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Deteeltvanscherpepaprika
(CapsicumannuumL)
dooring.F.G.vanDijk
ProefstationvoordeGroenten-en
FruitteeltonderglasteNaaldwijk

De teelt van Spaanse pepers (scherpe paprika) isin
Nederland al sedert lange
tijdbekend. Zeer lang heeft
deteelteensluimerend bestaan geleid. Slechts een
beperkt aantal tuinders
hield zich ermee bezig en
danginghetvaakomkleine
oppervlaktenperbedrijf.
Na 1945 kwam er een
oplevingindeteelt,wathet
gevolgwasvanveranderde
eetgewoonten. Men leerde
de Chinees-lndische gerechten kennen en waarderen.Ookdetoenamevan
het toerisme naar de ZuidEuropese landen heeft tot
meer bekendheid bijgedragen. Het leiddealles bijeen
tot een groter gebruik van
deSpaanse peper indevaderlandse keuken. In de
zestiger jaren kwam er
weer een impuls, ditmaal
onder invloedvan een toenemend aantal buitenlandse werknemers. De
nog weer grotere belangstelling van de laatste
jaren is te danken aan de
komst van grote aantallen
Surinamers naar Nederland.

chure. Daarbij dient men
wel te bedenken, dat veel
teeltinzichten snel veranderen, zeker als meerdere
telers zich specialiseren op
eengewas. Vandaar dat het
ook bij deze teelt te verwachten is, dat de teeltinzichtenzoalszehiernaarvo-,
ren worden gebracht, wellichtsnelzullenverouderen.
HERKOMST
De scherpe paprika behoort
totdefamilievandeSolanaceae, evenals de tomaat, de
aubergine, de paprika en de
aardappel. De geslachtsnaam isCapsicum;de soortnaamannuumL.
Veelgeschiedschrijversmenendat depaprika (en hiermeeookdepeper)afkomstig
is uit Zuid-Amerika. In de
oude Romeinse, Griekse
of Hebreeuwse literatuur
wordt het gewas niet genoemd.OokChineseboeken
zwijgen over de paprika.

Zó,slechtsop eenvoudigewijze
gesteund,isvelejarendeSpaanse
pepergeteeld.Met namede
oogstarheidwaszoekarbeid

Hoeweldepaprika inEuropa
veel wordt geteeld, moeten
we ook daar de herkomst
niet zoeken. In de naamgeving in sommige landen
wordt dit overigens al aangegeven (Poivre de Guinée,
Poivre de Brésil). Men
neemt algemeen aan, dat
Brazilië het stamland is en
datvan daaruit verspreiding
heeft plaatsgevonden. Sommige schrijvers noemen
echterMexicoalsplaatsvan
herkomst.Zijbewerendat in
Mexico al paprika's werden
geteeld voor de ontdekking
vanAmerika.
Hoe het ook zij, in de 16e

eeuw werd de paprika in
Europa ingevoerd. In 1548
wordt het gewas genoemd
in Engeland en in Moravië.
De Portugezen brachten op
hunbeurtdepaprikanaarIndie. Omdat de paprika daar
zo goed gedijt, beweren
sommigen dat het gewas
daarinheemsis.
In Midden- en Zuid-Europa
wordt de paprika buiten geteeld. Hetgewas iswarmtebehoeftig en absoluut niet
bestandtegen nachtvorst.
VEILINGAANVOER
Het produktiegebied van de
Spaansepeper in Nederland

Tabel 1 — Omzet Spaanse pepers in
Noord enveilingWestlandZuid)
Groen

Rood

kg
370.000

1975
1976
1977*

gld.

263.000

957.000
957.000

195 000

960.000

gld.

kg
141.000
69.000

239.000
197.000

40.000

251.000

*t / m november

Grafiek 1 geefteenoverzichtvan
deveilingaanvoervandegroene
vruchten. Deaanvoerneemtdui-

delijktoevanafjunitotdiepinde
herfst.

