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2.

TEN GELEIDE
De paprikateelt onder glas staat in Nederland in de belang
stelling. Sedert de laatste tien jaar beweegt de teelt zich
in een opgaande lijn, ook el is deze tot 1970 niet spectacu
lair geweest. Gedurende de laatste tien jaar is de teelt aan
zienlijk veranderd. De aanvankelijk onbetekende teelt in ver
warmde kassen is belangrijker geworden. Nieuwe teelttechnieken
kwamen naar voren, de teeltduur is verlengd en de produktie
2
per m steeg aanzienlijk. Tegelijkertijd nam de belangstelling
van de markt in LJest-Europa voor kaspaprika toe. Dit heeft er
toe geleid dat in 1970 de aanvoer een reuzesprong omhoog maakte.
Daarbij werd het prijsniveau niet aangetast; integendeel de
gemiddelde prijs was hoger dan ooit tevoren.
Het ziet er naar uit dat in de komende tijd — en zeker voor het
seizoen 1971 — het areaal opnieuw een grote uitbreiding zal
ondergaan. Dit betekent dat velen met de teelt zullen begin
nen, die van de paprikateelt tot heden weinig of niets weten.
Het zijn juist deze telers, die een goede begeleiding vragen.
Dit is de reden dat tot samenstelling van deze uitgave is besloten,
waarbij we verwachten dat ook ervaren paprika telers veel van hun
gading zullen vinden.
Omdat uitsluitend de taelt van zoete paprika de genoemde aspec
ten vertoont, is de behandeling tot dit type paprika beperkt.
Dit werkje is samengesteld door de volgende medewerkers :
Dr.Ir. L. Bravenboer, Proefstation Naaldwijk
K.Buitelaar, Consulentschap voor de Tuinbouw te Naaldwijk
Fr.van Dijk Ing., Proefstation Naaldwijk
F.Franken, Centraal Bureau v.d. Tuinbouwveilingen
0.P.C. Knoppert Ing., Consulentschap voor de Tuinbouw te Naaldwijk
P.A.Kruyk Ing., Consulentschap voor de Tuinbouw te Naaldwijk
D. de Mos, Consulentschap voor de Tuinbouw te Naaldwijk
Willy van Ravestijn, Proefstation Naaldwijk
3.3.van Schie Ing., Proefstation Naaldwijk
L.van Uffelen, Consulentschap voor de Tuinbouw te Naaldwijk
Ir. A.3.Vijverberg, Proefstation Naaldwijk
P.G.A. Weber, Landbouw Economisch Instituut.
Zij houden zich bijzonder aanbevolen voor opmerkingen uit de
praktijk, die in een eventuele volgende uitgave kunnen
worden verwerkt.
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4.

INLEIDING
Da paprika zoals die in Nederland onder glas wordt geteeld,
kunnen we onderscheiden in zoete paprika en scherpe paprika.
De scherpe paprika heeft jarenlang de naam Spaanse peper gedragen.
De benaming scherpe paprika is meer passend. De benaming zoet en
scherp geeft slechts één eigenschap van de vruchten aan, namelijk
die van de smaak. Het verschil wordt bepaald door het gehalte
aan capsaïcine; zoete paprika heeft een gering gehalte aan capsaïcine,
scherpe paprika kan hiervan een hoog gehalte hebben.
Paprika, is,evenals tomaat, aardappel en aubergine, afkomstig
uit Zuid-Amerika. Dank zij een groot aanpassingsvermogen heeft
de paprika zich over vrijwel de gehele wereld verspreid en
is in tal van landen een gewas van betekenis geworden. In Nederland
is de teelt van paprika in de vollegrond niet mogelijk; het klimaat
is daarvoor ongeschikt. Ondanks dit is paprika voor Nederland
geen nieuw gewas. Het bekende kruidenboek van Dodonaeus geeft
reeds een beschrijving van de teelt en de gebruikswijze.
In de glastuinbouw was de teelt van paprika reeds rond de eeuw
wisseling bekend. In het Westland heeft men sinds die tijd — zij
het in zeer bescheiden mate — paprika geteeld en aangevoerd. De
vergrote belangstelling voor de paprikateelt dateert eerst van
na de tweede wereldoorlog.
Paprika is bekend in vele vormen en kleuren. Door de vraag in
Nederland en West-Europa heeft het cylindrische type met ingedeukte
neus veruit de voorkeur gekregen boven het veelvoorkomende puntig
toelopende, ronde type. Wat de kleur betreft is een duidelijke voor
keur ontstaan voor paprika die in onrijp stadium groen en in een
rijp stadium rood is. Geelgekleurde, oranje gekleurde en paarsgekleurde paprika vinden in ons land en in de meeste WostEuropese landen geen markt.
Evenals in de meeste West-Europese landen is ook in Nederland de
vraag naar paprika geleidelijk toegenomen. Als oorzaken van de
toenemende consumptie kunnen worden "genoemd :
grotere koopkracht, waardoor men ook belangstelling krijgt voor
Produkten die tot heden op het menu niet voorkwamen.

meer toepassing van paprika in gerechten.
-— het toegenomen toerisme naar zuidelijke landen waar een veelvul
dig gebruik van paprika al lange tijd gewoonte is en waardour de
West-Europeanen paprika hebben leren kennen en waarderen.
de toename van gastarbeiders, die moeilijk of niet zonder het
voor hen bekende produkt paprika kunnen.

5.

PERSPECTIEVEN VAN DE PAPR IKAMARKT
Aanvoer
De aanvoer van paprika is de laatste jaren sterk toegenomen. De
aanvoerontwikkeling sinds 1966 is als volgt :
aanvoer x 1.000 stuks (kg-aanvoer omgerekend tot stuks)
1966

1967

196B

1969

1970

11.083

11.150

14.207

22.829

30.000 (raming)

Voor 1971 wordt verwacht dat het areaal en daarmede de aanvoer
met _+ 50/j zal worden uitgebreid. De hoge prijzen die dit jaar
voor de paprika zijn gemaakt en de teleurstellende uitkomsten
van de tomaten- en komkommer teelt zijn hiervoor verantwoordelijk.
De paprika wordt in toenemende mate per kg geveild. Dit blijkt uit
de volgende cijfers :
Verdeling aanvoer in %
1967

1969

1970

stuks

82

53

25

kg

18

47

75

100

100

100

totaal

In het aanvoerpatroon is sinds 1966 nagenoeg geen verandering ge
komen. De aanvoer wordt in juni van betekenis, bereikt zijn top in
augustus en blijft tot in november belangrijk. De procentuele verdeling
de aanvoer over de maanden is als volgt :
1956

1969

juli

14,3

14,8

0,1

augustus

19,5

21 ,9

0,1

0,3

september

16,1

13,8

april

1,9

2,3

oktober

17,8

14,8

mei

6,3

7,4

november

10,1

9,3

12,3

9,7

december

1,6

4s 9

... 100,0

100,0

maand :

1966

1969

januari

0,2

0,7

februari

-

maart

juni
Totaa.1

. ...

maand :

Afzet
De paprika is vrijwel geheel bestemd voor de verse markt. Alleen in
1965 t/m 1967 nam de industrie een zeer beperkte hoeveelheid af.

6.

Hoeveelheid x 1.000 stuks
Gaar

Aanvoer

Uitvoer

Binnen
Prijs per Omzet x
Doordraai 100 stuks ƒ 1.000,land

1966

11.100

4.000

6.500

300

13,10

1.450

1967

11.100

3.800

6.800

300

18,50

2.060

1968

14.200

4.900

8.900

400

18,40

2.620

1969

23.000

11.400

10.100

1.500

16,70

3.850

1970

30J000

18.200

11.500

300

22,50

6.650

De totale vraag naar paprika is sinds 1966 onafgebroken gestegen.
In 1967 bleef de aanvoer constant, maar steeg de prijs zeer sterk.
In 1968 kon ds sterk toegenomen aanvoer tegen hetzelfde prijspeil
worden afgezet als in 1967. In 1969 kwam de prijs wat onder druk
te staan. De toeneming van de aanvoer in dat jaar van 60% over
trof de toeneming van de vraag.
In 1970 is de aanvoer weer sterk toegenomen. Dank zij een ex
plosieve toeneming van de vraag en dan met name van exportvraag,
kon zelfs een aanzienlijke prijsstijging worden geboekt. De

paprika-

afzet is de afgelopen jaren dus sterk gegroeid, waarbij vooral de
export bijzonder sterk is toegenomen.
Binnenlandse markt :

Behalve Nederlandse paprika neemt de binnen

landse markt ook in toenemende mate geïmporteerde paprika af.
Binnenlands verbruik x 1.000 stuks
Nederlands

Import

Totaal

1966

6.500

1.700

8.200

1967

6.800

3.600

10.400

1968

8.900

3.200

12.100

1969

10.100

4.900

15.000

1970ft

11.500

5.600

17.100

gedeeltelijk geschat.
Het totale binnenlands verbruik is sinds 1966 met rond 2 miljoen
stuks per jaar toegenomen.
Deze toeneming is voor een flink deel ten gunste van het Importprodukt
gekomen. De groei van de import heeft echter vooral plaats gehad in de
periode dat er in Nederland geen of weinig paprika wordt aangevoerd.
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1966

1967

1968

1969

1970

496

1.132

960

2.272

2.560

CD

Invoer x 1.000 stuks

2.552

2.336

2.424

3.200

3.684

3.296

4.696

5.760

mei/novomber

•

december/april

december/november 1.680
A

gedeeltelijk geschat.'

De ingevoerde paprika is uit een groot aantal landen afkomstig.
In december/april zijn Cuba, Ethiopië en de Canarische Eilanden
de belangrijkste leveranciers. In mei/november is Italië veruit
het belangrijkste land van herkomst.
\Ioot de komende jaren mag worden gerekend op een voortgaande stijging
van de binnenlandse vraag. Van de Nederlandse produktie zal,
althans de eerste jaren, waarschijnlijk rond 1 miljoen stuks per
jaar meer door het binnenland worden opgenomen.
Uitvoer.

De Nederlandse uitvoer is gericht op een groot aantal

landen. Van betekenis is echter alleen de uitvoer naar UestDuitsland, Engeland en Zweden.
Uitvoer x 1.000 kg
1966

1967

1968

1969

1970

73

31

54

275

702

Engeland

249

277

327

589

820

Zweden

132

131

187

4'.'S

554

België/Luxemburg

11

6

18

35

122

Noorwegen

16

22

23

53

47

Overige landen

19

16

14

28

30

500

483

623

1 .426

Uest-Duitsland

Totaal

2.275

^ Bij benadering.
Over de twee belangrijkste exportlanden nog wat meer gegevens :
jJes^j^Duitsland^

Dit land importeer-t jaarlijks een groot

kwantum paprika. Het aandeel van Nederland in de totale import is
verdwijnend kleiner.
De belangrijkste leveranciers zijn Italië en Hongarije. Daarnaast leveren
nog 12 landen paprika aan Uest-Duitsland.
Invoer x 1.000 kg

Totaal
^ Bij benadering.

1966

1967

1968

1969

43.290

36.904

44.624

54.710

1970
52.520ft
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waarvan uit :
Nederland
Italië
Hongarije

1966

1967

1968

1969

73

31

54

275

21.333

16.043

19.595

26.816

8.676

9.767

8.948

12.912

1970
702^

Bij benadering
Ook per maand bezien speelt de Nederlandse paprika geen rol op
de Uest-Duitse markt.

Uit

Totaal

Inv/oer^l.ÜG0_ka

Nederland

Totaal

1.

Uit
Ned er IS;

1970

januari

621

1

1.007

3

f ebruari

617

1

930

30

maart

815

26

97.2

4

april

730

53

1.016

26

mei

1.092

46

1.367

61

juni

2.161

37

2.444

64

juli

6.671

19

4.968

133

augustus

7.562

28

6.670

114

september

13.124

19

-

63

oktober

15.003

2

-

-

november

5.151

16

-

-

december

1 .158

8

-

-

Van december tot en met mei wordt do West-Duitse markt voornamelijk
voorzien door Ethopië, Israël, U.S.A., Cuba, Bulgarije en Italië.
In de loop van mei komt de invoer uit Italië

goed op gang. In

juni t/m november is Italië veruit de belangrijkste leverancier.
In deze periode worden ook grote hoeveelheden geleverd door Hongarije,
Roemenië, Bulgarije en Joegoslavië.
De toegenomen Uest-Duitse vraag naar Nederlandse paprika kan niet
verklaard worden uit de concurrentie-omstandigheden, het lijkt
waarschijnlijker dat met de groei van de Nederlandse aanvoer de
Nederlandse exporteurs meer paprika als bij-artikel meesturen
naar hun klanten. Overigens vertoont de totale Uest-Duitse vraag
naar paprika een toeneming.
Op basis van voorgaande cijfers is het niet goed mogelijk een ver
antwoorde prognose te doen van de toekomstige ontwikkeling van de
Uest-Duitse vraag naar Nederlandse paprika. Het is niet onmogelijk
dat een grotere hoeveelheid Neda: landse paprika's in combinatie
met de tomaten en komkommers in Uest-Duitsland kan worden afgezet.

9.

En^elajnd^

Pas in 1969 is de paprika afzonderlijk in de

invoerstatistieken opgenomen, zodat de ontwikkelingen in de
Engelse

paprika-markt nauwelijks beoordeeld kunnen worden.

Ook Engeland importeert paprika uit een groot aantal landen.
Nederland neemt onder de leveranciers een vooraanstaande plaats in.
De invoer vanuitNederland begint in april. In de maanden daarvoor
wordt de Engelse markt voornamelijk voorzien door Oeganda, Kenya,
Ethiopië en Israël. In april t/m juni ondervindt Nederland sterke
concurrentie van deze en andere landen.
invoer x 1.000 kg in april/juni
1970

1969

128

Bulgarije

-

F rankrijk

12

5

Can.eilanden

15

8

Kenya

47

72

Oeganda

152

179

Ethopië

12

44

222

222

18

5

Overiqe landen 11

41

Israël
Zuid-Afrika

Totaal

489

704

53

117

Nederland

De totale invoer in Engeland is in deze periode van 1969

J

op 1970 krachtig toegenomen. Dit betekent dat de belangstelling
van de Engelse consument voor paprika sterk

is toegenomen. Een

toeneming die ook in de wintermaanden kan worden geconstateerd.
Het Nederlandse marktaandeel is in deze periode beperkt. Opval
lend is de invoer uit Bulgarije in 1970.
In de maanden juli en augustus is Nederland de belangrijkste leveran
cier.
invoer x 1.000

Frankrijk
Italië

ikg in juli/augustus

1969

1970

8

5

33

45

-

-

Roemenië
Hongarije
Kenya

2

1

Israël

84

66

Overige landen

59

48

Totaal

1_86

165

Nederland

285

309

10.

