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INLEIDING
Door de ambtelijke gewaswerkgroep paprika is de paprikabrochure
herschreven. De paprikateelt onder glas is voor Nederland een
belangrijke teelt geworden. De brochure beschrijft voornamelijk de
teelt van de zoete paprika.
De markt vraagt vooral het geblokte type. In Nederland wordt het
geblokte type geteeld in verschillende kleuren: geel, rood, groen,
oranje, bruin en paars.
Naast het geblokte type wordt er op kleine schaal een lange,
puntige, zoete paprika geteeld, voornamelijk wit.
De paprikateelt breidt jaarlijks nog uit, we hopen dan ook dat deze
brochure een goede teeltbeschrijving is, waarmee potentiële
paprikatelers hun voordeel kunnen doen.
De brochure beschrijft hoe de teelttechniek momenteel in de praktijk
plaatsvindt.
Het is een zo volledig mogelijk overzicht. Uiteraard verschijnt
aktuele informatie regelmatig in de vakbladen. Soms is er verwezen
naar andere bestaande brochures, als zijnde informatiebronnen voor
technische en economische onderwerpen.
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2.

ALGEMENE GEGEVENS

2.1.

Ontwikkeling van het areaal
Volgens de meitelling van het CBS bedroeg het areaal met paprika's
in 1985 303 ha, waarvan slecht 9 ha als onverwarmd werd aangemerkt.
Van dit areaal komt 80% voor in Zuid-Holland, namelijk 242 ha; de
provincies Noord-Brabant en Limburg nemen tezamen 47 ha (15%) voor
hun rekening en voor overig Nederland resteert 14 ha (5%).
De meitelling is een momentopname en geeft dus geen informatie over
de diverse plantperioden. Dit is echter wel te vinden in opgaven van
het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen (in het vervolg CBT) die
berusten op enquêtes, gehouden onder de leden van aangesloten
veilingen (tabel 1).

Tabel 1. Ontwikkeling van het paprika-areaal in ha 1)

Zeer vroege stook (nov)
Zeer vroege stook (dec)
Vroege stook (jan)
Totaal (nov-jan)

1980

1982

1984

1985

13
82
48

16
104
45

19
109
65

34
118
63

165 (44)

193 (47)

215 (55)

143 (45)

Late stook (febr)
Hetelucht (mrt)
Hetelucht (apr)

10
7
14

12
13
33

11
15
37

21
15
29

Totaal (febr-april)

31 (10)

58 (15)

63 (15)

65 (17)

Onverwarmd (mei)
Herfstteelt (juni)
Herfstteelt (juli)

20
35
90

19
66
72

26
52
81

21
34
52

Totaal (mei-juli)

145 (45)

Totaal (nov-juli)
Waarvan geel
wit

319 (100) 380 (100)
18
18
6
6

157 (41)

159 (38)

107 (28)

415 (100) 387(100)
31
33
12
8

1) Tussen haakjes is het aandeel in % weergegeven
Bron: CBT (enquêtes)

-7 Van de vroege stookteelt paprika wordt het grootste deel in december
uitgeplant. Tussen 1980 en 1985 is de vroege stookteelt van paprika
(uitplant november t/m januari) met 72 ha (50%) regelmatig
uitgebreid. Na een aanvankelijke stijging (1980-1982) lijkt het
areaal van de stookbedrijven die laat starten (februari t/m april)
te stabiliseren. Het areaal onverwarmd is in 1985 met 21 ha ongeveer
gelijk aan dat van de jaren 1980/1982. Ten opzichte van voorgaande
jaren is het areaal herfstteelt (86 ha in 1985) sterk afgenomen.
Het areaal bestaat hoofdzakelijk uit groen/rode rassen. Hoewel in
omvang nog beperkt, is het areaal gele paprika in 1984 sterk
toegenomen. Ook zien we dat het areaal witte paprika de laatste
jaren uitbreidt.
2.2.

Veilingomzet
De bruto-veilingomzet van groenten onder glas is in de periode
1975-1985 ruim verdubbeld en die van paprika's zelfs verviervoudigd.
Het aandeel van de paprika is hierdoor opgelopen van 4.6% in 1975
naar 9.2% in 1984 (zie tabel 2).