Grafiek1
Veilingaanvoer pepers(groen)1975-1976-1977.
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of in heteluchtwarenhuizen
worden geteeld. Vandaar
dat deproduktie eerst in de
tweedehelft van hetjaar op
gangkomt. Een vervroeging
van de teelt in moderne
zwaar verwarmde kassen
lijkt alleszins verantwoord.
Eenflinkdeelvandeproduktiezaldanvoor juni moeten
vallen.

is tot op heden beperkt tot
het Westland. Slechts incidenteel worden er enkele
partijtjes op andere veilingenaangevoerd,maar dat is
nog van weinig betekenis.
De in tabel 1 genoemde
gegevens hebben betrekking op de aanvoer aan de
veilingen Westland Noord
en Zuid. Uit de cijfers blijkt
een gelijke omzet in geld in
dejaren 1975 en 1976 voor
de groene vruchten, terwijl
in 1976 de kg-omzet lager
was. Resultaat: een hogere
middenprijs in 1976. Hetzelfde geldt in grote lijnen
voorderodeaanvoer.
1977 week qua geldomzet
nietveelvan de voorgaande
jaren af; de aanvoer was
kleiner ende middenprijzen
lieten dit zien. Voor groen
en rood resp. f 4,93 en
f6,24.
Degrafieken 1t / m 4 laten
een en ander overzichtelijk
zien.
Over het produktieverloop
kan inalgemenezin worden
gezegd,datveelpeperskoud
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Grafiek3laathetaanvoerverloop
zienvanrodevruchtenoverdriejaren. Pasinaugustuswordtdeaanvoervanrodepepersvanenigebetekenis.Deaanvoerblijfttotlaatin
hetjaardoorgaan.
Grafiek4 Hetprijsverloop isvollediginovereenstemming met het
aanbod.Inaugustusdalendeprijzenenblijvenlaagtotheteindevan
deteelt.Ookhierzalvervroeging
vandeteeltaantrekkelijk kunnen
zijn.
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Grafiek4
Gemiddeldeveilingprijspepers(rood) 1975-1976-1977
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Grafiek2
Gemiddeldeveilingprijspepers(groen) 1975-1976-1977
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Grafiek3
Veilingaanvoerpepers(rood) 1975-1976-1977.
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Kostenen
opbrengsten
Ophet gebiedvande kosten
en opbrengsten, zijn nog
maar weinig cijfers van
praktijkbedrijven voorhanden; het isdaardoor moeilijk
een goede saldoberekening
te maken. De soms hoge
kg-prijzenzeggen niets over
de rentabiliteit. In 1977 zijn
wat gegevens verzameld
over de produktie per
maand, de daarvoor benodigde arbeid en de veilingprijzenvandeafgelopendrie

jaar. Aan de hand van deze
gegevens in tabel 2 opgesteld. De cijfers van arbeid en kg-opbrengsten zijn
van een zeer beperkt aantal
bedrijven afkomstig. Deze
getallenbehoevenlater wellicht enige aanpassing. Hetzelfde geldt natuurlijk ook
voorhetprijsniveau.
Een berekening van de directeteeltkosten isintabel 3
weergegeven (volgens het
prijspeil van zomer 1977).

1 —

Tabel2—Produktie.opbrengstenoogstarbeidpermaand,per 100m2
Produktie
Gem.prijs
Opbrengst
Oogstarbeid
inkg
Maart

20

April

80

perkg
10,9,50

ingld.

inuren

200,-

1 1/3

760,-

5 1/3

Mei

130

1170.-

8 2/3

Juni

170

850.-

11 1/3

Juli
Augustus

140
150

September 120
Oktober

120

3,-

420,-

2,-

300,-

1,50

9 1/3
10

180,240,-

loiaai
a930
ju
f4210,62
Totaal
Toelichting: Plantdaum 1 januari. Oogstperiode 1 / 3 - 1 / 1 1 . Groen
Plukarbeid:15kgperuur.

geoogst.
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Het saldo komt uiv op
f 1.545,-per 100m 2 . Hiertegenoverstaandekostenvan
62 uur oogstarbeid per 100
m 2 , waarbij dan nog de arbeidskosten van de verzorgingkomen. Depiekindearbeidsbehoefte ligt in de

maanden mei, juni en juli.
Zowel de oogst als de gewasverzorging vragen veel
tijd. Mogelijk zal dit moeten
worden opgevangen door
overuren, losse krachten,
vakantiewerkersenz.

Tabel3. Berekeningvandedirecteteeltkostenenhetsaldoper 100m 2
Planten:360xf 0,50

f 180,-

Brandstof:6.500m 3 àf0,12
Grondontsmettinq

f 780,f 100.-

Overige materialen

f

80,-

Diversekosten

f

5,-

Veilingkosten
Subtotaal

f 130,f1.275,-

Kostenduurzame produktiemiddelen
Totaal

f 1.300,-

Brutoopbrengst
Dir.kostenenkostenduurz.prod.middelen
Saldo

f4.120,-

f2.575,f2.575.f1.545,-

HOOFDSTUK 3
Spaansepeperkomtinvelevariatiesvoor. Hiereenrasmetbrede,
lichtgekleurdevruchten.

