Barkley (E20B.0263)
Teeltrichtlijnen
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Donkergroene geblokte paprika
Zeer productief
Zeer goede houdbaarheid
Zeer trage doorkleuring
Vruchtgewicht tussen 150 en 200 gram
Uitstekende kwaliteit
Krachtig generatief gewas
Makkelijk goede zetting
Niet gevoelig voor gedegenereerde planten
Resistentie: HR: Tm:0-2

enzazaden.nl

Het groen geblokte ras Barkley is speciaal ontwikkeld voor de gestookte teelt.
De vruchten zijn ideaal voor het flowpacken. In dit document beschrijven wij de
eigenschappen en schetsen wij een globaal beeld van de teeltstrategie die past bij dit ras.

Opkweek
Tijdens de opkweekperiode zijn de planten van Barkley niet gevoelig voor koploosheid. Het
ras heeft in eerste instantie de neiging om wat makkelijker te rekken. Daarom adviseren wij
plantenkwekers relatief jong te verspenen, de plant op tijd uit te zetten en af te leveren. Ook
lenen de eigenschappen van Barkley zich goed voor het afnemen van een onuitgezette plant
of een afgekweekte plant.

Eerste fase teelt
Na de inwortelingsfase, adviseren wij om al na ongeveer 10 dagen wat dag en nacht verschil
te maken. Het doel hiervan is om de knoppen en bloemen te versterken en daarmee de kans
op vruchtzetting te vergroten. Zeker in kassen met een (vast) folie is dit van belang. Actief
telen is een aandachtspunt. Begin daarom op tijd met luchten boven het folie om vocht kwijt
te raken. Afhankelijk van het teeltsysteem resulteert dit in 3 of 4 mooie gelijke stengels per
plant.

Sturing naar het eerste zetsel

Sturing gedurende het seizoen
Barkley vraagt om een actief klimaat. Dit komt namelijk de zetting en de regelmaat ten goede.
De plant blijft, zeker bij regelmatig oogsten, goed zetten. Ook is het ras sterk tegen neusrot
en brandplekken. Gedurende de zomer van 2018 hebben we ondanks het hete weer niet veel
kwaliteitsproblemen waargenomen. Wel adviseren wij om de vruchten te oogsten met een
mes in plaats van te plukken. Dit komt de kwaliteit ten goede.  
De plant maakt de hele zomer door voldoende gewas met een goede vruchtkwaliteit. Het
gebruik van krijten of coating geeft over het algemeen meer zekerheid tijdens de teelt. Houd
dan wel in de gaten wat de planten verbruiken aan water en meststoffen. Zorg dan ook dat het
gewas met name in de ochtend voldoende geactiveerd wordt. Gedurende de zomerperiode
hebben we waargenomen dat het vruchtgewicht goed op niveau blijft. Met name het
percentage vruchten onder de 140 gram blijft erg laag. Men hoeft niet specifiek te sturen om
het vruchtgewicht voldoende hoog te houden.

Vruchtkwaliteit
Afgelopen jaren is gebleken dat de vruchtkwaliteit van Barkley een sterke eigenschap is,
voornamelijk door de mooie donkergroene vruchtkleur en vruchtvorm. Ook is het ras zeer
positief naar voren gekomen gedurende diverse houdbaarheidsproeven. Zo zijn met name
stevigheid en vruchtkleur sterke eigenschappen.

Afhankelijk van de zaaidatum kan zetting toegelaten worden op het 3de of 4de oksel. Indien
de zaaidatum wat later is (na 10 november), adviseren wij om te sturen op het
3de oksel. Kenmerken van Barkley zijn de vlotte zetting en de bloemen die niet snel grof
worden. De vruchten groeien goed uit, maar de vruchtwand kan in het eerste zetsel wat
ruw zijn. Wel worden de vruchten later in het teeltseizoen gladder. Ook is de kleur mooi
donkergroen. Herzetting vindt vlot plaats, zeker als men op tijd begint met oogsten. Daarbij
zijn de vruchten al snel op een goed oogstgewicht.
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Uw contactpersonen in Nederland
Edwin Bornkamp
Frank Duijndam
Luc Trines
Irene van Schie
Peter Buijks

tel +31 (0)6 21 28 20 53
tel +31 (0)6 52 52 57 11
tel +31 (0)6 31 93 00 12
tel +31 (0)6 55 22 55 05
tel +31 (0)6 52 19 98 10

Uw contactpersoon in België
Kris Smits

tel +32 (0)491 73 11 69
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