In deze maanden is de totale invoer praktisch gelijk gebleuen.
Niettemin is ook in deze periode van een vraagtoeneming
sprake omdat het prijspeil in 1970 aanmerkelijk hoger was dan
dan in 1969.
Ook in september en oktober importeert Engeland veel paprika
uit Nederland. Nederland ondervindt in deze maanden sterke con
currentie van Frankrijk, Italië en de Oost-Europese landen.
In november en december is de invoer uit Nederland van weinig
belang. In deze maanden wordt de Engelse markt vooral voorzien
door Israël en Oeganda.
Van 1969 op 1970 is de totale Engelse vraag naar paprika duidelijk
toegenomen. De paprika heeft een belangrijkere plaats op het Engelse
menu verkregen. De Nederlandse paprika heeft hiervan mede gepro
fiteerd. Het feit dat de Nederlandse tomaten/komkommer-exporteurs
de paprika „meenemen" speelt hierbij een belangrijke rol. Gezien
het lage Engelse verbruik en de sterke stijging hiervan in
1970 is het waarschijnlijk dat de Engelse markt de komende jaren
een verdere expansie zal ondergaan.
£rodukti£ _i_n_d_B £oncjjr£er_end_e_ I.aIlds_ni

De gegevens over de

produktie van paprika zijn zeer onvolledig. Alleen van Italië
en de U.S.A. zijn cijfers bekend.
Italië
1965

1966

1967

1968

1969

15.630

17.290

18.200

18.800

18.900

produktie x 1.000 kg 315.600

360.600

375.100

395.400

417.000

areaal x ha

In dit land valt een duidelijke stijging van de produktie waar te
nemen. Nog geen ^ 0% van de totale produktie wordt uitgevoerd.
Hoofdperiode :
U.S.A.

juni/november.
1965

1966

1967

1968

1969

20.360

20.770

21.120

22.570

22.680

produktie x 1.000 kg 185.610

187.020

197.360

223.760

212.190

areaal x ha

Ook in de Verenigde Staten is de teelt van paprika de laatste
jaren dus wat uitgebreid.
Hoofdperiode :

december/maart.

11.

Conclusie
De paprika is een produkt dat in de Noord-UJest Europese landen
een toenemende belangstelling geniet. De paprika producerende
landen hebben hierop gereageerd door de produktie uit de
breiden.
Kwantitatief bezien zijn de groeikansen van de Nederlandse
afzet beperkt. Juist in de periode dat de Nederlandse aanvoer
het grootst is, namelijk

juli - oktober, neemt de concurrentie

het sterkst toe en u/el van de landen (Italië, Oost-Europa),
die vrij dicht bij de Nederlandse exportmarkten zijn gelegen.
De exportkansen van de Nederlandse paprika zullen daarom
sterk afhankelijk zijn van de mogelijkheid voor het Nederlandse
kasprodukt op grond van zijn eigenschappen een deelmarkt te
crëeren. In de eerste maanden van het Nederlandse aanvoerseizoen
is de paprika uit vele verafgelegen landen afkomstig (U.S.A.,
Cuba, Israël, Afrika).

Deze landen zitten met hoge ver

voerskosten, zodat Nederland wat dit betreft een prijsvoordeel
heeft.

12.

ECONOMISCHE ASPECTEN VAN DE PAPRIKATEELT

Het L.E.I. heeft in 1967 de paprika in het onderzoekprogramma
opgenomen. In dit hoofdstuk zullen zowel van de stook-, de
koude- en de nateelt-paprika de opbrengsten, arb eidsbehoefte en
direkte teeltkosten worden vermeld. Vervolgens zal de arbeidsbehoefte en het saldo van deze teelten worden vergeleken met die
van de tomaat.

Opbrengsten
Zowel van s took-, koude- en nateelt-paprika zijn administraties
bijgehouden. Tabel 1 geeft de gemiddelde opbrengsten en de sprei
ding van deze drie teeltmethoden over de jaren 1967, 1968 en 1959.
Het geteelde ras was overwegend Verbeterde
De gemiddelde plantdatum op de bedrijven was voor je stookteelt
de eerste helft van februari, voor de koude teelt half april en
voor de nateelt de eerste helft van juni.
In 1967 leverde de teelt een beter resultaat op dan in 1968 en 1969.
De gemiddelde geld- en kg-opbrengsten over deze jaren bedroegen
voor de stookteelt ƒ 16.000,— en 8.600 kg; voor de koude teelt
ƒ 5.200,— en 4.800 kg en voor de nateelt ƒ 4.600,— en 2.000 kg
per 1.000 m^.
Tabel 1.

Gemiddelde opbrengsten van paprika en de spreiding
daarvan (tussen haakjes)

Stookpaprika
Aanvarg oogst

Einde oogst

1968

1967

1969

22

13/4
/3
-,
( 3/4 - 14/4)
(6/3 - 74)
(26/3 - 12/5)
13
26
11
/11
"U/11
' 712
(17/10 -1/12) (20/10 -30/12) ( 1/12-24/12)
/4,

Kg opbrengst per 1000 m^ 9.300
8.400
8.000
2)(7.700-11.D00) (6.700-10.900) (6.400-11.200)
Prijs in centen per kg

204
(161 - 229)

179
(169 - 188)

1711 )
(131 - 202)

Geldopbrengst per 1000 m
1)
in guldens
18.900
15.100
13.500
(16.300-25.100) (12.500-20.400) (9.400-16.100)
) Exclusief 4/j B.T.U.

) Stuks omgerekend naar kg.
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Vervolg tabal 1,
Koude paprika
1968

1967
10

°/6

/6
(24/5 -24/6)

Aanvang oogst
Einde oogst

V6

(17/5- 9/7)
7
'/II

1°/11

1969

(28/5 -19/6)
7
'/11

(11/10-11/12) (18/10-20/11) (15/10-5/12)
Kg-opbrengst per 1000 m
)

5.200
(4.100-6.800)

4.600
4.600
(3.000-6.600) (2.500-6.000)

Prijs in centen per kg

119
(80 - 158)

(80 - 122)

103

lOV)
(81 - 132)

1)
Geldopbrengst per 1000 m g j q q
4.600
4.700
in guldens
(4.100-10.200) (3.300-6.600) (2.000-5.700)

1

2
) Stuks omgerekend naar kg.

) Exclusief 4% B.T.U.

Nateelt paprika
1968

1967

°/9

27 ,„0
/10
(16/8 - 2/10) (15/8-10/12)

27 /q

Aanvang oogst

(9/8 - 5/9)

26
18
/12
'"/12
(13/12-22/12) (6/12-22/1)

Einde oogst

1969_

24

/1 2

(12/12-9/1)

Kg-opbrengst per 1.000 m 2.200
2)
(1.700-2.700)

2.000
1.800
(1.500-2.200) (1.500-2.700)

Prijs in centsn per kg

214
(144 - 267)

Geldopbrengst per 1000 m
in guldens

1)

Exclusief

238
(182 - 264)
2
5

3.900

2aQ

(4.200-7.000)

B.T.U.

2)

(2.200-5.800)

nnn
220

1)

(173 - 260)
1)

4.500
3.000-6.200)

Stuks omgerekend naar kg,

Paprika's worden zowel per stuk als in kg geveild.
Gezien de ontwikkelingen in 1969, zijn de opbrengsten uitgedrukt
in kilogrammen. De omrekening van stuks naar kg is geschied
met behulp van de volgende door het L.E.I. vastgestelde normenï
12 stuks per bakje

180 g/st

15 stuks per bakje

130 g/st

17 stuks per bakje

110 g/st

20 stuks per bakje

90 g/st

25 stuks per bakje

70 g/st

^ 25 stuks per bakje

50 g/st

Op dit moment (half november) zijn de gegevens van de bedrijven van
1970 nog niet verwerkt. Zodoende kunnen nog geen exacte opbrengstgegevens worden verstrekt. Vanwege de hogere prijzen dit jaar zullen
de geldopbrengsten aanmerkelijk hoger komen te liggen. Door gesprekken
met deelnemers komen we tot de volgende schattingen s
Tabel 2.

Geldopbrengsten paprika 1970 per 1.000 m

Stookpaprika

+_

ƒ 19.000,—

Koude paprika

+_

ƒ

5.500,—

Nateelt paprika

+_

ƒ

5.750,—

2

Arbeid
Aangezien het aantal arbeidswaarnemingen gering is, kunnen nog geen
duidelijke uitspraken worden gedaan. Figuur 1 geeft de verschillende
arbeidsfilms voor de paprika met daarbij tevens die van de tomaat.
a.

Stookpaprika
De totale arbeidsbehoefte van de stooktomaat en stookpaprika bij
dezelfde plantdatum (eerste helft februari) is ongeveer aan el-

2

kaar gelijk, namelijk : 580 uur per 1.000 m . De teelt van de pa
prika duurt echter +_ 3 maanden langer. De gemiddelde arbeidsaanspraken per week zijn lager.
b.

Koude paprika
De arbeidsbehoefte van een koude teelt is belangrijk minder dan
die van een koude tomaat. De tomaat vraagt 450 uur en de paprika
2
230 uur per 1.000 m . Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt
door minder teeltwerk bij de paprika, met name dieven en indraaien.

c.

Nateelt paprika
Ook de arbeidsbehoefte van de nateelt is geringer dan die van de
tomaat. De tomaat vraagt 280 uur en de paprika 165 uur per
2
1.000 m . Het mindere teeltwerk is ook hier de voornaamste roden
voor het geringere arbeidsverbr.uik.
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Direkte tseltkosten
Onder de direkte teeltkosten worden verstaan de kosten, die direkt
samenhangen met het al of niet uitoefenen van een bepaalde teelt.
Hieronder vallen dus niet de kosten van de duurzame produktiemiddelen
(zoals grond, warenhuis, schuur, enz.)'.
In tabel 3 worden de direkte teeltkosten van paprika en tomaat,
zowel stook-, koude als nateelt vergeleken.
Tabel 3.

Vergelijking direkte teeltkosten paprika en tomaat
in het Uestland per 1.000 m

2

Stook
tomaat
1
±
h

Plantdatum

(inclusief B.T.üJ.)
Stook
tomaat
20

/2 -

/2

Stook
paprika
20
/2 -

/2

eind maart eind april- eind masrtbegin september begin septe eind novemtember
ber

Oogstperiode

Materialen

ƒ 6.787,— ƒ 4.048,—

Werk door derden

ƒ 1 .046,—

ƒ 7.535,-ƒ

100,—

ƒ

812,—

Afleveringskosten

ƒ

Totale direkte teeltkosten

ƒ 7.829,— ƒ 5.985,—

ƒ 8.447* —

Koude
tomaat

Koude
gaprika

Nateelt
paprika

Plantdatum

10/4-20/4

10/4-20/4

Oogstperiode

eind juni
begin
oktober

begin juni begin septemberbegin
half
november
november

Materialen

ƒ

854,—

ƒ 1.006,— ƒ 1.781,— ƒ 1.975,—

Iderk door derden

ƒ

264,—

ƒ

71,— ƒ

45,— ƒ

45,—

Afleveringskosten

ƒ

530,—

ƒ

386,— ƒ

401,— ƒ

241,—

Totale direkte kosten ƒ 1.648,—

a.

241,— ƒ

891,—

Nateelt
paprika
1/7-1°/7

1/7

-1°/7

begin sep
tember half
december

ƒ 1.463,— ƒ 2.227,— ƒ 2.261,—

Stookpaprika
De direkte teeltkosten zijn van de- paprika ƒ 2.462,— per
2
1.000 m hoger. Dit wordt onder meer veroorzaakt door :
1.

duurder plantmateriaal

2.

hogere brandstofkosten(_+ 3 maanden langere teelt)

3.

hogere kosten ziektenbestrijding

4.

duurdere bemesting (broeicompost).

Daarentegen vindt bij de paprika geen grondontsmctting plaats.
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b.

Koude paprika
De direkte teeltkosten van een koude tomaat zijn ƒ 185,— per
2
kosten
1.000 m hoger. De verschillen die er tussen papriks en tonaat
bestaan zijn :

c.

1.

duurder plantmateriaal

2.

hogere kosten zisktenbestrijding

3.

geen grondontsmetting (knude tomaat 1 x 3 j£ir)

4.

lagere afleveringskosten5

Nateelt paprika
Het verschil in direkte teeltkosten tussen dc: nateelten bedraagt ƒ 34,— per 1.000 m

2

meer voor de paprika. De kosten

van het plantmateriaal en ziektenb9strijding zijn hoger, maar
de afleveringskosten zijn lager.

. Saldoberekeninqen
Tabel 4 geeft de saldi van zowel de paprika als de tomaat.
Saldi I

is het verschil tussen opbrengsten en direkte te3ltkosten

(exclusief de arbeidskosten). Uanneer ook de arbeidskosten ir nindering worden gebracht dan krijgen we Saldo II.
Tabel 4.