Rassen
Bijpaprika's enpepers komt
een grote variatie voor in
vorm, kleur, smaak, gewicht
endiktevan devruchtwand.
Wat betreft devorm kennen

Moderntwee-stengelgewas. Nu
komtduidelijktotuitingdaterop
gebiedvandeuniformiteitvande
rassennogwelwattedoenis

(De

leelt

van

scherpe
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wedegebloktezoetepaprika
voor de
Westeuropese
markt. De scherpe pepers
hebben vaak een puntige
vorm. De kleur varieert van
zeer lichtgeel tot rood en
groen. In het uitgegroeide"
„onrijpe" stadium zijn pepersgroenofgeel; inhet rijpestadiumgeelof rood.

Descherpesmaakwordt bepaald door de hoeveelheid
capsaicine. Het gehalte kan
variëren van 0,2-4%. In Italiëkent mendezgn.peperoni-typen. Deze zijn scherp
totzeer scherp. Scherpe paprika'sworden ookwel aangeduid met de naam „Chillies".
Door de grote verscheidenheid inde pepers onderling,
zijn er verschillende mogelijkheden tot uitbreiding van
het sortiment. Het gehalte
aan capsaicine, bepalend
voor de scherpheid van
smaak, moetdaarbij goed in
degatenworden gehouden.
Bij het introduceren van
nieuwe selecties door de
veredelingsbedrijven, is het
oordeel van de consument
wat betreft de smaak, belangrijk.
Door het IVTin Wageningen
wordt gewerkt aan het bijeenbrengen van een wereld-rassensortiment. Dit

heeft tot doel in de Capsicumsoorten naar resistenties te zoeken die niet in de
nu geteelde rassen aanwezig zijn. In Nederland worden op dit moment de volgenderassengeteeld:
—WestlandseLangeRode.
Een vanouds geteeld ras,
wordt door verschillende
zaadbedrijven in de handel
gebracht.
—Kreta.Eenverbeterdeselectiemetmogelijk ietsmeer
groeikracht.
— F1-hybriden. Op beperkte schaal komen enkele hybriden — sommige met virusresistentie — beschikbaar voor eerste beoordeling.
Daarnaastzijnernog enkele
Amerikaanse rassen (o.a.
Gold Spike) en een zelftoppendrasuitItalië(Fiësta) die
hierverderonbesprokenzullen blijven. Door hun afwijkende vruchtvorm en kleur
zijn deze rassen op dit moment nog niet aantrekkelijk
voordeteeltinNederland.

papnka)
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Teelt
OPKWEEK
Deopkweek vanpepers vertoont veel overeenkomst
met die van paprika's. Deze
gelijkenis vinden we overigensbij veel teeltmaatregelenterug.
100 gram zaad levert 7 à
8.000 pootbare planten op.
Er wordt breedwerpig of in
zaaibakjes gezaaid. Temperatuur tijdens kieming
23-25°C;
na
opkomst
20-22°Caanhouden.Vooral
tijdenshet verspenen of oppotten de temperatuur niet
beneden 22°C laten komen
totdat zeweer goed aan de
wortel zijn. Gedurende de
tweede helft van de opkweek (het zgn. afkweken)
mag de temperatuur dalen
tot 19°C in de nacht; overdag bedraagt de temperatuur 21°C. Bij zonnig weer
mag de temperatuur rustig
oplopentot25°C.
Voordeopkweekwordt overwegend de 8- en 9 cm
perspot gebruikt. De opkweek in 12 cm plastic