Tabel 2. Bruto-veilingomzet van groenten onder glas en van paprika's
(in milj. gld.); tussen haakjes het procentuele aandeel

Jaar
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
2.3.

Totale brutoveilingomzet
910
1030
1019
1126
1171
1417
1530
1435
1667
1809
1880

Waarvan
paprika's
42
50
56
64
77
96
108
121
135
167
173

(4.6)
(4*9)
(5.5)
(6.2)
(6.6)
(6.8)
(7.1)
(8.4)
(8.1)
(9.2)
(9.2)

Bedrijfsstructuur
De gemiddelde oppervlakte per bedrijf bedroeg 1.16 ha (1983). Dit is
méér dan tomaat/komkommerbedrijven te zien geven.
In 1984 teelt praktisch de helft van de bedrijven op substraat. De
paprikateelt loopt daarmee voor op die van tomaat/komkommer. De
kg-opbrengst komt op substraat zo'n 15% hoger uit dan een
vergelijkbare teelt in de grond (rood).

-82.4.

Marktontwikkeling van paprika's
In de periode 1975 t/m 1985 heeft de veilingaanvoer van paprika's
een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. De aanvoer nam toe van
ruim 20000 ton tot bijna 50000 ton. Ten opzichte van de jaren 1975
t/m 1978 constateren we in 1985 een toename van 118% (tabel 3).
Het aandeel dat wordt geëxporteerd bedraagt ruim driekwart van de
aanvoer en neemt de laatste jaren nog licht in betekenis toe. In
tabel 4 is de veilingaanvoer opgesplitst naar kleur.

Tabel 3. De veilingaanvoer van paprika's en bestemming

Jaar

kg x 1000

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

20600
21600
21500
25800
27000
30400
32300
38200
43600
42600
48800

Index
92
97
96
115
121
136
144
171
195
189
218

In procenten
Binnenland
Export
74.7
74.5
73.0
73.6
74.1
72.4
74.3
73.8
75.5
76.2
77.2

25.3
25.5
27.0
26.4
25.9
27.6
25.7
26.2
24.5
23.8
22.8

1) 1975 t/m 1978 = 100
Bron: PGF (bewerkte gegevens)
Het aandeel groene paprika is afgenomen van circa 60% in 1975 tot
30% in 1985. In absolute zin is de aanvoer van groen in 1985 ten
opzichte van 1983 zelfs met 1500 ton afgenomen. Voornamelijk als
gevolg van een betere prijsontwikkeling is het aandeel rood in 1985
opgelopen tot 57% van de aanvoer. Naast groen en rood komen ook nog
andere kleuren voor waarvan geel, met een marktaandeel van circa 8%,
het belangrijkste is.
Het aanvoerverloop binnen het jaar wordt in tabel 4 geschetst. In
het algemeen kan van een stabiele ontwikkeling worden gesproken.
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Tabel 4. Veilingaanvoer in 1000 kg van paprika's naar kleur, tussen haakjes
procentuele aandelen

Jaar
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Groen

Rood

12200 (59.2)
12000 (55.6)
10600 (49.3)
11400 (44.2)
11900 (44.1)
12700 (41.8)
12600 (39.0)
14200 (37.2)
16000 (36.7)
15200 (35.7)
14500 (29.7)

Geel

7600 (36.9)
8800 (40.7)
10000 (46.5)
10900 (50.0)
13200 (47.7)
14500 (47.7)
16800 (52.0)
20500 (53.6)
23100 (53.0)
22500 (52.8)
27900 (57.2)

Overige ^

1600 (5.0)
2400 (6.3)
2900 (6.6)
2800 (6.6)
4100 (8.4)

800 (3.9)
800 (3.7)
900 (4.2)
1500 (5.8)
1900 (7.0)
3200 (10.5)
1300 (4.0)
1100 (2.9)
1600 (3.7)
2100 (4.9)
2300 (4.7)

1) Waaronder tot 1981 ook gele paprika
Bron: PGF
Tot en met april wordt circa 10% van de totale veilingaanvoer
verkregen. Daarna wordt over een lange periode (mei/oktober)
maandelijks gemiddeld meer dan 10% van de jaarproduktie aangevoerd*
De laatste jaren (1984 en 1985) is in augustus de aanvoer beduidend
hoger dan in voorgaande jaren (tabel 5).
Tabel 5. Ontwikkeling van de veilingaanvoer per maand (x 1000 kg)

