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Daarnaast beschikt Harmony® ‘P061103V’ over 
een gezonde groei en een erg lage gevoelig-
heid voor schimmelziekten zoals meeldauw en 

bodemschimmels. Het lijkt bovendien dat Harmony® 
‘P061103V’ minder vatbaar is voor trips. We kunnen ab-
soluut stellen dat de opgedane ervaringen erg positief 
zijn en dat dit ras voor de muziek uitloopt! 

Vragen en aandachtspunten
Als telers besluiten om van junidragers als Elsanta 
om te schakelen naar een doordrager als Harmony® 

Een doordrager die  
voor de muziek uitloopt

Harmony® ‘P061103V’ is als nummer P061103V op veel ver-
schillende locaties in binnen- en buitenland getest. Daar-
bij zijn de veel positieve eigenschappen van het ras beves-
tigd: onder andere een mooie vruchtvorm en frisrode kleur, 
een goede stevigheid en uitstekend uitstalleven, een mooie 
glans en hoog percentage klasse 1, een superhoge produc-
tie en een overheerlijke smaak. 

‘P061103V’, dan zijn er verschillende vragen en aan-
dachtspunten:

Aantal planten per vierkante meter
Op diverse plekken in Europa en ook in Nederland 
wordt onderzoek gedaan naar het optimale plantaantal 
bij doordragers. Veelal worden zes planten per vierkante 
meter geplant, maar misschien blijkt na verloop van tijd 
dat dit aantal moet worden bijgesteld. In ieder geval is 
het planten van een enkele rij in het midden van de bak 
gemakkelijker. Ook voorkomt dit het moeizaam doorha-
len van de trossen en kniktrossen. 

Zware trayplanten of kleine frigoplanten?
Zware planten (tray of A+) zorgen voor een behoorlijk 
grote, eerste flush van vruchten (mogelijk tot wel 600 gr/
plant), maar dit resulteert daarna altijd in een rustperi-
ode van enkele weken. Vervolgens is de plant moeilij-
ker in zijn ritme te krijgen. Als snel na het planten een 
korte piekproductie wordt gevraagd, dan is dit het juiste 
planttype.

Een kleine A-plant is daarentegen veel gemakkelijker 
en levert uiteindelijk zeker niet minder productie op. De 
eerste bloem moet verwijderd worden, waarna de plant 
slapende ogen zal activeren. Deze groeien uit tot zijneu-
zen en zorgen iets later voor een vlakkere productie. De 
totaalopbrengst hoeft bij deze planten niet altijd minder 
te zijn.
Van deze selectie worden alle mogelijke planttypes 
voorbereid, zodat voor elk teeltsysteem een passende 
oplossing geboden kan worden. Informeer gerust naar 
de beschikbaarheid.

Verse pluggen, een nieuwe benadering!
Verse pluggen zijn planten die in mei als vers stekje op 
een plug worden gezet en die in juni/juli klaar zijn om 
geplant te worden. Deze planten worden vooral veel ge-
bruikt om een teelt mee op te zetten, na een voorjaars-
teelt in de kas of tunnel. 
Als ze in juni/juli geplant worden, hebben deze planten 
nog geen koude gehad waardoor de groei er vanaf het 
eerste begin goed in zit. 
Er mogen geen bloemen worden weggehaald, alle 
vruchten kunnen geoogst worden. De oogst begint vier 
tot vijf weken na het planten en zal tot het einde van het 
jaar geleidelijk toenemen.
Wellicht zijn deze planten ook nog geschikt om als 
doorteelt te gebruiken. Deze winter wordt dat op grotere 
schaal op verschillende locaties geprobeerd.

Harmony® ‘P061103V’

Een beeld van eind september. 
Uiteindelijk produceerde iedere 
plant ruim 2,3 kilo aardbeien.
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