Opkweek indewinterperiode. Het
kanookinperspottenmaarwie
graageenoudereplantgebruikt,
neemteen12cmplasticpot
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potten levert ook zeer goede planten op, vooral als
aan een wat oudere plant
de voorkeur wordt gegeven. De normaal gangbare
potgrond voor tomaten of
komkommers wordt voor
deopkweekgebruikt.
In het winterseizoen bedraagt de duur van de opkweek ongeveer 10 weken.
Daardoor kan het nodig zijn
dat tegen het einde van de
opkweek moet worden bijgemest.Ermoetoptijd wordenuitgezettotdat eruiteindelijk 20 planten per m 2
staan. Uiteraard is doorwortelen funest; een pootbare
plant bevat immers reeds
bloemen of ten minste
bloemknoppen.
De zaadje-potje methode
wordt bij pepers nog niet
toegepast. Hiervoor zal
eerst de zaadkwaliteit nog
wat verbeterd moeten worden.
UITPLANTEN
Bij detoelichting op het uitplanten gaan we er vanuit
dathettweestengelsysteem
zalwordentoegepast. Sinds
kort heeft dit systeem de
teelt tot een jaarrondteelt

gemaaktenhetbiedtookanderevoordelen.
Erworden per kap van 3,20
m 4 rijen geplant. De plantafstand op de rij bedraagt
35 cm. Dezeplantafstand is
gebaseerd op praktijkervaringen.
Pepers hebben graag een
warme bodem, grondverwarming zaleensnelle start
bevorderen. Daarbij een bodemtemperatuur van ca.
20 °C aanhouden. In veel
gevallen zal geen grondverwarming
voorhanden
zijn. We trachten dan —
vooral tijdens zonnige perioden — de temperatuur
zo hoog te houden, dat we
18à 19 °C in de grond kunnen bereiken. De streefwaarden voor de luchttemperatuur na het uitplanten
zijn: nacht 20 °C, dag 22
°C tot 25 °C bij zonnig
weer.Alsdezetting op gang
komt, kan de luchttemperatuur in de nacht dalen tot
17°C.
Eensnelle start is raadzaam
omdat bijeentrage hergroei
na het uitplanten de vruchtzettingtesnel opgang komt
waardoor de groei er hélemaaluitgaat.Watbetreft de
duur van de teelten het volgende:
• Vroege stookteelt van januaritot november.

Pepergewasaanhetbeginvande
oogstperiode

• Heteluchtteeltvanapril tot
november.
• Herfstteelt van juli tot december.
GEWASVERZORGING
Zo gauw als de plant zich
duidelijk vertakt, moeten de
twee krachtigste scheuten
worden aangehouden en
moetderestwordenweggenomen. Descheuten die we
aanhouden moeten tegenover elkaarzitten. Dit vergemakkelijkt het aanbinden.
Hetwegnemenvande overtollige scheuten kan vaak
reeds indeopkweek plaatsvinden. De uitvoerbaarheid
isechter nietzo gemakkelijk
in dat stadium, vooral niet
als de planten bij een plantenkweker worden opgekweekt. Het scheutendunnenzaldaaromveelal nahet
uitplanten gebeuren. We
wachten dan even tot de
plantweeraandegroei is.
Het touw hangen — 2 per
plant — is een tijdrovende
bezigheid. Bij een plantafstand van 35 cm komen
de touwtjes op 17,5 cm afstandaandedraad. Hetzgn.
paprika-bindgarenvankunststof is hiervoor zeer geschikt. De planten behoeven pas te worden aangebonden wanneer de scheuten ongeveer 50 cm lang
zijn, maarvoordatzedreigen
om te vallen. Er is tussen
planten en aanbinden vol-
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doendetijd.
De verdere gewasverzorging bestaat uit het
indraaienvandehoofdstengelsenhettoppenvandezijscheuten. Het indraaien zal
hoogstens één keer per
twee weken nodig zijn, met
namealshetsnelgroeit. Bij
een goede vruchtdracht zal
het ongeveer één keer per
drie weken nodig zijn. De
scheuten mogen best even
losvan het touw groeien;ze
breken niet zo snel uit als
b.v.bijpaprika'shetgevalis.
Het toppen van
de
doorgroeiende zijscheuten
is noodzakelijk, omdat anders de plant niet omhoog
wil groeien, maar dit in de
breedte gaat doen. We krijgendaneen onoverzichtelijk
gewas en de bewerkbaarheid,(plukken)loopt snel terug. De vruchten aan de
hoofdstengelzijnookzwaarder dan aan de zijscheuten.
Het toppen moet op een zodanige lengte geschieden
dat we „beklede" hoofdstengels overhouden. Een
te kaal gewas geeft zondermeerproduktieverliesen
kansopzonnebrand.
HERFSTTEELT
In dit hoofdstukje over de
teelt ten slotte enkele opmerkingen over de herfst-