Vergelijking Saldi paprika en tomaat in het Westlend
2
per 1.000 m*" (inclusief B.T.U.)
Stook tomaat
1

Stook papriks

7
2n
/2 /2

7
°n
/2 /2

Plantdatum

±

Opbrengsten

ƒ 16.500,--

ƒ 12.750,—

ƒ 16.000,--

Direkte teeltkosten

f

7.829,--

f

5.985,—

f

8.447.—

Saldo

ƒ

8.671,—

ƒ

6.765,—

ƒ

7.5 C f

I

Arbeidskosten à
ƒ 6,85

1/I

Stook tomaat

670 uur

580 uur

580 uur

ƒ

4.590,—

ƒ

3.973,—

ƒ

3.973y —

Saldo II

ƒ

4.081,—

ƒ

2.792,—

ƒ

3.580,'—

Nateelt sla

f

510.—

f

1.160.—

Saldo

ƒ

4.591,—

ƒ

3.952,—

Vervolg tabel 4.
Koude
tomaat

Koude
paprika

. , .
m
Plantdatum

10/. 2 0 , .
/4- /4

10 ,. 20 ,.
/4- /4

Opbrengsten

ƒ

5.600,— ƒ

5.200,— ƒ

5.100,— ƒ

4.600,—

Direkte tailtkosten ƒ

1.648,— ƒ

1.463,— ƒ

2.227,— ƒ

2.261,—

Saldo I

ƒ

3.952,— ƒ

3.737,— ƒ

2.873,— ƒ

2.339,—

Arbeidskosten a
ƒ 6,85

450 uur
230 uur
280 uur
165 uur
ƒ 3.083,— ƒ 1.576,— ƒ 1.918,— ƒ 1.130,—

Saldo II

ƒ

a.

869,— ƒ

Nateelt
tomaat

Nateelt
paprika

1 /_ 10/_
/7- /7

2.161,— ƒ

1 /„ 10/„
/7- /7

955,— ƒ

1.209,—

Stookpaprika
Saldi II geeft een verschil van ƒ 788,— per 1.000 m

2

in het

voordeel van ds paprika.
Aangezien de tomatenteelt _+ 3 maanden eerder beëindigd uordt,
moet voor een juiste vergelijking een

saldo voor een nateelt-

sla worden ingerekend. Het saldo van deze sla is begroot op
2
ƒ 1.160,— per 1.000 m . Nu geeft de tomaat een hoger saldo
2

van ƒ 372,— per 1.000 m .
In de praktijk wordt dikwijls de stookpaprika vergeleken met een
stosktomaat met een plantdatum van +_ 1 januari.
Een saldoberekening van deze tomaat met een nateelt sla is om
deze reden in tabel 4 opgenomen. Saldo II van deze teeltopvolging is ƒ 1.011,— per 1.000 m
b.

2

hoger dan van de paprika.

Koude paprika
Saldo II van de paprika is ƒ 1.292,— per 1.000 m

2

hoger.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de mindere arbeidskosten
van da paprika. De vóór- of nateelten zullen in beide gevallen
gelijk zijn, dus kunnen buiten beschouwing worden gelaten.
c.

Nateelt paprika
Ook bij de nateelt is Said" II van de paprika hoger, namelijk
2
ƒ 254,— per 1.000 m . De lagere arbeidskosten zijn ook hier de
voornaamste oorzaak.

d.

Resultaten van 1970
Wanneer we bij de saldoberekening ook rekening houden met de
geschatte resultaten van 1970, dan worden de gemiddelde saldi
over de laatste 4 jaar van de paprika's als volgt :

Teelt

Geldopbrenost

Saldo II

Stook

+ ƒ 17.000,—

_+ ƒ 4.550,—

Koude

+ ƒ

5.500,--

±ƒ

2.450,--

Nateelt

+ ƒ

5.000,--

+ ƒ

1.600,—

We zien nu dat zowel de stook-, koude- als nateelt een hoger
saldo geven als de vergelijkbars tomatenteelt, eventueel met
natealt sla.
Ten opzichte van de stcoktomaat van plantdatum rond 1 januari
zijn de resultaten van de stookpaprika ongeveer gelijk.

Conclusie
Over "Ide jaren 1967, 1968 en 1969 gaven de koude- en nateelt paprik
gemiddeld een hoger saldo dan de vergel ijkbaEe tomatenteelt ; de
stookteelt bereikte daarentegen een lager saldo. Ook ten opzichto
van een stooktomaat, uitgeplant rond 1 januari met een nateelt sla,
waren de resultaten van de paprika lager. Wanneer ook rekening
wordt gehouden met de geschatte opbrengsten van 1970, dan geven
zowel de stook-, koude- als nateelt paprika een hoger sa ldo dan
de vergelijkbare tomatenteelt. De resultaten van de stookpaprika zijn
ongeveer gelijk aan de stooktomaat van plantdatum rond 1 januari.
Op bedrijven met problemen ten aanzien van de arbeidsvoorziening
kan de paprika aantrekkelijk zijn. Dit in verband met de geringe
arbeidsbehoefte en het minder tijdsgebonden zijn van de oogst.
Verder zal het niet voor iedere tuinder mogelijk zijn om een goed
.paprikagewas te telen. UJe denken hier speciaal aan problemen bij
de zettin
name spint

van de eerste vruchten en de ziektenbestrijding met
en luis (virus !)

Een al te forse uitbreiding van de paprikateelt kan wellicht
spoedig aanleiding geven tot prijsbederf.
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RASSEN
In Nederland worden — evenals in diverse landen, waaronder de
Verenigde Staten — van da zoete paprika uitsluitend dikwandige,
groene, bij rijpheid rode rassen geteeld. V/rij veel rassen die bijv.
in de Verenigde Staten in de vollegrond worden geteeld, zijn met
succes in Nederland onder glas te telen. Dit geldt bijv. voor de
belangrijko

rassen Yolo Wonder, California Wonder, Keystone en

andere. Deze rassen leveren oen goeds kwaliteit, zijn zeer produktief, maar hebben het nadeel dat ze niet vroeg zijn. Om deze
reden kunnen

ze voor de teelten, waarbij vroegheid belangrijk is

(alle teelten behalvo de herfstteelt) niet worden aanbevolen.
Op dit ogenblik is het sortiment dat in de praktijk wordt gebruikt
zeer beperkt. Over deze rassen is geen vergelijkend onderzoek van
de laatste jaren bekend. Gebruikt worden :
V.d.Bero's Verbeterde Glas

(Gebr.v.d.Berg, Naaldwijk)

Dit ras is afkomstig uit een kruising van California Wonder met
de Zoete Westlandse. Do planten kunnen vrij groot worden, vooral
in een lang doorgaande, verwarmde teelt. De vruchten zijn cylindrisch,
grof en hoekig met matig ingezonken kelkholte (neus). Er komen
echter ook vruchten voor, waarvan de kelkholte zeer weinig of niet
is ingezonken. De zaden van dit ras zijn betrekkelijk fijn, wat moge
lijk een gevolg kan zijn van de wijze van zaadwinning.
Verbeterde Glas (Nederlandse Zaadcentrale, 's-Gravenzande)
Dit ras is afkomstig uit een veeljarige selectie van een niet bekend
Amerikaans ras, waarschijnlijk ook California Wonder. De planten zijn
middelgroot. Van de vruchten kan hetzelfde worden opgemerkt als
bij het voorgaande ras. De zaden van dit ras zijr vrij grof; men moet
hiervan dus iets meer zaad gebruiken dan van hot oorstgonoomdo; ras.

In de praktijk zijn de meningen over beide rassen verschillend.
Er zijn telers — zowel in de vroege als de latere teelt — die
de voorkeur geven aan V.d.Berg's Verbeterde Glas; er zijn er ook
veel die Verbeterde Glas van de Ned.Zaadcentrale prefereren. De
keuze zal mogelijk worden bepaald omdat het resultaat onder de
verschillende omstandigheden wat uiteen kan lopen.
Propa (Kweekprodukt van het Proefstation te Naaldwijk)
Propa is een kruisingsproduk I; van California Wonder en Zoete Westlandse. Daarbij is echter uitgegaan van een type dat vooral ook
—- in de zomermaanden — kan worden gebruikt voor de verwerking,

waarbij men een ingezonken kelkholte minder wenselijk acht (meer
werk

bij het schillen). Voor de verse consumptie lijkt het accent

echiwT meer te vallen op typen, die wil een ingezonken kelk hebben,
hoewel het kan zijn dat de voorkeur hiervoor ook een gevolg is van
de tot heden algemeen gevolgde wijze van verpakken. Propa geeft
geen hogere produktie dari beide eerstgenoemde rassen. Het ras is
echter wel vroeger en d?arom speciaal geschikt voor de vroege teelt
De kleuring verloopt — als men ris vruchten rood wil oogsten —
iets sneller dan bij de andere rassen. Daarnaast is de kleur inten
ser. Hoewel het soortelijk gewicht van Propa niet of nauwelijks ver
schilt van de andere rassen is de vruchtwand iets dunner.
Voor vergroting van de produktie kan rassenonderzoek zeker nog
bijdragen. Hoewel in dit verband met weinig resultaat rassen van
elders zijn gebruikt

(uit Oost- en Midden-Europa en o.m. Dene

marken) lijken er toch wel goede mogelijkheden aanwezig te zijn.
Dit mag men bijvoorbeeld afleiden uit Engels onderzoek, verricht
op het •Lee Valley Experimental Horticulture Station te Hoddesdon.
Daar kreeg men zowel in de verwarmde als de koude t9alt — in
vergelijking met Verbeterde Zoete Westlandse en Propa — goede
resultaten met rassen als Canape en New Ace.
Het soms gebruikte ras Danube is identiek met V.d. Berg's Verbeterd
Glas.
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OPKüJEEK
Zaaien
Voor het zaaien van paprika wordt veel gebruik gemaakt van zaaikistjes.Volvelds zaaien op tabletten of op zaaibedden wordt ook
toegepast. Bij deze laatste methode is grond verwarming noodzakelijk.
2
Den zaait — evenals bij tomaten — 1 a 2 gram per m ; 2 gram als er
wordt verspeend of opgepot in 5 cm-potjes en 1 gram als vanaf het
zaaibed rechtstreeks in de grond- of plastic pot wordt opgepot. In
een enkel geval wordt de zaadje-potje-methode toegepast. Hiermee
moet echter meer ervaring worden opgedaan; bovendien moet dan de
zaadkwaliteit beter zijn.
Hoewel er gemiddeld in één gram paprikazaad 130 zaden zitten,
rekent men toch niet op meer dan 70 tot 80 planten per gram zaad,
afhankelijk van o.m. de grofheid van het zaad. Voor 1.000 pootbare
planten komt men dus met 15 gram zaad zeker uit. Het is wenselijk
direct na het zaaien de zaaikistjes of tabletten met glas af te
schermen. Dit ter voorkoming van muizenschade; muizen zijn namelijk
verzot op paprikazaad en jonge kiemplanten.

!

Temperatuur
Het is gebleken dat het ook bij paprika
gewassen —

—

evenals bij diverse andere

gunstig is voor groei en produktie als de opkweek snel

verloopt. Om die reden houden we vanaf het zaaien een temperatuur
aan van 22° - 24°C, waarbij de grondtemperatuur even hoog mag zijn.
We verkrijgen dan een snelle en gelijkmatige opkomst. Na opkomst houdt
men de temperatuur op 22° - 24°C. De temperatuur mag bij voorkeur
O

6

niet dalen beneden 20 C. Eerst na het oppotten, dus in de 2

helft

van de opkweek, is het niet bezwaarlijk als de temperatuur iets lager
is. De grondtemperatuur zal dan — ook als niet van grondverwarming
gebruik wordt gemaakt — geen problemen opleveren.
Potorond en potsoort
Voor de vroegste teelt is het gebruik van plastic potten aan te
bevelen. Het moment var .mitplanten luistert dan wat minder nauw
en kan zonder bezwaar voor de plantkwaliteit wat later vallen dan
bij gebruik van grondpotten. In plastic potten kan de vochtvoorziening beter zijn • dit is van belang gezien de hoge temperaturen
die men aanhoudt en de lange duur van de opkweek.
Voor de latere teelten, zoals de koude teelt en de herfstteelt
worden veelal perspotten gebruikt. Dit is minder bezwaarlijk omdat
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er dan doorgaans in een jonger stadium wordt uitgeplant. Als
potmaat voor de plastic pot gebruikt men overwegend de maat
12 cm; bij perspotten 8-10 cm.
Bij verspenen, oppotten of uitplanten is bij paprika hst voorkomen
van wortelbeschadiging een belangrijke eis.
Voor de opkweek van paprika wordt algemeen gebruik gemaakt van
tomaten- of komkommergrond. Gezien de lange opkweekduur kan het
voorkomen dat er onvoldoende voedsel in de potgrond aanwezig is.
Het is daarom nodig tijdens de opkweek wat bij te mesten. Dit kan
bijv. door 18-6-18 in water op te lossen ( 500 - 800 g per 100 l)
en dit met een hoge drukpomp zonder sproeier te verspuiten.
Aan de vochthoudendheid van de potgrond moeten hoge eisen worden
gesteld; er moet dus een potgrond van goede kwaliteit worden ge
bruikt.
Als de temperatuur voldoende hoog wordt gehouden en de overige
omstandigheden (zoals bijv. de luchtvochtigheid) in orde zijn dan
heeft men ongeveer 10 weken na het zaaien een pootbare plant. Bij
de opkweek voor de vroege teelt is de opkweekduur vaak wat langer
(tot 12 weken). De opkweek later in de tijd duurt iets korter;
zo

kan als opkweekduur voor de herfstteelt worden gerekend op

+. 8 weken.
l/erdere verzorqinq tijdens de opkweek
De planten

moeten vanaf het oppotten regelmatig worden uitgezet,

zodat er juist voor het planten nog 16 per m

staan. De planten

mogen niet in de ondergrond doorwortelen. Om deze reden is ver
zetten gunstig, terwijl bijv. in geval van perspotten het aan
brengen van een laag organisch materiaal gunstig is. Naarmate
de planten verder uit elkaar staan is de kans op indrogen van de
potkluit groter. Er zal dus regelmatig moeten worden gegoten,
waarbij perspotten uiteraard meer aandacht vragen dan plastic potten.
Dit, als de ontwatering van de plastic potten goed is. Kan over
tollig water niet afvloeien dan kan bij wat te veel gieten wortelafsterving optreden. Bij zonnig weer is broezen gunstig, pmdat
aan het op peil houden van de luchtvochtigheid tijdens de opkweek
van paprika hoge eisen moeten worden gesteld.
Het moment van uitpoten hangt o.m. af van het ontwikkelingssta
dium van de plant. Er kan wat dit betreft worden uitgeplant als de
eerste knoppen goed zichtbaar zijn.
Gedurende de opkweek moet streng worden gelet op beginnende luis- of
epintaantastingen.

