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FF-1003 heeft een naam:

Jive

In de reeks van succesvolle muziek- en dans gerelateerde aardbeirassen
introduceert Fresh Forward haar jongste telg: Jive

Jive
Step forward
to perfection.
Lead the
move.

Jive is een late éénmaaldrager met grote,
stevige en sterk glanzende, oranjerode
aardbeien. Deze goed gevormde en
aantrekkelijke vruchten zijn voor een laat
ras bijzonder. Jive maakt grote, vlezige
vruchten, die voller smaken dan vruchten
van de meeste andere aardbeirassen. De
vruchten zijn uniform van vorm en doorgaans
langwerpig. De eerste vruchten kunnen een
enigszins afgeplatte brede punt hebben.
De plant is compact en robuust met een
zwaar, uitgebreid wortelstelsel en de
bladeren hebben een opvallende donkergroene kleur. Jive maakt weinig uitlopers
waardoor de meeste energie direct beschik
baar is voor de vruchten en bloemtakken.
Ten opzichte van Elsanta is Jive productiever,
gemiddeld 7 tot 10 dagen later en dankzij

de langzame afrijping zijn de vruchten
doorgaans groter. Uit praktijktesten van
Fresh Forward blijkt dat de houdbaarheid van
Jive veel beter is dan die van Elsanta.
Jive is met name interessant voor een
gekoelde teelt of een teelt op stellingen in
de zomer. Dankzij zijn langzame afrijping,
het niet of nauwelijks doorkleuren, zijn
stevigheid en hoge productie is Jive de
beste keus voor een teelt onder warme
omstandigheden.
Op vrijdag 6 september 2013 vindt de
aardbeien demodag 2013 van DLV Plant
plaats in Sint Oedenrode. Fresh Forward is
hierbij aanwezig. Op deze dag vindt namelijk
de lancering plaats van de rasnaam “Jive”.
Om hierop te proosten, nodigen wij u van
harte uit in onze stand (nr. 45).
Voor meer informatie over Jive kunt u contact
opnemen met Fresh Forward: 0344-693 314
Voor meer informatie over de aardbeien
demodag klikt u hier
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