Twinner
Twinner er sorten, der er oplagt som den tidlige sort i økologien såvel
som konventionelt pga. den supergode skimmelresistens.
Af en tidlig sort at være har Twinner samtidig en rigtig god smag, flot
gul kødfarve og gode koge egenskaber.
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Dyrkningsvejledning
Vigtigt
Twinner skal forspires godt, hvis den skal bruges som tidlig sort.
Pga. den gode spisekvalitet kan Twinner både bruges som tidlig og længere
hen på sæsonen.
Twinner har en helt unik skimmelresistens, både i top og knolde.

Generelt
Twinner er en meget tidlig sort, som adskiller sig fra andre tidlige ved at være aflang,
meget gulkødet og yderst velsmagende. Det betyder også, at anvendelsen er længere
end andre tidlige – den kan bruges i hele sommer- og efterårsperioden.

Gødskning
Gødningsniveauet er ca 70 – 80 kg N hvis den skal bruges som tidlig. Skal den
bruges til alm. spise skal den ligge ca. 20 % over standardtildelingen i N. P og K
er som standard.

Sygdomme
Twinners resistenser er generelt gode. Den er helt i særklasse når det gælder
skimmel. Resistensen mht. virus er god, medens resistensen overfor skurv og rust er
middel.

Forspiring
Twinner har en middel spirehvile og er derfor ret nem at have med at gøre under
forspiring

Plantetal
Twinner sætter ikke voldsomt mange knolde af og hvor mange man sætter, afhænger
meget af anvendelsen. Som tidlig vælger man typisk de 50.000 planter/ha (ca. 25 cm)
og senere ca. 60.000 for at få så jævn en sortering som muligt.
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