GROND EfJ BEMESTING
Paprika stelt vrij hoge eisen aan de grondtemperatuur. Daarom vindt
de vroege teelt grotendeels plaats op broeimateriaal (strobalen).
Bij de vroege koude teelt woorden ook vaak nog voorzieningen getrof
fen om van een voldoende hoge grondtemperatuur verzekerd te zijn
(lichte broeiveur). Bij de herfstteelt is het gebruik van organisch
materiaal voor verhoging van de grondtemperatuur niet nodig.
Evenals bij komkommer zal men dus vooral bij de vroege teeltwijzen
goed op moeten letten dat bij de bemesting een gelijkmatige verdeling
van de voedingsstoffen door de grond verkregen wordt. Komt er te
veel mest in de grond boven de veur, dan zal dit zeker in het begin
groeiremming geven. Hierdoor wordt de produktie in het vroege sta
dium nadelig beïnvloed. Aanbevolen wordt daarom bij aanleg van broeiveuren een derde deel van de te geven meststoffen over de uitge
schoten grond te strooien. I\la het opwerken kan het resterende twee
derde deel worden doorgewerkt aan beide kanten van de rij.
Er is in Nederland tot nu toe weinig onderzoek verricht over de
bemesting van paprika. Hoewel in sommige buitenlandse literatuur
wel over dit onderwerp is gepubliceerd, zijn de teeltomstandigheden
in het buitenland dermate anders dan bij de glasteelt in ons land,
dat het de vraag is of de buitenlandse gegevens leidraad kunnen zijn
voor de teelt hier. De hieronder gegeven normen en beschouwingen,
dienen dan ook meer te worden gezien als een selectie van praktijk
ervaringen dan als de resultaten van onderzoek.
flard van de orond
1e. Organische stof
van paprika

Als we om ons heen zien, vinden we de teelt

op nagenoeg alle grondsoorten. Hieruit kan men afleiden

dat dit gewas geen speciale eisen stelt aan het organische stofgehalte van de grond. Het gebruik van organische stof dient ter ver
hoging van de grondtemperatuur (broeimateriaal) en vindt bij de teelt
wijzen waar dit gewenst is dan ook op alle grondsoorten plaats.
Het is denkbaar dat een voldoende hoge grondtemperatuur ook kan
worden bereikt door toepassing van grondverwarming. De toediening
van organische mest uit bemestingsoogpunt zal in het algemeen niet
afhankelijk moeten worden gesteld van het gewas wat men heeft, doch
veel meer van de kwaliteit van de grond waarop
zal op schrale

dit gewas komt. Zo

zandgronden of zware gronden met een slechte struk-

tuur het gebruik van organische mest, mits oordeelkundig toegepast,
voordeel opleveren. Dit geldt uiteraard ook voor andere gewassen dan
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paprika. Gebruik in voorkomende gevallen niet te veel mest omdat
anders de zouttoestand van de grond to veel omhoog gaat. Als norm
3
2
kan worden aangehouden ca. 1 m stalmest per 100 m , Bij gebruik van
andere meststoffen moet men er zorg voor dragen dat geen grotere
hoeveelheid per are wordt gegeven dan overeenkomt met de hoeveelheid
3
zout- en voedingsstoffen aanwezig in 1 m stalmest. Het gebruik van
gedroogde organische meststoffen die tegenwoordig zo talrijk op de
markt worden aangeboden biedt geen specifieke voordelen, maar is
wel relatief duur.
0

2 . Koolzure kalk en £H

Paprika is bepaald geen gewas dat specifieki

op zure of alkalische gronden

wordt gevonden.

Bevat een grond nog

vrije koolzure kalk, dan kan men aannemen dat deze in het algemeen
niet zuur is. Naarmate een grond meer kleideeltjes bevat worden de
eisen voor een hoger gehalte aan koolzure kalk hoger. Dit laatste
niet alleen terwille van de pH, doch ook voor de struktuur van de
grond. In het ondervolgende tabel zijn de streefwaarden voor kalkgehalte en pH bij de verschillende grondsoorten aangegeven :
Grondsoort

Koolzure kalkqehalte

pH-water

diluviaal zand

0,1%

6,1

alluviaal zand

0,3£!

6,3

zavel

0,4/b

6,5

rivierklei

0,3%

6,5

zeeklei

0,5$

6,7

venige klei

0,Z%

6,3

-

5,5

veen

Wanneer het kalkgehalte of de pH lager is dan bovengenoemde waarden
dan zal bekalking nodig zijn. In het algemeen wordt als kalkmeststof
koolzure landbouwkalk gebruikt, een vrij vaak voorkomende gift is ca.
30 kg per 100 m . Is de grond ook arm aan magnesium, wat op zure
gronden meestal het geval zal zijn, dan verdient het aanbeveling kool
zure magnesiakalk te gebruiken. Is de* grond erg zuur, dan zal men
zeker ook lanbouwpoederkalk kunnen gebruiken. Door zijn grotere op
losbaarheid verhoogt dit de pH sneller. Is de grond zuur en tevens
arm aan fosfaat, dan kan ook wel Thomasslakkenmeel worden gebruikt.
Voor alle kalkmeststoffen geldt, dat ze fijn verdeeld en goed dienen
te worden doorgewerkt.
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Zoutoestand
Paprika is een tamelijk zoutgevoelig gewas. Door het vele gieten wordt
relatief veel keukenzout in de grond gebracht. Door de hoge mestgiften zowel organische

als anorganische, worden eveneens vrij veel zouten

in de grond gebracht. Hoewel met het gieten de zoutconcentratie in
het algemeen lager zal worden, kan bij sterke verdamping weer veel zout
in de bovengrond ophopen. Zoals bij veel gewassen het geval^is ook
paprika in jong stadium gevoepiger voor zoutschade.
Voor keukenzout wordt aangehouden :
Toelaatbaargehalte = / (2 x org.stofgehalte + 15)
en voor de gloeirest :
. . .
1
Toelaatbaar gehalte
= -k x
3

^

2 x o r 3q . s t o f q e h a l t e + 1 5
^

100

De zoutgehalten dienen lager te zijn naarmate de grond meer droogtegevoelig is. Om da gloeirest zo laag mogelijk te houden is het gunstig
de benodigde meststoffen zo geconcentreerd mogelijk te geven. Mengmeststoffen worden dan ook waar mogelijk geadviseerd. Bij een relatief
hoge zouttoestand zal vaker en wat ruimer water moeten worden gegeven
dan normaal gebruikelijk is. Paprika op zoute grond blijft achter in
groei, is vaak donker van kleur en heeft relatief kleine vruchten.
In het algemeen komt het gewas iets sneller in bloei. Bij zoute grond,
maar vooral bij fluctuatie in de vochtvoorziening, treedt het verschijn
sel neusrot op.
Voedinqstoestand
In het volgend overzicht worden in de eerste plaats de hoeveelheden
voedingsstoffen, voor wat betreft de hoofdelementen, opgegeven, die
voor paprika worden geadviseerd, afhankelijk van de voedingstoestand
van de grond. Bij de waardering van de stikstof-, kali- en magnesiumcijfers wordt evenals bij keukenzout en gloeirest met een algemene
formule gewerkt
Voor stikstof

2 x

orq.stof + 15

—

3

2 x orq.stof + 15

Voor kali

2

Voor magnesium

2 x org.stof + 15
2

Ligt het gehalte op

*

3—:

1

/3 van het berekende cijfer dan is de waardering

laag, enz. Volgens onderctaand overzicht :
beneden
1

/3
2

/3
2
/3

-

1

1

-

1^/3

boven

/3

laag
matig
normaal

1

1 /3

vrij hoog
hoog.

In onderstaand overzicht wordt de bemesting voor paprika opgegeven
aangepast aan de waardering van de grondanalysecijfers :
Stikstof

waarderinq

kq kalkammonsalreter per ars

laag

8 - 1 0

matig

6

-

8

normaal

4

-

6

vrij hoog

0

-

4

hoog
waarderinq

Kali

Flaqnesium

-

kq patentkali pgr are

laag

5 - 1 5

matig

0

-

normaal

-

vrij hoog

-

hoog

-

waarderinq

5

kq kieseriet oer are

laag

6 - 1 2

matig

3

-

6

normaal

0

-

3

vrij hoog

-

hoog

-

Bij de waardering uan het fosfaatcijfer wordt het gehalte aan orga
nische stof niet in rekening gebracht. De waardering en de te
geven hoeveelheid fosfaatmeststof worden in onderstaand overzicht
gegeven ;
P-water

waardering

kg dubbelsuperfosfaat ger are
10 -

15

matig

3 -

10

4 - 6

normaal

0 -

3

6 - 8

vrij hoog

0 - 2

laag

2 - 4

boven

8

hoog

Naast de opgegeven normen moeten de teeltomstandigheden bij de
bepaling van de optimale kunstmeetgift in de beschouwing worden
betrokken. De voor stikstof gegeven normen hebben betrekking
op wat op de grond moet worden gestrooid, de stikstof die nodiq i<r
voor de broei van de strobalen wordt extra gegeven. Bij hot qehr-uik
van stalmest zal de kunstmestgift moeten worden vermir.dard, '.'noi:::.!
die van fosfaat en kali. De aftrek bij stikstof is sterk afhanknlijk
van de kwaliteit van de stalmest (stro-rijk of oud verteaid)^

Hoewel organische stisktofmeststoffen wel worden gebruikt kan
men zich afvragen of dit zinvol is. Het voordeel is dat men on
gestraft een wat groter kwantum kan geven en dat de stikstof min
der gemakkelijk uitspoelt. Als nadeel moet vooral de prijs worden
genoemd.
Bijmesten
Door opname door het gewas, door uitspoeling, door uitwissel
bare binding en eventueel fixatie, zal tijdens de teelt het ge
halte aan wateroplosbare voedingsstoffen dalen. Dit betreft
vooral het element stikstof en in mindere, doch niet onbelang
rijke mate, ook kali. neestal is dan ook een aanvulling van deze
elementen door bijmesten noodzakelijk. Het spreekt vanzelf, dat
— wil men inzicht in de gehalten in de grond verkrijgen

—

regel

matig grondonderzoek nodig zal zijn. Het is gewenst het eerste
na
monster niet te lang na het planten, bijv. vier weken, te
laten onderzoeken. Als er correcties nodig zijn, zullen deze
effectiever zijn naarmate men ze eerder toepast. Voor het bij
mesten moeten hoog geconcentreerde, goed oplosbare en dus snel
werkende meststoffen worden gebruikt. Op opdrachtige gronden wordt
vooral in het voorjaar weinig gegoten. Op dergelijke gronden zal
men dus de totale mesthoeveelheid vooraf moeten geven. In der
gelijke gevallen moet in verband met het opdrachtige karakter
van de grond de mest diep worden doorgewerkt. Het bijmesten door
de regenleiding kan bij de paprikateelt ook goed worden toege
past.

TEELT IN VERWARMDE KASSEN
Plantti.jd
In het begin van do zestiger jaren werden de vroegste paprika's begin
maart geplant. Er zijn momenteBl bedrijven waar al begin december wordt
geplant. Het is echter gebleken, dat dit voor paprika niet zo'n ge
schikte tijd is. Vandaar dat de meeste vroege paprika's in de loop
van januari geplant worden. De weggroei is dan veel beter dan wan
neer er vroeger wordt geplant 9n als de broeiveur na een aantal weken
is uitgewerkt neemt de zon de taak als warmteleverancier over ,De
doorgroei van de planten verloopt dan soepel.
Het is natuurlijk ook mogelijk om later te planten. Plant men in fe
bruari dan kan ook nog van pen vroege paprikateelt worden gesproken.
Ook is het mogelijk - bij gebruik van lichte verwarming — om in maart
met succes paprika te planten. Er behoeft dan geen gebruik meer te
worden gemaakt van een zware broeiveur. Wel moet men dan zorgen voor
voldoende bodemwarmte.
Plantsystemen
Uiteraard vóór het planten moet men bepalen welk plantsysteem wordt
aangehouden. Enkele jaren terug werden nog dikwijls vier rijen per nor
male warenhuiskap van 3,2 m geplant. Hiervan is men echter afge
stapt en houdt men nu algemeen het systeem van drie rijen per kap
van 3,2 m aan. Soms ook kiest men voor twee rijen per kap. Uit onder
zoek is wel gebleken, riat nauwe plantaf s tanden geen voordeel opleve
ren.
Drie-rijensysteem

Dit systeem wordt algemeen toegepast. De buiten

ste rijen worden ongeveer 30 cm vanaf de verwarmingsbuizen uitgepoot. De derde rij kont midden onder de nok. De plantafstand op de
rij varieert van 45 tot CO cm; doorgaans echter 50 cm. Een voordeel
van het drie-rijensysteem is, dat de belichting van het gewas goed
is en men er goed bij kan komen om te oogsten. Ook bewerkingen als
touw bijhangen en vastmaken leveren geen problemen op. Een nadeel
is wel, dat als

.het gewas groot is geworden en het steunen niet

goed dis bijgehouden, veel takbreuk kan optreden, omdat het plukpad
in feite wat te nauw is. Voor het verkrijgen van een hoge produktie
blijkt het wel een goed systeem te zijn.
Twee Tiiensysteeni

Het twee-rijensysteem wordt sedert enkele jaren

toegepast. Er worden dan per m2 net zo veel planten gepoot als bij
het drie-rijensysteem. Eij het twee-rijensysteem wordt er één rij kort
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e
langs de verwarmingsbuis aan één zijde van de kap geplant. De 2
rij komt op een afstand van 80 tot 90 cm hier vanaf. De planten wor
den zigzag in de rij geppot, zodat de onderlinge afstand wat wordt
vergroot. Het doel van dit systeem is dat men een breed plukpad
krijgt, zodat er dan gebruik kan worden gemaakt van plukbakken of
plukrail, waardoor gemakkelijker kan worden gewerkt.
Dit systeem kan echter alleen worden toegepast op gronden die niet
al te groeikrachtig zijn, anders wordt het een te dichte boel en
ontstaan er veel moeilijkheden voor het oogsten en de teeltbewerkingen.
Net betrekking tot dit teeltsysteem en het drie-rijensysteem is er
op het Proefstation te Naaldwijk onderzoek verricht. De gegevens hier
van uit 1970 staan vermeld in Tabel 1.

