
Twist (FE2015) is een vroege junidrager met een rijptijd die ongeveer 2 dagen 
vroeger is dan de Clery. Twist (FE2015) valt vooral op door haar vroegheid en 
uitstekende vruchtkwaliteit. Deze nieuwe junidrager combineert een hoge 
opbrengst met een goede plukprestatie. Qua totaalopbrengst zit Twist (FE2015) 
op hetzelfde niveau als de Clery, maar het vruchtgewicht van Twist (FE2015) is 
significant hoger. 

Plant kenmerken
De helrode vruchten zijn stevig en hebben een uitstekende smaak. Niet gek met een 
constant hoge Brixwaarde en een uitgesproken aardbeiaroma! De vruchten zijn 
langkegelvormig van vorm, waarbij de eerste vruchten soms licht gegroefd kunnen 
zijn. Vanaf dan zijn we los; alle vruchten zijn mooi gezet. Twist (FE2015) is een 
robuuste aardbeiplant met een sterk ontwikkeld wortelsysteem en is daardoor zowel 
voor de vollegrondsteelt als ook voor de tunnelteelt geschikt. 

Twist (FE2015)
Een zeer vroege Junidrager met een uitstekende 
vruchtkwaliteit

Twist (FE2015)
•  Vroeg ras 

•  Open planttype 

•  Alternatief voor Clery

•  Uitstekende Smaak

•  Directe marketing
 en langere    
 verkoopkanalen

plantenkwekerij
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Productiviteit
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Houdbaarheid
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Stevigheid
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Kwaliteit is onze passie! 
www.dekemp.nl

Uiterlijk 
Twist (FE2015) heeft een open planttype 
dat zich kenmerkt door de recht 
opgaande bladstelen en zijn gelepelde 
bladeren. De bloemtakken zijn lang en 
vormen gemiddeld 6 à 7 bloemen. 
Tijdens het planten dient er aandacht 
besteed te worden aan de plantdiepte,
daar het rhizoom doorgaans iets hoger 

staat dan bij de meeste andere 
aardbeirassen. Daarnaast is de 
waterbehoefte een punt van aandacht 
tijdens de teelt. Het mag duidelijk zijn 
Twist (FE2015) is een prima aardbeisoort 
om vroeg in het seizoen in een kort 
tijdsbestek te scoren! 

Ook verkrijgbaar in BIO-kwaliteit!

Rijptijd
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