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Er is meer dan Ferrari-rood

Nieuwsselectie

Groenten & Fruit week 37, 2005

Economie (ANP)

Acht telers hebben uitgebreide waarnemingen op hun bedrijf uitgevoerd
aan de rassenproeven rode paprika stookteelt van 2004/2005. Er werden
drie nieuwe rassen en het ras Ferrari beproefd.
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Aanmelden nieuwsbrief

door Leonie Hogendonk en Piet Steenbergen
PPO, Naaldwijk
De beproefde rode-paprikarassen zijn gezaaid tussen 1 en 25 oktober. Het
onderzoek, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, bestond voornamelijk
uit gewas-, vrucht- en productiewaarnemingen. De proefnemers werd gevraagd
de rassen op eenzelfde tijdstip te oogsten en dan circa tien dagen later door te
snijden en te beoordelen op Fusarium-binnenrot. Aangevuld met de opmerkingen
die tijdens de oogst zijn gemaakt over vruchten met binnenrot geven deze
gegevens een indicatie van de eventuele rasgevoeligheid. Er bleken echter geen
noemenswaardige verschillen in de vatbaarheid voor binnenrot. Eén van de
rassen zal niet in de handel worden gebracht en wordt verder niet besproken.
Beschrijving rassen
PR 1278 (S&G) heeft al vroeg mooi gevormde vruchten, later valt de vorm soms
wat tegen. De kleur is licht en de vruchten zijn erg stevig. Zwelscheuren en
kopscheuren vormen geen probleem. Het gebruikswaardecijfer is vroeg hoog,
later goed. De productie van klasse I ligt op een hoog niveau. De vruchten zijn
aan de fijne kant. Klasse II komt maar weinig voor. Het gewas is relatief kort en
het ras heeft Tm3-resistentie.
E 41.7989 (Enza) heeft een goede vorm. De vruchtkleur is vroeg in het seizoen
soms wat licht. De stevige vruchten zijn weinig gevoelig voor zwel- en
kopscheuren. Vroeg is het gebruikswaardecijfer goed, later komt dit ras als beste
naar voren. De productie is voldoende, de hoeveelheid klasse II keurig, maar de
totaalproductie blijft iets achter. Dit ras heeft weinig last van knopen en neusrot.
Het gewas is normaal van lengte.
Ferrari (Enza) wordt in de vroege maanden slechts redelijk beoordeeld op vorm;
oortjes worden dan veelvuldig gesignaleerd. Later komen er minder oortjes voor
en is de beoordeling op vorm nog maar weinig lager dan van de andere rassen.
De vruchten zijn goed van kleur, stevig en weinig gevoelig voor zwel- en
kopscheuren. Het gebruikswaardecijfer is dan ook redelijk goed. Dit ras
produceert de meeste klasse I vruchten, zowel in stuks als in kilo’s en neusrot en
knopen vormen geen probleem. Het gemiddeld vruchtgewicht is wat laag, de
hoeveelheid klasse II redelijk netjes. De totaalproductie ligt op een hoog niveau.
Het gewas is normaal van lengte.
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mooie vorm: PR 1278 en E 41.7989
PR 1278 is stevig en sterk tegen zwel- en kopscheuren
Zwaardere vruchten met E 41.7989
Ferrari net voor in productie, wel de meeste klasse II
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