Tabel 1.
Aantal
/.
rijen/kap
K

Plantafètandenproef paprika
Aantal vruchten por m
Plant..
afstand
.
in cm

,
sortering :
ZT
T
I
II

som

t/m 26 mei

.
sortering :
T
TT
I
II

,,

M
som

t/m 28 .juli

2

41

17,2

5,0

22,2

48,6

7,1

55,7

2

33

18,3

6,4

24,7

52,4

9,1

61,5

2

27

20,8

5,5

26,3

56,9

8,1

65,0

3

62

17,8

6,5

24,3

58,0

10,8

63,0

3

50

23,6

5,7

29,2

68,1

10,3

78,4

3

40

24,6

8,9

33,5

67,5

13,7

81,4

t /m

28 !September

t /m 4 november

2

41

71,4

13,4

84,8

75,2

18,1

93,3

2

33

76,8

15,5

92,4

81,2

20,1

101,3

2

27

81,7

14,5

96,2

85,6

19,2

104,8

3

62

87,5

18,5 106,0

92,0

23,3

115,3

3

50

98,0

16,7 114,7

102,1

21 ,3

123,3

3

40

95,7

21,6 117,3

100,3

27,6

127,9

vervolg Tabel 1 :
Aantal
rijen/kap
J '
K

Plantafstand
in cm

Plantafstandenproeq paprika
Gemiddeld vruchtgewicht
sortering :
_
TT
I
II

Sortering :
som

t/m 26 mei

T

TT

I
t/m

II

som

28I .iuli

2

41

99,2

53,9

89,1

110,4

56,3 103,6

2

33

83,6

52,6

86,7

109,8

56,8 102,0

2

27

101 ,1

56,5

91,7

110,0

57,9 104,4

3

62

102,3

53,1

89,1

111,2

56,3 102,6

3

50

100,8

54,6

91,9

108,7

57,7 102,0

3

40

101,2

54,7

88,9

109,5

56,9 100,6

t/m 28 SEiptember

t/m 4 november

2

41

1.1^,5

60,4

103,5

111,4

60,2 101 ,5

2

33

111,8

61,2

103,3

111,6

61,1 101,6

2

27

112,5

60,5

104,6

112,2

60,0 102,7

3

62

113,0

61,0

104,0

112,8

60,5 102,3

3

50

110,7

59,8

103,0

110,5

59,6 101,7

3

40

110,1

59,8

100,8

109,8

59,4

98,9

Bij beide systemen werden evenveel planten geplant, namelijk
oplopende met de plantafstand in de rij 150, 187-| en 235 planten
per

100 m2.

Facetten van teelt en qewasbehandelinq
Planten

Hoewel paprikaplanten een vrij harde stengel hebben, kun

nen ze toch vrij gemakkelijk door schimmels worden aangetast. Om
deze reden is het raadzaam niet te diep te planten. Er mag geen
grond tegen het stammetje van de planten aankomen. Dit veroorzaakt
in veel gevallen Rhizoctonia.
Het is wel noodzakelijk om er voor te zorgen dat de potkluit goed
vochtig is op het moment dat er wordt gepoot. Dit voorkomt wortel
beschadiging en vergroot de kans op een vlotte start na het uitpoten.
Aangieten

Het is nodig tenminste één keer aan te gieten. Op

gronden die niet sterk vochthoudend zijn zal echter meer keren aan
gieten nodig zijn. Dit kan de eerste keer het beste gebeuren met
de slang, men kan er dan voor zorgen dat het water juist in de om
geving van de potkluit komt. Ligt er een smalsproeiende regenleiding
bij de planten, dan kan deze ook goed worden gebruikt. Deze is

echter niet op v/eol bedrijven aanwezig.
Of er al vroeg gebruik kan worden gemaakt van een hoog hangende
rogenleiding wordt in feite bepaald door de grond. Heeft men een
droge grond, dio goed van struktuur is, dan kan men al spoedig
aangieten met deze regenleiding. Is de grond al vrij vochtig en
bovendien slempig, dan is het beter de slang te gebruiken.
Omdat er veuren zijn gemaakt liggen de paden laag en loopt er bij
gebruik van een rogenleiding veel water in de paden. Als dit niet
vlot kan verdwijnen is het nadelig.
Ueggroei

Paprika staat bekend als een trage groeier. Daarom

moeten we vanaf het begin do grooi zo veel mogelijk bevorderen. De
weggroei is afhankelijk van een aantal faktoren, zoals bodemtemperatuur, zuurstof in de grond, voedingsconcentratie, kwaliteit
plantmateriaal, ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid. Ze worden
in verband met hun belangrijkheid afzonderlijk besproken.
De bodemtemperatuur

wordt vaak bepaald door de kwaliteit van het

broeimatsriaal en de manier waarop de veur is klaargemaakt. Daar
naast kan door een juiste wijze van stoken de grondtemperatuur
op peil worden gehouden; soms zelfs verhoogd. De grondtemperatuur
o
moet minimaal 20 C bedragen; beter is het zo mogelijk een tempera
tuur van 22° - 24°C aan te houden.
Zuurstof

is voor een goede beworteling onontbeerlijk. Paprika is

er zeer gevoelig voor. Ue zien dan ook op slempgevoelige gronden
dikwijls een slechte weggroei, ook al zijn da overige omstandig
heden in orde. Lie zullen dus beslist moeten zorgen voor voldoende
lucht in de grond. Is dit als gevolg van de natuurlijke struktuur
van de grond niet of niet in voldoende mate aanwezig, dan zal
er met organisch materiaal voor een betere struktuur moeten worden
gezorgd.
Hoewel er over de bemesting elders is geschreven, willen we
toch opmerken, dat het wortelstelsel zeor gevoelig is voor een te
hoge voed inosconcentra tie.

Zeker bij het planten moer er voor

worden gewaakt, dat er in do bovenste grondlaag niet een to hoge
vocdingsconcentratie voorkomt. Is de zoutconcentratie te hoog, dan
moet er voor het klaarmaken van de veuren worden uitgespoeld.
Een iets te hoge voedingsconcentratie geeft al een sterke rem
ming in de groei.
De weggroei van de planten zal ook afhankelijk

zijn van de conditie

van het plantmateriaal. Vooral het wortelstelsel is bepalend. Dit
moat volkomen gezond zijn en afgestorven wortels mogen niet in

de kluit voorkomen. Er moet daarom tijdens de opkweek uiorden
gewaakt voor het uitdrogen van de potkluit. Ook moet er niet té
veel water worden gegeven. Vooral bij gebruik van plastic potten
kunnen de gaatjes voor ontwatering gering in aantal

ien klein

zijn, zodat ze gemakkelijk verstopt raken. Er blijft dan water in
de pot staan, waardoor de wortels gedeeltelijk afsterven.
I\la het uitpoten dient de temperatuur in de kas hoog gehouden te
worden. We houden daartoe een nachttemperatuur aan van 20° - 21°C
en een dagtemperatuur van 23° - 24°C; bij zonnig weer 28C - 30°C.
De broeiveur is geen kachel. Als de ruimtetemperatuur te laag
wordt gehouden, daalt ook de grondtemperatuur. De genoemde vrij
hoge temperaturen kunnen ongeveer gedurende vier weken worden
aangehouden. Als de overige omstandigheden dan ook in orde zijn
zit er beslist genoeg vaart in de groei.
Voor een goede weggroei is een voldoende hoge luchtvochtigheid
uiterst belangrijk. Daarbij kan worden gedacht aan een relatieve
luchtvochtigheid van minimaal 75?ó. Dit zal met het nog kleins
plantmateriaal vaak moeilijk te bereiken zijn. Bij een groot gewas
zorgt dit voor een voldoende hoge luchtvochtigheid. Een jong geuas,
zeker als dit juist is uitgeplant, heeft nog weinig te verdampen
en kan dus moeilijk de luchtvochtigheid in de kas opvoeren. We
zullen dus vooral in het begin van de teelt dikwijls moeten
broezen. Laten we dit na, dan zal de luchtvochtigheid vaak te laag
zijn en dit stagneert de groei.
Door de genoemde maatregelen toe te passen zullen we een snelle
groei krijgen en daardoor zal er waarschijnlijk bloemrui optreden.
Dit is juist de bedoeling, want aan een jonge plant kunnen we
beslist nog geen gezette vruchtjes hebben. Voor we maatregelen
gaan nemen voor een voldoende zetting moeten we eerst een voldoen
de groot gewas hebben. Een gewas, dat in staat is flink te pro
duceren en dan tóch door te blijven groeien. Treedt de zetting uéi
te vroeg op, dan zullen we de vruchtjes, bloempjes of knoppen
tijdig moeten verwijderen.
Als na 4 tot 6 weken na het plant en het gewas voldoende omvang
heeft om tot zetting over te gaan, dan is het verstandig de nachttemperatuur te verlagen tot 16° - 17°C. Daarnaast moet er worden
gezorgd voor voldoende vocht in de grond en af en toe zal er ook
moeten worden gebroesd. Hierdoor nemen de zettingskansen toe.
Er behoeft in deze periode van het jaar niet of nauwelijks te
worden gelucht. Alleen als de temperatuur te hoog oploopt (beven
o .
30 C) voorzichtig luchten.

Temperatuur in de zomermaanden
Paprika kan hoge temperaturen verdragen. De hoge temperaturen
tijdens het begin van de teelt zijn al genoemd. Deze worden alleen
verlaagd als de zettingsperiode nadert. Later in de tijd zouden
de temperaturen hoog kunnen oplopen. Dit behoeft niet nadelig
te zijn, mits dan de overige omstandigheden (vocht) maar in
orde zijn. In het algemeen echter gaat men vanaf begin april
geregeld iets luchten. In de zomer kan er ruim worden gelucht.
Bij een hoge temperatuur en een betrekkelijk lage luchtvochtigheid
zal een paprikagewas in feite nooit slap gaan. Daardoor ook zullen
er — in tegenstelling tot de mening van velen — géén neusrotvruchten ontstaan. Dit laatste is wél het geval als een hoge
temperatuur gepaard gaat aan een hoge luchtvochtigheid, omdat dit
de vruchten slap maakt. Het is wel gunstig om tijdens hoge tempe
raturen wat over het gewas te broezen. Wordt dit niet gedaan dan
kan dit zowel de zetting als de groei afremmen. Broezen onder de
genoemde omstandigheden is ook gunstig tegen spint.
Koolzuurgas
Hoewel er - tenminste in ons land — geen proeven zijn genomen met
toediening van CO^ in paprika, kan het gebruik hiervan toch wel
worden geadviseerd, als men beschikt over passende apparatuur.
In de praktijk zien we dat door toediening van CO^ de gewassen
een beter stand gaan vertonen, de bloemknoppen sterk naar voren
komen en de vruchtzetting wordt vergroot. Veel voordelen :
zien we van het gebruik van hogedrukverstuivers als de verwar
ming in het voorjaar iets te licht is en de temperatuur, zonder
gebruik van hogedrukverstuivers, iets te laag zou worden. Door de
wat extra warmtetoediening op de dag én het doseren van CO^
krijgen we gunstige groei- en zettingsvoorwaarden.
Schermen
Voor de paprika is het nauwel ijks nodig dat er wordt geschermd.
Het gewas wordt niet slap en de zetting kan ook bij hoge tempera
turen nog wel doorgaan, mits de dracht van het gewas niet al
te zwaar is. Hoge temperaturen in de kas kunnen wel bezwaarlijk
zijn als er in het gewas moet worden gewerkt. Een licht krijtscherm is dan voor de werkers wel aangenaam. Iets krijten kan dus
wel gewenst zijn ter verkrijging van een beter werkklimaat.

Klimaat in de herfst
De grootste zorg in de herfst is om het gewas vrij te houden van
Botrytis. Verder is het van belang dat de vruchten voldoende
doorgroeien en de kwaliteit goed blijft. Wat Botrytis betreft is het
belangrijk dat het gewas droog wordt gehouden. Er mag dan niet
alleen niet meer over het gewas worden gegoten, maar ook condensvorming dient te worden voorkomen. Het zal daarom

nodig zijn dat

er steeds wat wordt gestookt. De buizen behoeven niet erg heet
te zijn; veelal is een buistemperatuur van 40°C al voldoende. Voor
de kwaliteit is het van belang dat de ruimtetemperatuur niet lager
komt dan 15°C. Met het stoken mag niet te laat worden begonnen.
De laatste jaren zien we dat de verwarming gedurende de zomer
maanden in de nacht steeds wordt gebruikt. Dit heeft een gunstige
invloed. Om de vruchten goed uit te laten groeien is het van belang
dat er regelmatig tot diep in de herfst wordt gegoten. Dit moet
dan onder het gewas door gebeuren, wat mogelijk is met een extra
regenleiding of middils een gietdarm. Zijn beide methoden niet
mogelijk, dan zal men de slang moeten gebruiken.
Algemene qewasverzorqinq
Om het gewas gezond te houden is het van belang dat dode plante
delen regelmatig worden verwijderd. Ook afgevallen plantedelen of
vruchten moeten van de grond worden geraapt en uit de kas worden
gebracht. Afgebroken of afgestorven delen zijn vaak aangeta t
door Botrytis, terwijl ook Sclerotinia hierin kan voorkomen. Is men
slordig met de hygiëne dan kunnen de genoemde schimmelziekten
zich gemakkelijk tijdens de teelt uitbreiden, terwijl wat Sclero
tinia betreft de kans op een zware aantasting in het volgende
seizoen groot is.
Bladplukken wordt bij paprika zelden gedaan. Het kan echter in
de herfst weieens gunstig zijn om meer lucht in het gewas te krijgen.
Dit vergroot dan het effect van het

-droogstoken. Bladpluki<en

in paprika is niet gemakkelijk en zeer tijdrovend. Dit is dan ook
de reden dat men het veelal achterwege laat.