Doorregelmatigindraaienvande
hoofdstengelentoppenvandezijscheutenwordteenoverzichtelijk
gewasverkregen

teelt. Omdat pepers tot laat
in hetjaar aangevoerd worden, lijkt eenherfstteelt niet
veel zin te hebben. Ook zijn
de prijzen tot nu toe laat in
het seizoen weinig aantrekkelijk. Teelttechnisch zijn er
echter wel mogelijkheden
om de peper als nateelt te
gebruiken. We vergelijken
maar weer met paprika,
waar het oude gewas nog
produceert terwijl het jonge
gewas ook in produktie is.
Eenin1973genomen proefje naar de mogelijkheden
van een herfstteelt, bleek
weinig hoopvolle resultaten
te geven. Vergeleken zijn
enkele zaaidata en plantâichtheden. De gekozen
zaaidata (rond half juli) warentelaatomaaneengoede
produktie te komen. Hernieuwd onderzoek zou misschien op zijn plaats zijn.
Eenmaligeoogst endan laat
in december, biedt wellicht
nogkansen.
KLIMAAT
Depeper iseenwarmteminnende plant en derhalve
energiebehoeftig. Zoals onder „uitplanten" genoemd,
wordendetemperaturengedurendedehergroei periode
wat hoger gehouden. Nacht
20°C, dag 22°C, oplopend
tot 25 à26 °C. Bij aanwezigheid van grondverwarming kan de nachttemperatuur wel enkele graden lager.Alservoldoende gewas
isgevormd en de zetting op

gang komt, houden we een
nachttemperatuur van 17°C
aan. Dit zijn de temperaturen die we „erin stoken" of
dezon laten brengen.Hogere temperaturen zullen niet
snel schade geven, vooral
als de vochtvoorziening in
orde is. Bij te hoge luchtvochtighid kan Botrytis optreden.Onder dezeomstandigheden zal luchten gewenst zijn, alhoewel de
plant hoge temperaturen
goed verdraagt. Bij scherp
zonnig weer in het voorjaar
kan broezen groeibevorderend werken, terwijl het
gunstig is voor de zetting.
Schermen zal in het algemeennietnodigzijn. Hetgewasgaatnietmakkelijk slap.
Alleen bij te schrale gewassen en overvloedige instraling zal schermen voordelig
kunnenzijn.Zoalsbijallegewassen geeftverhoging van
d e C O i concentratie ook bij
Spaanse peper een verhoging van deproduktie. Waar
CO2-toediening mogelijk is,
moet hiervan zeker gebruik
wordengemaakt.
Bemesting
Van bemesting bij Spaanse
peper is weinig bekend, zodat dezelfde adviezen worden aangehouden die ook
voor paprika gebruikt wor-

Kaneenherfstteeltzinhebben?Tot
nutoewerdbijzaaidatarondhalf
juli,onvoldoendeproduktieverkregen

