
de octoploïde soort Fragaria ovalis
(zie kader voor uitleg). In Californië werden vooral aardbeien geteeld met een zeer harde vrucht,
vergelijkbaar met een appel. De in
Europa geteelde vruchten waren
echter zacht. Kruisingen tussen
deze twee typen aardbeienrassen
hebben de tegenwoordige, stevige
rassen opgeleverd, die hierdoor
goed verhandeld en over grote afstanden getransporteerd kunnen
worden.
De aardbei is een schijnvrucht,
net als vijg, ananas, rozenbottel,
cashewnoot, beukennootje, tamme kastanje en eikel. Eigenlijk eten
we de opgezwollen bloembodem,
waar de zaden of dopvruchtjes
aan de buitenkant zitten. Het rode
vruchtvlees is het opgezwollen en
sappige weefsel van de bloembodem. Doordat het opzwellen van
de bloembodem vooral afhankelijk is van het aantal zaadjes, is
een goede bestuiving noodzakelijk voor de verkrijging van goedgevormde, volledig uitgegroeide
aardbeien.
De aardbeiplant kan zowel generatief (uit zaad) als vegetatief (door
middel van jonge planten) vermeerderd worden. Bij de vermeerdering uit zaad ontstaat een aantal
in erfelijke eigenschappen sterk

De aardbeiplant. Vruchtvormen. Figuur 17 Kronenberg, 1949, p. 30.

bloemen worden de bloembodem
en het aantal stampers steeds kleiner. Uit iedere stamper kan zich,
na bestuiving, één zaadje of dopvruchtje ontwikkelen. Bij sommige rassen heeft bloemaanleg, bloei
en vruchtzetting de hele zomer
door plaats. Dit zijn de zogenaamde doordragende of remonterende rassen. Bij deze rijkbloeiende
rassen worden van iedere bloeiwijze slechts drie tot vijf vruchten
geoogst. Daarna wordt de bloeiwijze met de resterende kleine
vruchten en bloemen verwijderd.
Marianne van Lienden
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De in Europa inheems voorkomende soorten kunnen diploïd
zijn, dat wil zeggen dat ze 2 genomen hebben (2x 7 chromosomen). Een voorbeeld hiervan is
de bosaardbei (Fragaria vesca L.),
die diploïd is: 2 keer 7 chromosomen heeft, 2n= 14 chromosomen.
Er komen ook polyploïde vormen
voor met veelvouden van 4, 6 en 8
genomen.
Kruisingen hebben hexaploïde
en polyploïde rassen opgeleverd,
bijvoorbeeld Fragaria moschata
Duch., de tuinaardbei (2n=42)
en Fragaria virginiana Duch., de
scharlakenaardbei, (2n=56).
Het aantal chromosomen is alleen
microscopisch vast te stellen. Een
groter aantal chromosomen kan
zich openbaren in het uiterlijk van
de plant als geheel en van delen
ervan, in grovere bouw en grotere cellen. Duidelijk is dat te zien
bij vergelijking van de diploïde
bosaardbei met de grootvruchtige
octoploïde rassen.
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uiteenlopende nakomelingen. De
gekweekte aardbeirassen worden
daarom altijd op vegetatieve wijze vermeerderd. Aardbeiplanten
vormen in de zomer onder invloed van de lange dagen uitlopers
waaraan jonge planten groeien.
De bloemaanleg begint eind augustus-begin september onder invloed van de afnemende daglengte. Het tijdstip is mede afhankelijk
van het ras en de groeiomstandigheden, zoals temperatuur en
vochtvoorziening. De plant raakt
ten slotte in een rusttoestand.
Door de koude in de winter wordt
deze rusttoestand opgeheven. De
hoeveelheid koude die daarvoor
nodig is, is afhankelijk van het ras.
Bij hogere temperaturen in het
voorjaar komen nieuwe bladeren
en bloemtrossen tot ontwikkeling. Na de bloei en de vruchtzetting komt de uitlopervorming
weer op gang.
De eerste bloem van een bloeiwijze is de grootste. Bij de volgende
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Bosaardbeitjes. Foto Marianne van Lienden.
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