TEELT IN ONVERWARMDE KASSEN
Planttiid
Ds van nature traaggroeiende paprika vraagt een temperatuur die iets
hoger mag zijn dan die voor tomaten. Om deze reden kan er in een
onverwarmde kas niet zonder gevaar voor half april worden uitgeplant. Beschikt men over een eenvoudige verwarmingsmogelijkheid om
zodoende de ergste koude op te vangen, dan kan er begin april worden
uitgeplant. Voor een heteluchtteelt ligt de plantdatum rond half
maart.
Plantmateriaal
De opkweekduur van planten voor een koude teelt is 11 tot 12 weken.
Zowel vrij oude als vrij jonge planten zijn ongewenst.
Poot men te oude planten dan zal — mede omdat de temperatuur vaak
niet voldoende hoog is — de weggroei moeilijk verlopen. Er treedt
dan dikwijls te vroeg vruchtzetting op, wat een grote rem is op
de verdere gewasgroei.
Bij het gebruik van jonge planten heeft men het risico dat de start
erg snel verloopt. Hierdoor ontstaat een te zwaar gewas dat moeilijk
tot vruchtzetting komt. Mede omdat verwarming ontbreekt is bijsturen
erg moeilijk.
Plantafstand
In de onverwarmde teelt houdt men per normale warenhuiskap van 3,2 m
4 rijen aan. Op de rij is de plantafstand dan 50 cm. Is er reden om
een sterke groei te verwachten, dan is 3 rijen per kap gunstiger.
Zou men bij een zware groei óók 4 rijen aanhouden dan krijgt men
zo veel gewasomvang, dat het oogsten ernstig wordt bemoeilijkt.
Bovendien is het nadelig voor de produktie, terwijl door het minder
vlot opdrogen de kans op Botrytis wordt vergroot.
Teelt men paprika in druivenkassen, dan kan men het beste onder de
nok een hoofdpad aanhouden met aan weerszijden korte rijen planten.
Tussen de rijen wordt dan afwisselend 50 en 75 cm aangehouden- De
ruimte tussen de ~"rn van .75 cm dient dan als pluk- en werkpad. Op
de rij is bij deze teeltwijze de plantafstand eveneens 50 cm.
Uitplanten
Om de grond goed op te laten warmen verdient het aanbeveling deze grof
te spitten. Omdat het — door de leeftijd van de planten — vaak voor
komt dat de potkluit vrij droog is geworden, is goed natmaken van de
kluiten vóór het planten gewenst. Dit kan door ze te dopen in een

bak water. Aangieten is veelal niet de aangewezen weg om te droge
potkluiten snel nat te maken. Aangieten na het uitplanten is wel
nodig; maar dan om de grond rond de kluit goed nat te maken om
zodoende een goede aansluiting te bewerkstelligen. Dit bevordert
een vlotte wortelvorming.
Door broezen is het mogelijk het oppervlak van de grond donker te
houden. Dit is gunstig omdat dc arond dan veel warmte kan „vangen"
als de zon schijnt. Om deze reden ook moet men de loop,paden niet te
snel afdekken met een laagje bosgrond en dergelijke.
Temperatuur
Paprika houdt van warmte. Daarom mag vanaf de start een zo hoog
mogelijke temperatuur ir: de kas worden aangehouden. Hierdoor stijgt
ook de grondtemperatuur wat wieer van belang is voor een vlotte wor
telvorming. Is de plant eenmaal goed in de grond geworteld, dan moet
o
o
men in de., 'nacht streven naar een temperatuur van 15 - 17 C; de
eerste tijd zal dit bij een koud gewas echter moeilijk of niet te reo
o
aliseren zijn. Als dagtemperatuur kan men 20 - 23 C aanhouden; bij
zonnig weer mag de kastemperatuur oplopen tot _+ 28°C. Naarmate we
— eventueel met eenvoudige middelen — meer bijverwarmen en de ge
noemde temperaturen dus beter kunnen worden gerealiseerd zal de
teelt worden vervroegd en de vroege produktie kunnen worden vergroot.
Men moet er rekening mee houden dat in april en soms ook nog wel in
mei temperaturen kunnen voorkomen die voor paprika te laag zijn. Hier
door kan het gewas van de wortel raken. Dit toont zich door stagna
tie in de groei, bladvergeling

en bladval. Herstel van de groei

vergt zeer veel tijd en de verlating die dan ontstaat is enorm.
Groei en zetting
Bij een trage weggroei — bijv. door droogte — zullen de eerstge.jormde
bloempjes snel en gemakkelijk zetten. Dit geeft dan wel vroeg enkele
vruchten, maar ze stagneren de groei van de plant. In zo'n geval
moeten de jonge vruchtjes worden weggebroken; hoe eerder hoe beter.
De plant kan zich dan tot voldoende omvang ontwikkelen.
Een vroege luis- of spintaantasting kan ernstige groeiremming geven.
Ide krijgén dan eveneens de juist genoemde verschijnselen.
Overioe teeltmaatreoelen
Kort na het uitplanten kan cnkruidgroei optreden; in de eerste twee
weken is het nog mogelijk dit donr schoffelen ongedaan te maken. Later
in de tijd schoffelen moet worden afgeraden omdat er veel oppervlakkig
groeiende wortels voorkonen die dan zouden worden beschadigd. Schof-

feien is ook niet nodig, omdat er goede onkruiuueatrijdinysmiddelen beschikbaar zijn. Hoewel de gewasomvang van onverwarmdp
paprika een stuk achterblijft bij die van een gestookte teelt, is
het toch nodig de planten aan te binden. Elders wordt de wijze
waarop uitvoerig aangegeven.
Bij de keuze van de wijze van gieten moet er speciaal bij koude
paprika op worden gelet dat hst noodzakelijk is het gewas zo droog
mogelijk te houden; dit in verband met het optreden van Botrytis op
blad- en stengeldolon.
Oogst en ziektebestrijding
Hoewel dit voor elke paprikatenlt van belang is, is het toch voor
onverwarmde paprika bijzonder belangrijk zodanig te oogsten dat geen
stengelbreuk of bladbeschadiging optreedt. Beschadigingen van het
gewas kunnen gemakkelijk aanleiding geven tot een aantasting van
Botrytis. Het verwijderen van door Botrytis aangetaste plantedelen
zal vooral bij vochtig weer en in de nazomer regelmatig moeten
plaatsvinden.
Het is economisch gezien verstandig een onverwarmde paprikateelt
in het najaar zo lang mogelijk aan te houden. Men kan dan nog een
flink aantal vruchten tegen gunstige prijzen verkopen. Men moet
met de oogst en de ziektebestrijding rekening houden met het wat
langer doorgaan van de teelt. Het is in dit verband eveneens erg
gunstig als men vanaf eind september iets kan bijverwarmen; een
hete-luchtkachel is voldoende.
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HERFSTTEELT
De herfstteelt van paprika uordt elk jaar belangrijker. Dit is
niet meer met cijfers aan te tonen, wat de aanvoer betreft lopen
de teelten in elkaar over. Een herfstteelt van paprika is goed
mogelijk na een teelt van tomaten of komkommer, mits deze gewassen
tijdig zijn geruimd. Er moet voor een herfstteelt worden uitgeplant
omstreeks begin juli.
Opkweek
Afgezien van datgene wat reeds over de opkweek is gezegd, moet
voor de herfstteelt worden opgemerkt dat een grote plant op zijn
plaats is. Dit betekent dat er ongeveer 8 weken voor het planten
moet worden gezaaid. De planten worden normaal verspeend in een
grote grondpot of eventueel plasticpot. Het afkweken gebeurt op
een laagje organisch materiaal om de wortels te sparen. Een grote
plant is mogelijk omdat we de groei goed kunnen beïnvloeden en bij
een vlotte start in korte tijd voldoende gewas kan worden verkregen.
Plantti.id en teelt
De meeste planten voor de herfstteelt worden begin juli geplant.
Men heeft wel ervaring met een latere plantdatum (rond 15 juli).
In een gunstige nazomer en herfst was ook die datum niet bezwarrlijk.
Later planten dan 15 juli heeft steeds tot teleurstellende resul
taten geleid. Uil men voldoende stuks per plant oogsten dan moeten
de bloemen de laatste dagen van augustus en de eerste week van
september zijn gezet. Nadien kan de zetting wel doorgaan maar lijkt
het niet economisch verantwoord de teelt door te zetten tot de tijd
dat deze later gezette vruchten kunnen worden geoogst. Dit temeer
omdat ze kleiner blijven.
In de herfst is het niet alleen noodzakelijk een goed uitgegroeide»
vrucht te oogsten, maar bij voorkeur ook een roodgekleurde vrucht .
Het kleuren neemt veel tijd; zeker in de herfst.
Als er begin juli een groto plant wordt gepoot, dan zal het nodig
zijn voor half augustus enkele vruchtjes die in het hart van de
plant ontstaan, weg te nemen. De vruchten waar het in de herftteelt om gaat moeten we verwachten van de vertakte stengels.
Zo moge.'n

bovendien niet te hoog aan de stengels voorkomen; ze

groeien anders onvoldoenr'e uit.
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Plantafstand
Voor de hsrfstteelt worden 4 rijen per normale warenhuiskap van
3,2 m geplant. Cp de rij is de afstand 50-60 cm. Bij proeven in
een herfstteelt, waarbij do invloed van de plantaf stand is nagagaan (aantal planten varieerde van 2-J tot 5 per m ) kwam naar
voren dat bij dichter planten dan aangegeven het aantal vruchten
2
per plant afneotnt,
het aantal kilogrammen per m gelijk
blijft. I\!air.

planton dan aangegeven heeft duo rsen zin. Hebben

we een grond met een goede structuur, waar een flinke groei
kan worden verwacht (bijj. na komkomr.isrs) dan is can afstand van
60 cm op r'n plaats.
Opbinden

Er zijn telers die een herfstneu->s niet opbinden. Dit is nadelig.
Bij een çuede groei ken hoe gewas zonder bezwaar ruim één meter
hoog worden. Is het dan niet opgebonden dan komt veel breuk voor.
Stoken
Voor een herfstteelt van paprika is het noodzakelijk dat er wordt
verwarmd. Dit bij voorkeur rciridals buisveruarming. Vanaf eind
juli is stoken noodzakelijk om het gewas droog te houden. Er
wordt dan iets gelucht om hst vocht te kunnen afvoeren. In de
beginperiode van de teelt is de tempüratuur doorgaans niet bepa
lend; wél de luchtvochtigheid. In de eerste tijd dat er wordt
gestookt (augustus) laat men de buizen overdag afkoelen; in de
nacht circuleren ze mee.
Later in de tijd stookt men dag en nacht en wordt er een buistemperatuur aangehouden van 40° - 45°C. Bij vorst zal de buistemperatuur uiteraard hoger moeten zijn.
Een minimum luchttemperatuur in do nacht van 15°C is wenselijk.
Houdt men een legere temperatuur aan, dan geeft dit diverse
moeilijkheden (schimmelziekten), maar bovendien verloopt de kleuring
van de vruchten trager. Gezien de d.uur van de teelt (einde teelt
eind november-half r'^cemher) ia da po^t die voor brandstof moet
worden uitgetrokken n.lrt g?.rina.
Zetting

Als er een ouder plant marrit rrpoot ie het niet moailijk hieraan
enkele hartvruchten

kr"q"n. !?•-: werken ^chter remmend op de

verdere ontvikkelinn en knmen bovendien in een tijd dat paprika
doorgaans nist duur-: Ir», l/ancJa^r dat we er goed aan doen ctezn
hartvruchton tc verwijderen. V'r kunnen dan kor to tijd hierna oen

flinke zetting vermachten. Wordt er met te jonge planten
gestart, dan kan de zetting grote problemen geven. In zo'n geval
moet de grond aan de droge kant worden gehouden om het afstoten
van bloemen en jonge vruchtjes te voorkomen.
De indruk bestaat dat de zetting ook samenhangt met de leeftijd
van de plant. Daarom is het gevaarlijk om te laat te planten.
Enerzijds krijgen ue dan te weinig

-gewas en als we de groei be

vorderen, krijgen we soms weer moeilijk vruchten aan de plant. Deze
blijven bovendien klein. Hen tracht veelal door gieten en luchten
tot het gewenste evenwicht te komen. Daarbij moet worden opgemerkt
dat meer onderzoek over deze problematiek zeker gewenst is.
Gieten
l\ia het planten is aangieten nodig. Er moet bijzonder voor worden
gewaakt dat er geen planten worden gepoot met een droge kluit.
Een vlotte start is nodig om toch vrij snel een flink gewas te
krijgen. Om het klimaat gunstig te maken voor de groei zal af
en toe broezen nodig zijn.
Gieten is vooral een kwestie van het weer, de grond en de toe
stand van het gewas. Als de planten goed aan de groei zijn, zal
men in een herfstteelt het gieten wat moeten verminderen.
Werkt het weer mee,

dan kan er vrij lang over het gewas worden

geregend. Dit is ook gunstig tegen het optreden van spint.
Zorg er echter voor, dat het gewas elke dag opdroogt!
Later in de tijd als regenen over het gewas minder gunstig is,
maakt men vaak gebruik van gietdarmen. Eventueel zou dan ook
een smal sproeiende regenleiding kunnen worden gebruikt.
Het is gevaarlijk om in de herfst te lang door te gaan met gieten.
Het gewas blijft dan te veel doorgroeien en het uitgroeien en
afrijpen van de vruchten wordt vertraagd. De omstandigheden
zijn dan ook bepalend.

VRUCHTZETTING
Bloemvorm
Paprika kan met diverse bloemvormen bloeien, zoals met 5- tot 8tallige bloemen en met bloemen die een korte of lange stijl bezit
ten. Verband tussen de zetting en bloemvorm is niet bekend, maar
aangenomen mag worden dat deze zeker niet groot is.
Van de stijllengte wordt gezegd dat deze erfelijk is. Toc"i kan aan
dezelfde plant in de loop van de teelt de stijllengte veranderen.
Het tot uitdrukking komen van deze erfelijke eigenschap wordt dus
door de groeiomstandigheden beïnvloed.
De zetting van kortstijlige en langstijlige bloemen kan gelijk zijn.
Bij de kortstijlige bloemen is het stuifmeel iets beter van kwaliteit
dan bij de langstijlige bloemen. Daarentegen geven de stempels van
de langstijlige bloemen een betere hechting en kieming van het stuif
meel ten opzichte van de stempels van kortstijlige bloemen. Ulel moe
ten de stuifmeelkiembuizen bij de lange stijlen een grotere afstand
tot het vruchtbeginsel afleggen. Theoretisch zou de zetting met
stuifmeel van kortstijlige bloemen, gebracht op stempels van lang
stijlige bloemen de beste moeten zijn. In de praktijk zal dit niet
veel voorkomen, evenmin als de ongewenste omgekeerde combinatie,
omdat bij paprika voornamelijk zelf bestuiving voorkomt.
De paprikabloem bevat ongeveer 500 zaadknoppen. Meestal zijn hiervan
enkele afwijkend van vorm (+^ 2^%). De bloemen zijn ongeveer 5 dagen
ontvankelijk voor bestuiving/bevruchting. Deze ontvankelijkheidsduur
is afhankelijk van de temperatuur.
Bestuivinq
Een goede bestuiving kan een betere zetting geven en de vrucf]tgrootte
en het vruchtgewicht verbeteren. Toch is bestuiving daardnnr
niet noodzakelijk om vruchtvorming te krijgen. Ook parthenocarp
kunnen de vruchtbeginsels uitgroeien. Groeistoffen zijn in principe
in staat deze parthenocarpe uitgroei te stimuleren. Gebruik van
groeistof is om de volgende redenen af te raden :
1.