den. Het gebruik van organisch materiaal zalmede afhangen van de toestand
waarin de grond verkeert.
Mits goedtoegepast en niet
te zout, zal organisch materiaal goed gebruikt kunnen
worden.Zouteplekken in de
grond mogen niet voorkomen,zijgevenaanleiding tot
zogenaamd neusrot waarbij
de pitten zwart worden, of
het werkt op zijn minst
groeiremmend.
Overbemestingen zullen,vooral als
deplanten snel groeien, regelmatig gegeven dienen te
worden. Grondonderzoek,
zowel vooraf als tijdens de
teeltzalaangevenwaterbemestdientteworden.
GRONDONTSMETTING
Bij langdurige teelten gaan
we natuurlijk uit vaneengezonde grond. Veel bodemziekten zijn bij pepers nog
niet bekend.Gezien de sterkeovereenkomst met paprikamoetenwe rekening houden met dezelfde aantastingen zoals die bij paprika's
voorkomen. De laatste tijd
dienen nieuwe kwalen zich
aan (Phytophthora nicotianae, Phytophthora capsici
en Fusarium solani) waardoor een goede grondontsmetting onvermijdelijk
is en het nalaten daarvan
onverantwoordelijk.
WATERVOORZIENING
Tijdens de opkweek verlangendeplanten een normaal
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vochtige potgrond. Na het
uitplanten zal veelal enkele
keren met de slang worden
aangegoten; dit geldt speciaal voor de vroege stookteelt. Als de vruchtdracht
goed op gang gekomen is
moetendeplanten ruimover
water kunnen beschikken.
Omdat een nat gewas onprettigtebewerken is,wordt
in toenemende mate onder
het gewas door geregend.
Als vuistregel zal men bij
een volgroeid gewas in de
zomerongeveereen halfuur
per week moeten beregenen. Of dit in één, twee of
driekeermoetwordengegeven hangt af van de
grondsoort.Overigenszalop
dit punt eigen inzicht en
ervaring de beste leidraad
zijn.Naarmate ruimer wordt
gegoten zal ook het bijmesten vaker moeten geschieden.
VRUCHTZETTING
De planten hebben stervormige, witte bloemen. Elke
bloem bevatvijf meeldraden
en een meestal drie-hokkig
vruchtbeginsel. Bestuiving
vindt plaats door zowel zelfbestuiving als kruisbestuiving. Afgezien van broezen
bij scherp zonnig weer en
luchtenbijvochtig stil weer,
worden er geen speciale
maatregelen te bevordering
van dezetting ondernomen.
Vaakzienweindezomer dat
de bloemen door bijen bevlogen worden. Over het algemeen genomen geeft de
vruchtzetting zelden problemen. Gedurende zware
vruchtdracht en hete perioden kunnen de bloemen
echtergeelwordenenafvallen. Hersteltreedt bij goede
groeimeestalsnelop.
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Ziektenen
beschadigingen
Het pepergewas is gevoelig
voor een flink aantal belagers. We zullen ze opsommen zonder de bestrijdingsmiddelen te noemen.
Deze wisselen regelmatig
enhebben niet voor allegewassen toestemming gebruikt te worden. Op dit
punt geldt eigen inzicht en
verantwoordelijkheid. Pepers zijn gevoelig voor:
luis, spint, begoniamijt,
trips, rupsen, muizen, wortelduizendpoot en slakken;
matig gevoelig voor witte
vliegenknol.
Verder kunnen ook diverse
schimmelziekten in het ge-

planten,besmetmettomatenmozaïekviruszijntendodeopgeschreven

was voorkomen. Enkele zijn
reeds genoemd
onder
„grondontsmetting". In de
bovengrondsedelen kunnen
ook Botrytis en Sclerotinia
huntoleisen.
Virus is een van de ergste
kwalen in de peperteelt.
Veelal isdit het tomatenmozaïekvirus. De planten die
metditvirusbesmetzijn,zijn
tendodeopgeschreven.Ook
de verspreiding vindt vlot
plaats. Het moet dan ook
ontradenworden om pepers
te telen op bedrijven waar
gelijktijdig tomaten worden
geteeld, dit in verband met
het besmettingsgevaar.
Slappevruchten. Gedurende hete perioden zien we
nogal eens dat er slappe
vruchten met gele steeltjes

voorkomen. Breken we de
vruchten open dan zien we
dat er geheel of gedeeltelijk
zwarte zaden in zitten. Dit
zien we als een vochtonttrekking aan de vrucht.
Vooral snelle en welig
gegroeidegewassenzijngevoelig. Een flinke gietbeurt
en een wat rustiger groeitempo lossen deze kwaal
meestalwelop.