Maand

1975
Aanvoer

jan/febr
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Totaal
Bron: PGF

170
380
1230
2780
3030
2980
3400
2290
2430
1400
510

1978
% Aanvoer
1
2
6
13
15
14
17
11
12
7
2

20600 100

280
390
2060
3560
3470
3140
4430
3090
3180
1640
560

1981
1984
% Aanvoer
% Aanvoer
1
2
8
14
14
12
17
12
12
6
2

25800 100

100
720
1980
3490
4060
4260
5450
3850
5080
2500
810

2
6
11
13
13
17
12
16
8
2

32300 100

50
1010
2860
5080
5550
5490
8900
5460
6250
1660
290

1985
% Aanvoer

2
7
12
13
13
21
13
15
4
—

20
930
3380
5400
6500
6300
9610
5990
7450
2800
370

%

2
7
11
13
13
20
12
15
6
1

42600 100 48750 100
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Tabel 6. De totale Nederlandse export van paprika, vanaf 1981 onderverdeeld
naar kleur (index 1975 t/m 1978 = 100)

In procenten
Jaar

Kg x 1000 Index

1975
1976
1977
1978
8967
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

15409
16135
15679
1
115
19962
22027
23966
28245
32915
32338
37630

Rood

Groen

Geel

Ov. kleur 1)

57
57
55
55
59

37
36
36
34
28

5
5
5
6
8

1
2
4
5
5

93
97
95
121
133
145
171
199
195
227

1) Wit, paars en gemengd
Bron: PGF
Tabel 7. De totale export van paprika naar bestemming (x 1000 kg)en In
procenten
West
Duitsland
Jaar
kg
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

9101
9175
8187
9922
9648
9705
9480
12311
14505
12564
11260

%

Engeland

België/
Luxemburg

ScandiFinland
navisehe land.

kg

%

kg

%

kg

%

kg

59
1552
1861
57
52
1806
52
2592
3264
48
44
4677
40 6214
44 6822
44
7756
39
8313
30 10810

10
11
12
14
16
21
26
24
24
26
29

603
800
1069
1402
1538
1880
1704
1870
2069
1995
2150

4
5
7
7
8
9
7
7
6
6
6

2484
2598
2874
3083
3276
3223
3548
4014
4490
4219
4830

16
16
18
16
17
15
15
14
14
13
13

907
1058
1291
1406
1631
1796
2263
2290
1410
1639
2120

%

Overige
landen
kg

%

762 5
6
7
643 4
452 3
8
8
562 3
605 3
8
8
746 3
9
757 3
938 3
8
4 *2685 8
5 **3608 11
5 ***6460 17

* Waarvan naar de USA en Canada 973 en naar Ierland en Zwitserland
1083 ton
** Waarvan naar de USA en Canada 2131 en naar Ierland en Zwitserland
770 ton
***Waarvan naar de USA en Canada 4750 en naar Ierland en Zwitserland
920 ton
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In de periode 1975 -1985 is de veilingaanvoer van ruim 20 miljoen kg
gestegen tot bijna 50 miljoen kg. Het aandeel dat wordt geëxporteerd
bedraagt ruim driekwart van de aanvoer. De export was in 1985 met
37.6 miljoen kg bijna 2.5 keer zo groot als in 1975. De export is in
genoemde periode sterker toegenomen dan de produktie (tabel 6).
Ongeveer 60% van de export komt op naam van West Duitsland en
Engeland. Medio zeventiger jaren bedroeg het aandeel dat naar West
Duitsland werd geëxporteerd bijna 60% en is in 1985 gereduceerd tot
30%. Daarentegen is de export naar Engeland in de periode 1975-1985
verdrievoudigd en daarmee op het niveau van West Duitsland gekomen.
De grootste expansie wordt waargenomen bij de VS en Canada met 973
ton in 1983 en 4750 ton in 1985 (tabel 7). Noorwegen, Finland,
Canada en de VS nemen verhoudingsgewijs veel rood op, terwijl
Zwitserland en ook de VS sterk geïnteresseerd zijn in geel (tabel
8).