•* ' is geen wettelijke goedkeuring voor het gebruik van groei
stoffen in paprika's

2.

De bloemen bevinden zich dicht bij de groeipunten die zeer
gevoelig zijn voor groeistoffen

3.

Spuit men alleen de paprikabloemen dan vraagt dit enorm veel
tijd, omdat de bloemen niet in trossen maar alleenstaand bloeien

4.

Diverse groeistoffen geven snel bladschade bij paprika.

Uit hot bovenstaando blijkt dat alleen groeistoffen die zonder
gevaar over do gehele plant gespoten kunnen worden, enig perspectiof zouden kunnen bieden.
Bevruchting
Do bevruchting kan 24 uur na do bestuiving plaatsvinden. Tueo
dagen na de bestuiving zijn do meeste kiembuizen in het vruchtboginsol doorgedrongon, ook al bevinden do stuifmeolkorrels zich
op stempels van langstijligo bloemen. De meest geschikte temporatuur voor de stuifmoelkioming ligt vermoedelijk tussen 21° en 28°C.
Verder schijnt do temperatuur, die het moest geschikt is om een
goodo zetting te krijgen afhankelijk te zijn van do plantgrootte.
Bij jonge planten met weinig groeipunton kan een hogere nachttemporatuur worden aangehouden dan bij andere planten. Ieder groeipunt zuigt een zekere hoeveolheid assimilaton aan. Door hoge
nachttemporaturen kunnen de assimilaten over een grotere afstand
worden verplaatst en gaan dan goeddeels naar do grooipunton.
Door bij planton mot veel groeipunten de nachttemperatuur lager
te houden worden de assimilaton minder ver vervoerd en komen
daardoor gemakkelijker ter beschikking van do uitgroeiende vruchten.
»O
o \
Bij oen lagere nachttemperatuur (14 - 22 C) krijgt mon minder
bloei dan bij een hogere nachttemperatuur (22° - 30°C), maar de
zetting is bij oen lagere nachttemperatuur beter.

STEUNEN VAN HET GEWAS
Het steunen van een paprikagewas onder glas is een noodzakelijke
teeltmaatregel. Het wordt op verschillende manieren in de praktijk
uitgevoerd.
Chrysantenqaas
Chrysantengaas kan met 6ucces als steunmiddel worden gebruikt, vooral
voor de (latere) teelten die duor hun teeltduur geen grotere hoogte
dan ruim één meter bereiken. Het gaas is zeer gemakkelijk aan te
brengen. Een nadeel is, dat het oogsten er wat door wordt bemoeilijkt.
Er wordt dan last ondervonden van het gaas als men zowel onder
als boven het gaas vruchten moet wegnemen.
An.i er bes panning
De zogenaamde anjerbespanning wordt weinig gebruikt, hoewel het
prettig werkt, speciaal als het gewas niet veel hoger wordt dan
één meter. Er moeten dan — juist als bij.een gaasbespanning — op
een afstand van 5-6 meter palen worden geslagen, waarlangs bij
de anjerbespanning ijzerdraad wordt getrokken. Later kan men dan
tussen de draden met touw de bespanningen aanbrengen, die voor paprika
veel groter is dan voor anjers.
Direct aan nylon- of jutetouw
Een bespanning voor het paprikagewas met touw is de meest toege
paste methode. Ook bij de lagere gewassen, waarvoor men een gaasof een anjerbespanning kan gebruiken, gaat men de touwbespanning
meer en meer toepassen. De touwtjes worden al in een vroeg stadium
aan de sterkste scheuten vastgebonden. Soms bindt men enkele touwtjes
direct aan de hcoftfstam en draait men de scheuten langs de touwtjes
in. Het touw moet dan veel langer worden gehouden dan wanneer we
dit direct aan de scheut binden. Bij gebruik van jutetouw komen nogal
eens teleurstellingen voor. De wisselende temperaturen en luchtvochtigheden in de kas doen het touw snel verteren. Dit geeft
vooral moeilijkheden bij een langdurende teelt. V and aar dat gebruik
van nylon (plastic)-touw de voorkeur heeft.
Voor de vroege teelt moet men er van uitgaan, dat er per plant
5-6 touwtjes, nadigzijn. Het aanbrengen kost veel arbeidsuren. Dit
behoeft geen problemen te geven, omdat er gedurende de eerste zes
weken na het planten aan het gewas i erg weinig werk behoeft te
worden besteed. Deze tijd kan dan worden benut voor het aanbrengen
van de touwtjes. Als men de touwtjes pas gaat aanbrengen op het
moment dat het gewas om ondersteuning vraagt, ontstaat er een wel

haast onoverkomelijke arbeidspiek. Hoogstens kan men — afhan
kelijk van de behoefte — later in de tijd hier en daar nog een
enkel touwtje extra bevestigen.
Indraaien
Om takbreuk te voorkomen en gemakkelijk oogstsn te bevorderen, zal
er regelmatig worden ingedraaid. Er moet zodoende worden voorkomen
dat bij het oogsten takken breken en er daardoor oogstreductie op
treedt. Het is daarom noodzakelijk, dat er gedurende de gehele
(vroege) teelt zes- tot acht kser wordt ingedraaid. Als het ge
was erg vol is mogen lichte scheuten gerust worden weggebroken.
Noodzakelijk is het echter niet. Dit soort werk in het gewas
moet bij goed weer gebeuren, want een paprikagewas is erg gevoelig
voor Botrytis.

WATERVOORZIENING VAN PAPRIKA
Bij da teelt is er al op gewezen, dat de paprikaplant na het poten
„mondjesmaat" water moet hebben. Dat betekent, dat er vooral in
het vroege voorjaar eerst met de slang bij de kluit water wordt toe
gediend. Bij gunstig weer wordt gebroesd om de luchtvochtigheid
te verhogen. Het gewas verdampt dan maar zeer weinig vocht.
Een volgroeid gewas heeft een grote bladmassa. De verdamping
daarvan kan gelijk worden gesteld aan dat van een volgroeid tomategewas. Dit komt neer op 5 à 6 mm water op een zonnige dag. Als
er flink gestookt moet worden is het niet veel minder. Gerekend
naar de intensiteit van een normale regenleiding, komt dit neer
op 5 minuten regenen per dag of 15 minuten per 3 dagen.
Op een donkere dag kan men ongeveer met de helft daarvan volstaan.
Goede struktuur
Het behoud van een goede struktuur is voor een goed wortel
milieu van groot belang. Ulortelafsterving bij te weinig doorluch
ting als gevolg van te weinig zuurstof of bij een te

inatte grond,

.an dus voorkomen.
Dat de wortels van paprika's gevoeliger zijn dan van tomaten,
heeft men bij waarnemingen niet kunnen vaststellen. In de prak
tijk is men echter van mening dat men erg voorzichtig moet zijn
met de wortels omdat deze snel verouderen en afsterven. Mogelijk
hangt dit ook samen met de trage groei.
Bij de teelt is dan ook duidel.ijk gewezen op de hoge temperatuur
die nodig is voor de groei van het gewas. Als het wortelgestel
dan ook moeilijkheden ondervindt , zal het gewas een grote terug
slag ondervinden.
Methoden van wateroeven
Voor alle gewassen is een regenleiding boven het gewas nood
zakelijk. Het moet mogelijk zijn om over het gewas te broezen ter
verhoging van de luchtvochtigheid. In verband met het voorkomen
van spint doet men dit eveneens graag.
Ook wordt er regelmatig gebroesd om stof en residu dat op het
gewas aanwezig is kwijt te raken.
Daarnaast denken we ook aan de zetting. Hoewel we bloem- of knoprui

kunnen krijgen door een te sterke groei, kan dit ook optreden

door een te lage luchtvochtigheid.
Het nadeel van beregenen op een grond die niet bedekt is met ge
was is de kans op struktuurbederf. Dit geldt speciaal voor slempige gronden. Een tweede punt is het optreden van Botrytis in

de koude- en herfstteelt, maar ook in dichte gewassen die vroeg
zijn gepoot.
Gietdarm
In de praktijk heeft men naar oplossingen gezocht om onder het
gewas water te kunnen geven, vooral als de omstandigheden minder
gunstig zijn. In dit verband heeft men goede resultaten bereikt
met de gietdarm, waarbij we direkt opmerken dat er ook nadelen
aan dit systeem van water geven verbonden zijn.
Als er drie rijen per kap staan worden ook drie slangen over de
broeiveuren

uitgerold. De broeiveuren kunnen dan vochtig worden
ê

gehouden; teelt men zonder veuren dan is de breedte van water
geven voldoende voor het gewas. Op het systeem zelf gaan we
niet verder in.
Het materiaal is kwetsbaar en ook moeten we over schoon water
beschikken.
Dubbele reqenleiding
Bij het twee-rijensysteem zou het mogelijk zijn om één smal sproeien
de leiding met normale steeldoppen neer te leggen tussen twee
broeiveuren in.
Om het pad droog te houden is het gewenst twee kranen tegelijk te
openen. De dopafstand mag 1 m zijn.
Bij het drie-rijensysteem is het moeilijker om de middelste rij
via lage beregening van water te voorzien.

Langs de poten kan

een snolspooeiende leiding worden gelegd die de twee rijen langs
de poten van water voorziet.
Bij de middelste rij denken we aan een leiding met [Pinidogjes
die V-vormig sproeien, zodat deze rij voldoende water krijgt en
het pad ook droog blijft. Deze methode wordt nog" niet toegepast,
wel de normale methode met steeldoppen. Men ontkomt er dan niet
aan dat het pad dan gedeeltelijk vochtig wordt. Op bepaalde gronden
is dit geen bezwaar, op struktuurgevoelige gronden is het beter
deze droog te houden.
Andere systemen van water geven, waarbij het water op een klei
ne plek terecht komt, zijn niet ideaal. We denken hierbij aan
het Volmaticsysteem of aan het gebruik van zwart gekleurde buisjes
met kleine gaatjes. De kana is groot dat op de veuren het broeimateriaal maa

plaatselijk vochtig wordt. Cc,k zonder veuren is de

verspreiding vaak onvoldoende.

OOGSTEN. SORTEREN EN VELINGKLAAR MAKEN
Oogsten
Het moment van oogsten ujordt bepaald door da mate waarop de vruch
ten zijn uitgegroeid. Dit geldt althans voor vruchten d.if groen
worden geoogst. Het plukken van roodgekleurde vruchten is een
prijskwestie. In hoeverre het uitsluitend rood oogsten van de vruch
ten produktieverlagend werkt is een open vraag. Wel in er ervari-ng
dat het te vroeg in het seizoen (bijv. vanaf april) rood la ton
worden een te zware belasting betekent voor het gewas, dat daar
door later moeilijk doorgroeit. Meestal wordt in net voorseizoen
groen geoogst (tot ongeveer half juli) daarna rood (tot ongeveer
half september) en later weer groen. Bij groen oogsten plukt men
als de vruchtwand donkergroen van kleur is geworden, glad en hard.
Te jong geoogste vruchten zijn binnen enkele dagen na de oogst
reedsslap.
Tijdig geoogste (dus harde) vruchten kunnen esn week verschil
tussen oogsten en consumeren vlot verdragen. Bij een goede bewa
ring (koelkast) aanzienlijk langer. Na de oogst treedt geen rood-kleuring of verdere roodkleuring meer op.
De tijdsduur tusaen zetting en het oogsten van volwaardige groene
vruchten is vanaf het voorjaar tot begin augustus 30-35 dagen.
Voor de roodkleuring komt er in die periode vaak nog 25 dagen bij..
In de nazomer en herfst is de tijdsduur tussen zetting en oogsten
aanmerkelijk langer; soms tot 90 dagen als er rood wordt geoogst.
Veelal oogst men in normale plukmanden of -emmers, zoals die ooi'
bij het oogsten van tomaten worden gebruikt. Het oogsten mest. voorzichtig gebeuren, omdat gemakkelijk takbreuk optreedt. Ook

kan hei

zijn dat naastzittende, jongere vruchten afbreken als de oogstrijpo
vrucht niet voorzichtig wordt weggenomen. Vooral in de zomer als
er constant wordt gelucht is de kans op breuk in de vroegste
morgenuren groot. Later op de dag, als het gewas iets slapper
is geworden, is de kans op breuk geringer. Voor zover de erva
ringen tot heden aangeven is er tegen het op de dag oogsten van
paprika — ook wanneer het zonnig is — geen bezwaar. De kaspaprika is desondanks lang houdbaar en blijft ook tijdens de
bewaring hard. Dit in tegenstelling tot (zuidelijke) vollegrondspaprika. Uiteraard doet mei er wel goed can de geoogste vruchten
snel uit de zon te brengen.
Het oogsten gebeurt algemeen één keer per wec?k, althans bij groen

oogsten. In de periode dat men de vruchten rood laat worden, kan er
uiteraard niet worden geoogst, waarna opnieuw wekelijks wordt ge
oogst. Het is niet bezwaarlijk in de zomer gedurende een bepaalde
periode één keer per twee weken te oogsten, doch dit kan invloed
hebben op de groeikracht wan hat gewas, vooral als de planten
zwaar zijn beladen.
Sorteren
Het sorteren van paprika is een tijdrovende bezigheid, althans
als dit met de hand moet gebeuren. Er wordt gesorteerd op kwaliteit
en op grootte (aantallen per kistje). Het machinaal sorteren ge
beurt naar gewicht, wat echter e^n goede maatindicatie is. Er
zijn tot dit moment nog maar weinig paprikasorteermachines met
opvoerband in gebruik. Bij een te3lt op het bedrijf van enige om
vang zijn ze snel rendabel. Da naar gewicht gesorteerde paprika's
worden zowel per stuk als per gewicht verpakt.
Do volgens het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen in samen
werking met de Werkgroep Paprika opgestelde richtlijnen zijn als volgt
AA

220 g per stuk.