Zouteplekkenkunnenaanleiding
zijntotgroeiremming

Verschijnselenopdevrucht bij een
aantasting van tomatenmozaïekvirus
(De teelt van scherpe paprika)
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Oogst
enafzet
Deoogst van pepers bij een
vroege stookteelt komt pas
in maart schoorvoetend op
gang.Grotereplukkenzijn in
mei te verwachten. Er kan
geoogst worden als de
vruchten volledig zijn uitgegroeid. Dit is te zien aan
de kleur. De vruchten worden grijd-groen en de
vruchtwand wordt dan stevig.Tejong geoogstevruchten geventeweinig gewicht
en zijn kort na de oogst al
slap; de vruchtwand is zeer
kwetsbaar.
Van alle werkzaamheden in
de teelt zal de oogst verreweg de grootste hoeveelheid tijd opeisen. Dit hangt
nog wel af van groen of
roodoogsten. Rood oogsten
geeft een iets lagere kg-opbrengst per meter en het
plukkenverloopt sneller omdat er tijdens de plukhandelinggeentwijfel isover al of
niet plukken. Bij groen oogsten moet men nog wel
eens zoeken. Een geoefende plukker kan ongeveer 15
kg per uur plukken. Bij een
opbrengst van 0,5 kg per
m 2 per week is dit
op
1000 m 2 kas 500:1533 uur. Deze gegevens zijn
afgelopen zomer globaal
vastgesteld.Inhet beginvan
de oogstperiode wordt één
keer perweektottien dagen
geoogst. Dit is afhankelijk
vantijd en prijs. Later in de
teelt is één keer per weken
oogsten goed haalbaar. Bij
dezelaatsteoogstfrequentie
mag verwacht worden dat
degeoogstehoeveelheidper
uur nogwat toe kan nemen.
Een uitgegroeide groene
vrucht heeft zeker nog twee
weken nodig om volledig
rood te kleuren. Bij arbeidspieken —of in vakantieperioden — kan omschakelen van groen naar rood
oogstentijdelijk soelaasbieden.
Tot nu toe worden pepers
{De teelt
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Verwerkingvan
Spaansepeper
aangevoerd in éénmalige
tomatenkistjes, inhoud3kg.
Voorzover kan worden achterhaald, is er nauwelijks
sprakevanenigeexport. Het
ligt wel in de bedoeling om
met medewerking van het
Centraal Bureau en enkele
exporteurs na te gaan of er
exportmogelijkheden zijn.
Ook de verpakking zal dan
moeten worden aangepast.
Mogelijk worden het kartonnen dozen met daarin een
kleinverpakking.Sorteringsvoorschriften zijn niet speciaal aanwezig, alhoewel
het voor zichzelf spreekt dat
binnen een partij geen ontoelaatbare verschillen mogenvoorkomen.Over hetalgemeenkanworden gesteld
dat bij een vlotte groei de
vruchten gelijk van grootte
zijn. Voorwaarde is dan wel
dat er goed op kleur is geplukt.

Van scherpe Spaanse peper
eet men geen hoeveelheden,toch komter in veelgezinnenSpaansepeperoptafel in de vorm van sambal
oelek. Conimex in Baarn,
dat jaarlijks wagonladingen
Spaanse peper verwerkt,
heeftbijmarktonderzoekgevonden, dat in 60% van de
Nederlandse huishoudingen
een potje sambal aanwezig
is.
Wat issambal?Hetishetbelangrijkste bijgerecht voor
de Indische rijsttafel. De
Indische kokki begint elke
dag de voorbereiding tot de
maaltijd met het maken van
sambal oelek. Met een
kleine houten stamper,
de oelekan, stampt zij
een handvol versgekochte
Spaanse pepers tot moes
en verkrijgt zo sambal
oelek. Dit is de bekende
rode sambal die verder
met wat zout wordt vermengd. Bruine sambal is
sambal oelek die met uien
en kruiden in olie wordt gebakken.
De al eerder genoemde
Conimexte Baarn fabriceert
sambal oelek voor Nederland en ca. veertig andere
landen over de gehele wereld. De Spaanse peper die
hiervoor nodig is, wordt betrokken uit de Middellandse
Zee-landen. Men geeft
hieraan devoorkeur vanwege het hoge gehalte aan
capsicine (die de scherpte
beïnvloed). Aanvoer vindt
plaats in de maanden augustus, september en oktober ende fabriek draait dan
op volle toeren. Vroeger
heeft men wel in Nederland
geteeldeSpaansepeperverwerkt, maar dat is een te
dure aangelegenheid geworden en bovendien is de
organisatievande produktie
vandeverschillende andere
specialiteiten thans zo, dat
decampagne indegenoem-

de maanden plaats kan vinden.
Wij ontvingen van Conimex
verschillende
recepten
waarin sambal oelek wordt
gebruikt. Wie zelf Spaanse
peperteelt, kan proberen de
sambal zelf te maken. Wij
waarschuwen u echter om
zeer voorzichtig met het
hetegoedjeomtegaan. Vermijdvooralaanrakingvande
zaden. Wanneer u de peper
heeft bewerkt en er is iets
van aan de handen gekomen, kan dit op wondjes
sterk gaan steken. Kom niet
met uw vingers aan uw
mond en wrijf niet in uw
ogen; het kan zeer lang een
bijtendgevoelgeven.
Uvindtbijdereceptenerook
eenvanchili con carne, een
Zuidamerikaans
gerecht
met bonen. Toch niet zo
vreemd in het rijtje, wan.neerubedenkt,dat chilipoeder wordt gemaakt door de
zaden van de peper te malen.
RECEPTEN MET SAMBAL
Mexicaanskipgerecht
Ingrediënten:
500 gram kipfilet, 500 gram
uien, 200 gram tomaten, 2
theelepels sambal oelek.
Bereiding:
Uien in olie lichtbruin aanfruiten.Degezouten stukken
kip toevoegen en goed aanbraden.Tomaten en sambal
oelek toevoegen en het geheel onder toevoeging van
wat water gaar stoven. Kip
uit de saus nemen en apart
metdesausserveren.
Chiliconcarne
Ingrediënten:
3 tomaten, 1 blikje tomatenpuree, 1potje paprika tafeljuur, 4 eetlepels olie, 500
gram gehakt, 2 gesnipperde
uien, 500 gram gekookte
bruine bonen, wat zout. 2
theelepels sambal oelek.