Tabel 8. Aandeel van de diverse kleuren in de totale export
naar bestemming (in %) *

Rood
Land

1983

West Duitsland
Engeland
BeIgië/Luxemb.
Noorwegen
Zweden
Denemarken
Finland
Zwitserland
Ierland
USA
Canada

54
43
56
81
57
35
88
62
62
65
89

Geel

Groen

1984

1985

1983

1984

1985

1983

55
41
56
80
59
33
87
55
47
67
83

57
45
66
77
62
38
84
45
57
71
86

36
53
38
15
31
63
4
22
32
1
1

32
56
34
16
28
62
3
16
46
0
0

26
50
21
17
22
53
2
17
37
0
0

5
4
5
3
10
1
7
14
6
30
6

1984 1985
5
3
8
3
9
3
9
23
6
24
9

7
4
10
5
12
5
12
20
4
21
9

*

Percentages komen niet op 100 uit, dat wil zeggen dat ook nog
andere kleuren in het pakket voorkomen, onder andere wit.
Bron: PGF

Veruit het belangrijkste importland is West Duitsland met 141
miljoen kg in 1985, gevolgd door Frankrijk en Engeland met
respectievelijk 42 miljoen kg en 25 miljoen kg in 1984. Engeland
vertoont met een toename in de periode 1980-1984 van 12 miljoen kg
(88%) de meeste groei. De voornaamste exportlanden buiten Nederland
zijn Spanje en Italië.
Nederland staat op de derde plaats in de rij van Europese exportlan
den. Terwijl de export vanuit Italië in het voor- en naseizoen is
afgenomen, is het Spaanse aanbod explosief gestegen (van 37 miljoen
kg in 1980 naar 107 miljoen kg in 1984).
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Tabel 9 In- en uitvoer van paprika's naar landen van herkomst en
bestemming in 1980 en 1984 (* 1000 ton)
Uitvoer

Jaar

Invoer
West
Enge- Frank- België/ Zweden DeneDuitsl. land
rijk
Luxemb.
marken

Nederland

1980
1984
1985

9.7
12.6
11.3

4.7
8.4
10.8

Frankrijk

1980
1984
1985

0.3
2.5
1.7

1980
1984
1985

Finland

Noorwegen

Zwitser- Oosten- Noord
Totaa
land
rijk
Amerika

1.8
1.4
2.1

1.3
1.7
2.0

0.3
0.4
0.3

0.2
0.4
0.3

0.4
0.8

-

-

-

-

-

0.2
0.2
0.3

1.9
2.0
2.2

1.4
1.7
2.0

0.6
0.7
0.8

0.5
0.3

-

0.7
2.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.1
30.0
34.2

0.5
0.2

4.6
2.5

1.7
1.2

3.0
2.1

_

-

-

0.2

0.1

-

6.3
5.3

2.2
1.4

1980
1984
1985

10.0
42.7
64.2

1.1
7.9

22.0
37.8

_

2.6

1.2
4.6

0.8
2.1

0.1
1.8

0.1
0.5

0.7
2.6

0.7
4.7

Can. eilanden 1980
1984
1985

5.2
5.1
5.5

4.5
7.1

_

_

_

_

_

_

_

-

-

-

0.8

-

-

-

0.2

-

-

-

-

0.2
0.1

_

-

1.2
1.0

-

-

0.1

-

0.6
1.1

4.8
3.5

-

Italië

Spanje

Oost Europa

1980
1984
1985

16.5
15.9
12.0

1980
1984
1985

7.4
9.9
11.3

1980
1984
1985

Midden Oosten 1980
1984

8.2
2.2

1.6
1.4

0.3
1.4

Noord Amerika 1980
1984
1985

1.0
0.4
0.1

0.5
0.1

_

_

-

-

107.6
121.3
141.6

13.5
25.4

4.3
8.0

Griekenland

Noord Afrika

Totaal

Bron: PGF-

1980
1984
1985

-

2.1
4.8

-

_
-

_

-

_

_

0.1

_

_

_

_

0.1

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

0.1

_

_

_

-

1.2
0.4

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6
0.3

0.6
0.1

0.9
0.8

0.4
0.5

0.6
0.6

0.4
0.3

-

0.5

_

0.1

0.1

_

_

-

-

-

-

-

-

-

9.0
9.7

2.2
4.0

2.9
4.2

1.9
2.7

22.131.6
30.9
1.9
5.6
66.4
43.0
36.7
107.3
9.7
13.2
23.3
21.7
7.6
9.9
2.5
0.4

-

28.3
42.3

0.2

8.9
10.8

8.4
10.5

_

_

2.1

14.6
7.8
2.2
0.5
187.0
241.0

2.5.

