
Allegro is een nieuwe vroege eenmaaldrager uit het Fresh Forward-programma. 
Allegro is een Italiaanse term die het karakter van het muziekstuk aangeeft: 
vrolijk, opgewekt en levendig in een hoog tempo. 
Déze Allegro doet zijn naam dan ook alle eer aan. Zijn productietempo en 
totaalopbrengst zijn – zeker voor een vroeg ras – uitzonderlijk te noemen. 
De vruchten zijn uniform, mooi helderrood en hebben een uitstekende smaak. 
De Allegro wordt daarnaast gekenmerkt door gezonde sterke planten die weinig 
vatbaar voor bodemziekten zijn. Dit alles zorgt ervoor dat Allegro een aanwinst 
voor de vroege tunnel- en vollegrondteelten is! 

Teelt
Allegro is een vroege eenmaaldrager – net zo vroeg dan Clery – maar dan met een 
hogere opbrengst. De bloei begint iets later dan Clery, maar deze achterstand wordt 
door zijn snelle vruchtontwikkeling en afrijping snel goed gemaakt. 
Het gewas is opgaand en strekt snel, waardoor een mooi en goed plantvolume 
ontstaat. Daarnaast staat het gewas uniform en oogt het gezond. Vanwege de grote 
groeikracht van Allegro volstaat een bemestingsschema met weinig stikstof. 
Waterafgifte is vanaf het moment van aanplant een belangrijk aandachtspunt. 
De bloemtrossen groeien onder het gewas, waardoor Allegro weinig last van 
nachtvorstschade heeft en het gewas tijdens koude perioden makkelijk af te 
dekken is. 

Allegro
Smaakvolle vroegheid
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De lange bloemtrossen strekken snel en 
vertakken aan het uiteinde in compacte 
clusters van 6 tot 9 bloemen. De 
bloemen maken veel stuifmeel waardoor 
de zetting van de vruchten uitermate 
goed is. Het aandeel misvormde 
vruchten is dan ook klein. Wanneer de 
Allegro in de tunnel wordt geplant is een 
ruimere plantafstand wenselijk. 

Oogst
De opbrengst van Allegro is zeer hoog. 
De klasse-1-opbrengst ligt gemiddeld 
20% hoger dan Clery, zo blijkt uit 
vollegrondproeven. De vruchtmaat is 
gemiddeld groter en stabieler dan bij 
Clery, iets dat vooral in de tweede helft 
van de oogstperiode merkbaar is. 
De planten zijn vitaal en weinig gevoelig 
voor ziektes als stengelbasisrot 
(Phytophthora cactorum), verwelkings-
ziekte (Verticillium) en meeldauw 
(Podosphaera aphanis). 
Een standaardbespuiting tegen 
Colletotrichum wordt geadviseerd. 

Vruchtkwaliteit
Door de goede zetting maakt Allegro 
zeer uniforme middellange kegelvormige 
vruchten. De aardbeien zijn mooi 
glanzend, helderrood en uniform van 
kleur. De vruchten zijn stevig, maar niet 
te hard en de kwaliteit van de vruchthuid 
is zeer goed. Allegro heeft een zeer 
goede smaak en een prettig aroma. De 
vruchten scoren met een gemiddelde 
brixwaarde van 9 erg hoog. Zijn 
‘sappigheid’ en aangename vruchttextuur
mogen niet onvermeld blijven. Allegro is 
een aanwinst in het vroege segment! 
 

Ook verkrijgbaar in BIO-kwaliteit!
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