Bereiding:
Fruitdeuien in deolie, voeg
het gehakt toe en bak het
terwijl u het met een vork
losmaakt, bruin, voeg de
overige ingrediënten toe en
laat het geheel nog ca. 10
minuten zacht doorsudderen.Heetopdienen.

Sambalgorengtaugé
Hetzelfde recept als hiervoor, maar nu in plaats van
sperziebonen, 250 gram
taugé nemen.

Bereiding:
De lever in kleine dobbelsteentjes snijden. De ui
snipperenenmetdekruiden
inwatolieof margarine fruiten. De gesneden lever
hieraan toevoegen met wat
water erbij en in ongeveer
20 minuten gaar stoven.
Afmaken met een half kopje
santen.

Sambalvleessaus
Ingrediënten:
/ ui (fijngesnipperd),
1
mespunt knoflookpoeder, 5
eetlepels mayonaise,
I
mespunt djahé, 3 hardgekookte eieren, wat gehakte
bies/ook,wat zout, 1 theelepel sambal oelek, citroensap.
Bereiding:
Alle ingrediënten goed
mengen en even laten rusten. Serveren bij koud of
warmvlees.
Sambalgoren boontjes
Ingreidiënten:
100 gram poeletvlees, 2 dl
water,2 eetlepels olie, 1ui,
1 theelepel sambal oelek,
1/2 theelepel knoflookpoeder, 1theelepel laos, 1eetlepel suiker, zout naar
smaak,500 gram sperziebonen, 2 kopjes santen (klappermelk uit een pakje) en
wat citroensap.

ve-tsin, 1/8 stuk goela
djwawa of 1eetlepel suiker,
olie ofmargarine, 1/2 kopje
water, 1/2 kopje santen,
zout.

Sambalgorengspruitjes
Weerhetzelfde recept, maar
nu als groente 400 gram
(schoongemaakte) spruitjes.

Dadardjawa (Javaanse
omelet)
Ingrediënten:
1/2 zakjeboemboe nasi goreng, 4 eieren, 1/2 theelepel sambal oelek, 1/2
theelepel knoflookpoeder,
zout.

Sambalgorengtomaat
Ingrediënten:
2 uien, mespunt knoflookpoeder, 1 theelepel sambal
oelek, 1 theelepel laos, 1
theelepel suiker,olie ofmargarine, 6 niet te grote
tomaten in stukken, wat
citroensap, 1 kopje santen,
zout.
Bereiding:
Wel de boemboe nasi goreng in het water. Klop de
eierenenvermengzemetde
kruiden en de gewelde
boemboe. Zout naar smaak
toevoegen.Van dit mengsel
kunt u4 à 5 omeletten bakken.
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Bereiding:
Trekbouillonvanhet poeletvleesenfruit degesnedenui
met sambal oelek, knoflookpoeder, laos, suiker en zout
in de olie. Voeg er dan een
kopjebouillonendesperziebonenbij.Gaar latenkoken.
Daarna santen, het citroensap en het fijngesneden
poeletvlees toevoegen en
hetgeheellatendoorkoken.
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Bereiding:
Fruit de fijngesneden uien
met de kruiden in de olie of
margarine. Voeg dan de
tomaten en het citroensap
toe en laat dit 5 minuten
meebakken. Daarna de
santen erbij en op een
klein vuurtje de saus laten
indikken.

Al deze gerechten kunt u
met droge witte rijst serveren.

Sambalgorengati(lever)
Ingrediënten:
500 gram kalfs- of varkenslever, 1 ui, twee theelepels sambal oelek, 1/2
theelepel knoflookpoeder, 2
theelepels laos, 1 theelepel
{De teett
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