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Verslag.
Paprika enauberginerassen onder glas enin devolle grond. 1955»

Inleiding.
Het doelwas,
a. eenuit Indiëafkomstigpaprika- en aubergineras tebeproeven ophunwaarde voor de glasteelt en
b. omenige uit Oost-Duitsland afkomstige vollegrondspaprikarassen tebeproeven voor de teelt inNederland,
eveneens in devolle grond.

Opzet enverloop vandeproef.
A.De twee volgende rassenwarenbeschikbaar;
1 Tjabê paprika
2 Têrong aubergine
22maart werd gezaaid in een stookkas.Op Zh meikon wordenuitgepoot in no29» Van elk van derassenwerden 15planten uitgepoot.
Beoordelingjjewas.
10augustus werd het gewasbeoordeeld. Tjabê paprika vertoonde een
behoorlijk sterke groei,debloei was goed,doch erwarennog geen gezette
vruchtjes.
Têrong (aubergine)groeide redelijk,devruchten warenklein (B-tomaat),
bijnarond enwit totlicht violet vankleur.
Na ruim eenmaand werd het gewasweer beoordeeld.
Tjabêpaprikavertoonde toeneensterke groei;bloeide rijk,dochbleek
zeer onvruchtbaar tezijn.
De vruchten waren lang enpuntig,dekleur flefcsgroentotlichtgroen.
De uniformiteit vanhet gewas was goed.
Têrong (aubergine)groeide eveneens sterk,debloei was goed,devruchtbaarheid gering.
Het gewas wasweinig uniform.
Gezien de geringe vruchtbaarheid ende slechtekwaliteit van de vruchten
werden geen oogstbepalingen verricht.
Op 28september werd deproef opgeruimd.
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B. Voor deze proef waren de volgende rassen beschikbaar:
1

Sonnenkind

2

Marizza

3

Czardas.

Verloopvand.e_P£o_ef_;_
22maat werd gezaaid in eenstookkas,de planten werden opgepot in
een stenenpot.Om af teharden werden de planten op 10mei uitgezet in
eenkoudekas,na ik dagen werd uitgeplant op een oude platglasrij,waarvan de ramen gelicht waren.
De plaatsing van de series staat aangegeven opbijlage1.
De plantafstand bedroeg 60x*f0cm.
Er werd eenstevige,oude plant uitgepoót,sommige planten bloeiden reeds
bijhet uitpoten.
Be_oord_elin,gvanhe_tgewas.
Nâ uitpoten stond het gewas enige tijdstil ingroei.
De planten pasten zichlangzaam aan debuitenomstandighedeh aan.
Op 11 juliwas de omvang vanhet gewas nog zeerbeperkt,vooralhet ras
Marizza was slecht gegroeid.Het blad was geelachtig verkleurd.
10augustuswerden planten envruchtenbeschreven.
Sonnenkind, de groeiwas enigszins verbeterd,het gewaswas niet uniform.
De vruchtbaarheid is behoorlijk goed;erkwamen echter zowel
en
pepervormige alslange,stomp-puntige vrucht voor.
Dekleur van de vrucht waslichtgroen,bijrijpheid lichtrood.
Czardas,

Tamelijkuniformgewas.
De vruchtbaarheid is zeer ongelijjjzmaaroverwegend iets minder
danvan Sonnenkind.
De vruchten zijnpyramide-vormig enblijvenklein.
Kleur van de rijpevrucht:rood met bruine vlekking,onrijp:
donkergroen.

Marizza,

De plant isklein,doch zeer vruchtbaar,devruchtenzijn
klein,langwerpig enstomp-puntig.
Dekleur iswit tot lichtgroen,bijrijpheid geel.

Gezien de zeer geringe groei envruchtkwaliteit,zijngeen oogstbepalingen verricht.
Na delaatste beoordeling werd het gewas geruimd.

Samenvatting.
Onder glas enin devollegrond werden een aubergine- en enige
paprikarassen beproefd ophunwaarde voor de teeltinNederland.
Onder gl^swas de groei en ontwikkeling vanhet gewas goed,de opbrengst
envruchtkwaliteit voldeden echter niet aan deeisen.
Inde vollegrond lieten groei,opbrengst envruchtkwaliteit tewensen over.

Conclusies.
Geen derbeproefde rassenis geschikt voor de teelt in
Nederland.

De proefnemer,
P.A.Kruyk.
Samengesteld doorJ.v.Hest.

januari,1961
J.N.
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