Dit komt overeen met

9 stuks per kistje.

A

160-220 g per stuk.Dit komt overeen met 12 stuks per kistje.

B

120-160 g per stuk.Dit komt overeen met 15 stuks per kistje.

C

90-120 g per stuk.Dit komt overeen met 18 stuks per kistje.

D

70- 90 g per stuk.Dit komt overeen met 20 stuks per kistje.

E

minder dan 70 g per stuk. Dit is meer dan 20 stuks per kistje.

In het voorseizoen wordt overwegend per stuk verpakt. Hiertoe
hebben enkele veilingen speciale kistjes in gebruik. Later in
het seizoen worden de paprika's veelal per kg — in grote kisten —
aangevoerd. Ren kan dan wel met minder grootte-sorteringen volstaan
als bovengenoemd, omdat de kleinste sorteringen dan niet meer
voorkomen.
Voor beginnende aanvoerders is het raadzaam voor de eerste oogst
contact op te nemen met hun veiling. De wijze van verpakken en
het gebruikte fust willen van veiling tot veiling nog weieens
verschillen.
Het feit dat er voor sortering nn verpakking alleen maar richt
lijnen en geen bindende voorsrhri.ften zijn houdt verband met de
EEG-bepalingei en het feit d ;t de exporteurs het verzendklaar
maken niet op uniform-a wijze uitvoeren. In het binnenland worden de
paprika's uitsluitend per st'ik verkocht.

ZIEKTEBESTRIJDING
Het aantal ziekten dat in een paprikagewas schade kan aanrichten
is in de teelt zoals die in Nederland wordt bedreven, nog betrek
kelijk gering. De ervaring in andere teelten heeft echter ge/

leerd, dat naarmate eenteelt zich uitbreidt het aantal ziekten
en plagen groter wordt. Er moet dus rekening worden gehouden dat
dit ook bij paprika het geval zal zijn.
Virusziekten
Er is een drietal virusziekten bekend, die bij paprika kan voor
komen. Naast het tomaatmozaiëkvirus

kan er vooral in de nateelt

komkommervirus 1 voorkomen. Beide virussen veroorzaken gevlokte
vruchten. Een derde, nog onbekende virus is tot op heden op een
beperkt aantal bedrijven voorgekomen. Dit virus kan het

gewas in

enkele maanden ten gronde richten. De vruchten worden puisterig.
Zowel komkommervirus 1 als het onbekende virus worden heel ge
makkelijk door bladluizen verspreid. Het is dus noodzakelijk dat
een

:intensieve luisbestrijding plaatsvindt.

Schimmelziekten
Van de schimmelziekten die in paprika kunnen voorkomen zijn vooral
Sclerotinia en Botrytis van belang.
Bij een aantasting door Sclerotinia zien we dat de paprikascheuten
plaatselijk bruin worden, veelal zonder dat er schimraelpluis is
te zien. Is er voldoende vocht aanwezig, dan is wit schimmelpluis waar te nemen. Breken we een scheut op de aangetaste plaats
open, dan is deze inwendig bruin en zien we in een later stadium
de zwarte, harde Sclerotien, die men in de praktijk veelal „rattekeutels" noemt. Als men enkele jaren achtereen in dezelfde kas
paprika teelt, kan Sclerotinia geleidelijk belangrijker worden. Een
groot aantal planten kan dan door deze schimmel uitvallen. Na
een teelt van bijv. bonan, waarin Sclerotinia ook gemakkelijk kan
optreden, moet men met paprika voorzichtig zijn. Het is verstan
dig om tijdens de teelt de aangetaste scheuten en afgestorven
planten te verwijderen. Daarbij mag dit materiaal uiteraard niet
op de grond worden gegooid, maar moet het voorzichtig uit de
kas worden gebracht. Dit beperkt een aantasting in een volgend
seizoen. Heeft men te maken met een werkelijk ernstige aantasting
en wil men in een volgend seizoen toch paprika telen, dan moet
de grond goed worden gestoomd. Botrytis kan alle bovengrondse
delen van de plant aantasten. We zien dan lichtbruine plekken op

de stengel, waarna de stengel veelal breekt en afsterft. Plan
tedelen die op de grond terecht komen en niet goed kunnen op
drogen worden eveneens door Botrytis aangetast. Dit geeft de
schimmel dan de mogelijkheid veel sporen te vormen en de kans
op een uitgebreide aantasting van het gewas, als de omstandig
heden gunstig zijn, is dan zeker aanwezig. Een direkte bestrij
ding van Botrytis in paprika is vrijwel onmogelijk. Alles in
de teelt moet er op zijn gericht om een aantasting van dez9
ziekte te voorkomen. Daarbij is vooral een goede klimaatrege
ling van belang. Als er bijv. onvoldoende wordt gestookt ge
beurt het nogal eens, dat de Botrytisschimmel zich vestigt op
afgestorven bloemdelen. Als deze op een paprikavrucht blijven
liggen, dan rot deze weg. In de herfstteelt zien we vaak
schimmelvorming op stuifmeelkorrels (paprika vormt erg veel
stuifmeel). Dit geeft dan

kleine beschadigingen op de vrucht-

wand, die belangrijker worden naarmate de vruchtwand verder
uitgroeit. De vrucht kan hierdoor ongeschikt worden voor de
export. Het gewas goed droog houden door voorzichtig gieten en
op de juiste wijze te stoken en te luchten, is de oplossing.
Naast het handhaven van een goed klimaat en gieten en broezen
op een verantwoorde wijze, is vooral een hoge mate van hygiëne
noodzakelijk om het gewas vrij van Botrytis te houden. Doet men
dit onvoldoende dan kan het zijn dat de aantasting zo ernstig
wordt dat bijv. het doortelen van een vroeg gewas weinig of geen
zin meer heeft.
Roken met Flyfusan-rookkaarsen kan een aantasting van Botrytis
beperken, lilel moet men dan roken direkt nadat er is geoogst,
zodat er een voldoende lange termijn ligt tussen de behandeling
en oogsten om te voldoen aan de voorgeschreven wachttijd.
Dierlijke beschadigers
Wortelduizendpoot is een kwaal di'e we in paprika nogal eens
kunnen aantreffen. De wortelduizendpoot tast de

wortelpuntjes

van de planten aan. Vooral als er juist is geplant zien we dan
de groei danig stagneren, omdat de wortels niet de kans krijgen
uit de potkluit te groeien. Vooral als de hergroei van de plant
toch al wat moeilijk verloopt, omdat de planteno ud zijn of de
potkluit wat

droog, kan de schade zeer groot zijn.

Het is daarom aan te raden voorbehoedend de plantgaten te be
handelen met parathion. Een oplossing van 0,1/o is voldoende,
mits er dan maar voldoende (0,2 1 ) per plantgat wordt uitge-

goten. Heeft men op een bedrijf voorheen weieens hinder van wortelduizendpoten ondervonden, dan is het gunstig om ook na het plan
ten de omgeving van de potkluit nog een keer extra te behandelen.
Een veel voorkomende kwaal in paprika zijn de bladluizen. Ze komen
in vrijwel alle paprikageuiassen voor en een intensieve bestrijding
is noodzakelijk. Dit niet alleen door de directe schade die ze
het gewas toebrengen, maar vooral ook omdat ze virus verspreiden.
Ia een luisbestrijding in de meeste gewassen een eenvoudigbe zaak,
in paprika is dit moeilijker, flen moet vaak gedurende
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gehele seizoen

zeer regelmatig tegen luis bestrijden. Het is vooral van belang
dat er in het begin van de teelt intensief wordt bestreden. De
keuze van de middelen is dan nog wat groter, omdat men nog niet
te maken heeft met de wachttijden, Men kan dan nog werken met
een langer werkend middel als bijv. parathion. Als de oogst is
begonnen is men aangewezen op middelen als malathion-stuif, diazinon, mevinfos (Phosdrin)spuiten, -vernevelen of toepassing
middels de swingfog. Ook kan men tegen luis dichtloorvos(DDVP)
middels stoomvernevelaars, spuitbussen of door gewoon spuiten
toepassen. Verder kunnen ook lindatn-rookkaarsen of nicotinerookpoeder succes geven. Om een aantasting onder de knie te houden
is het noodzakelijk een behandeling regelmatig te herhalen.
Spint is een dierlijke beschadiger, die we ook het gehele seizoen
in paprika kunnen aantreffen. Bij een flinke aantasting is de schade
ernstig. Hoewel een aantal van de voor luis genoemde middelen ook
enig effect hebben tegen spint, zal het echter noodzakelijk zijn
vaak een sper laie spintbestri jding uit te voeren. Daarbij kan
dan gebruik worden gemaakt van ddoafol (Kelthane). Zeer belang
rijk is het dat bestrijding plaatsvindt onmiddellijk nadat men
het eerste spintje heeft gesignaleerd.
Hogelijk zal zowel de luis- als de spintbestri jding in de toekomst
wat gemakkelijker worden. Het is namelijk niet uitgesloten, dat
er systemische middelen tegen bladluis op de markt komen. Deze
zouden dan in combinatie kunnen worden gebruikt met de spintbestrijding door de roofmijt (Phytoseiulis riegeli). Praktijk
ervaringen geven aan dat de roofmijt het in een paprikagewas
uitstekend kan doen. Een en ander zou het bestrijdingsschema
aanzienlijk kunnen vereenvoudigen.
Horzel witte vlieg en mineervlieq

ook in paprika kunnen voor

komen, wordt hiervan toch weinig hinder ondervonden, dank zij de
intensieve luisbestrijding die men toepast.

Soms moet er in de maanden augustus-september wel eens een
extra bestrijding worden uitgevoerd tegen rupsen. Deze kunnen
anders grote schade aanrichten aan gewas en vruchten. Men kan
dan de rupsen, zodra men ze ziet verschijnen goed en vlot bestrijde
met mevinfos (Phosdrin).
Het is van groot belang bij het beëindigen van de teelt te
trachten alle dierlijke beschadigers op te ruimen. Dit gaat het
beste door het gewas te bespuiten mst een mengsel van het onkruid
bestrijdingsmiddel Grammoxone en parathion. Door dan na de be
handeling de ramen te sluiten en de temperaturen hoog op te laten
lopen, zal het effect het grootst zijn.
Bodemziekten
Paprika is weinig gevoelig voor bodemziekten zoals wortelknobbelaalt.je en kurkwortel. Hoewel het wortelstelsel op het einde
van de teelt vaak niet gaaf meer is en wat verteerd (verkurkt
15jkt)is toch niet gebleken dat dit met kurkwortel te maken heeft.
Knol is in paprika nog zelden geconstateerd. Ook al werd ge
plant na een tomatenteelt waarin wat knol voorkwam, werden geen
uitstulpingen op de paprikawortels gevonden. Uél is bekend, dat
na een paprikateelt soms grote hoeveelheden wortelknobbelaaltjes
in de grond werden gevonden.

Nadat een aantal jaren in een kas

paprika is geteeld, is tomaten telen zonder zware knolbesmetting
ook niet mogelijk. De vraag komt hierbij naar voren, of een
paprikagewas helemaal geen last heeft van beide genoemde bodem
ziekten. Dit is moeilijk na te gaan. We zien soms na enkele jaren
paprika telen dat groei en produktie teruglopen. Er zijn ook
gevallen bekend, waar men vijf jaar achtereen met succes paprika
teelde, zonder de grond in die tijd ook maar één keer te ontsmet
ten. Het is echter wel gewenst, dat men de groei goed in de gaten
houdt, want een gunstige invloed van een grondontsmetting is
wél waar te nemen. Het is daarom wellicht toch het beste om elke
twee jaar de grond te ontsmetten als men regelmatig paprika in
dezelfde kas teelt.
Een teelt van stookpaprika eindigt doorgaans laat in i.het najaar.
Er kan dan natuurlijk met goed succes worden gestoomd. Dit behoeft
niet zwaar te gebeuren, behalve wanneer men tevens een aantasting
van Scleron*ùia wil bestrijden. Ontsm^1: men met chemische midde
len dan moet men een middel nemen met een laag kookpunt, zoals
methylbromide.

55.

Fysioqene afwijkingen
Neusrot zien wij bij paprika betrekkelijk vaak optreden. Er ont
staan dan donkerbruine plekken, meestal aan de onderkant (neuseinde) van de vruchten. Lie zien de kwaal vooral optreden in
het voorjaar, maar incidenteel ook later in het seizoen, vooral
bij de J ' .-later begonnen teelten.
Hoewel over het optreden van neusrot bij paprika betrekkelijk
weinig bekend is, heeft de struktuur van de grond zeker invloed.
Is de struktuur niet goed, wat we vooral op slempgevoelige
gronden kunnen aantreffen, dan kan men veel hinder van neusrot
ondervinden. Ook een lage pH werkt neusrot in de hand. Ook water
overlast (slechte struktuur) kan neusrot in de hand werken,
evenals een te hoge zoutconcentratie. Onvoldoende vocht in de
grond en een te hoge luchtvochtigheid werken neusrot eveneens
in de hand.
Bladvlekken

zijn licht kleurige, verbrande vlekken op de vruchmet neusrot.
ten, die soms no.j wel eens worden verward
Brandvlekken kun
nen overal op de vrucht voorkomen. Ze ontstaan vooral als de
scheuten niet regelmatig worden ingedraaid. Het kan dan voor
komen dat vruchten lange tijd uit de zon hebben gehangen en
dan door het indraaien in het volle zonlicht komen te hangen.
Verbranding treedt dan gemakkelijk op. Houden we met de gevoe
ligheid (en het weer) rekening, dan behoeven brandvlekken geen
problemen te vormen.
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