Paprikaverbrulk
Het paprikaverbruik per hoofd van de bevolking is in de ons
omringende landen in West Duitsland met 1.97 kg het hoogst en in
Engeland met 0.5 kg het laagst (tabel 10). Hierbij is rekening
gehouden met het aandeel dat door de industrie wordt verwerkt. Door
de enorme toename van het Spaanse aanbod nemen de overlappingen met
het Nederlandse produkt nog steeds toe.
De overige landen houden elkaar redelijk in evenwicht. Het
paprikaverbruik is volgens een marktonderzoek van het PGF nog sterk
leeftijdsgebonden. Bij jongeren vindt paprika méér aftrek dan bij
ouderen. Uit een consumentenonderzoek in West Duitsland komt naar
voren dat het verbruik de laatste jaren sterk is toegenomen. Hieruit
mag de conclusie worden getrokken dat de vraag in de nabije toekomst
nog licht zal kunnen toenemen.

Tabel 10. Verbruik van paprika's per hoofd van de bevoling in Nederland,
West Duitsland, Frankrijk en Engeland in 1984

Land

Âantal
inwoners
(in min) eigen
produkt

Nederland
West Duitsland
Frankrijk
Engeland

14.2
61.7
54.0
56.0

42.6
28.0
2.7

x 1000 ton
import

export

7.1
121.8
42.3
25.4

32.3
5.6
-

totaal
verbruik
17.4
121.8
64.7
28.1

Verbruik
per hoofd
(in kg)

1.23
1.97
1.20
0.50
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3.

RASSEN
In Nederland worden voornamelijk groen/gele en groen/rode geblokte
vruchten geproduceerd. Deze zijn evenals de paarse rassen dikwandig.
Witte rassen geven puntig gevormde vruchten. Scherpe langwerpige
paprika's (Spaanse pepers) worden weinig geteeld.
Belangrijke eigenschappen die mede de rassenkeus bepalen zijn
produktiviteit, groeikracht, gewasopbouw, vroegheid, vruchtkwaliteit
en gevoeligheid voor ziekten, plagen en niet parasitaire afwijkin
gen. Het huidige rassensortiment stelt de teler in staat een goed
resultaat te behalen. Verbeteringen worden gewenst op het gebied van
resistenties tegen parasitaire en niet parasitaire kwalen, produktie, vruchtvorm en kwaliteit. Virusresistentie is al in enkele
rassen ingebouwd. Stip kan goed teruggedrongen worden middels de
rassenkeus, maar aandacht blijft nodig voor onder andere krimpscheuren. Dit is de stand van zaken in juni 1986. Deze informatie is
terug te vinden in de vakbladen en de rassenlijsten. Een groot deel
van de traditionele zaadvaste rassen is inmiddels vervangen door
Fl-hybriden, die vooral de stookteelt beheersen.
Per teeltwijze zal wat van de kenmerken worden gezegd die van
invloed zijn op de rassenkeuze.

3.1.

Stookteelt
Deze teelt vindt voor het grootste deel plaats op steenwol. Het is
een lange teelt, zodat rassen gekozen moeten worden met een goed
uithoudingsvermogen en een goede groei. De tijd tussen planten en
eerste oogst is lang. Vroegheid met een goede produktie ook later in
het seizoen is daarom een groot voordeel. Krimpscheuren, stip en
vruchtvorm zijn tegenwoordig zwaar wegende kwaliteitskenmerken en
zijn rasgebonden. De ontwikkelingen duiden erop dat ook de inwendige
kwaliteit (bijvoorbeeld smaak) steeds belangrijker gaat worden.
Samen met andere kwaliteitskenmerken en produktiemogelijkheden
bepalen zij de rassenkeus.

3.2.

Hetelucht- en koude teelt
Deze teelt is qua areaal het minst belangrijk en komt vooral voor in
gebieden waar aardbeienteelt onder glas gevolgd wordt door een
paprikateelt. In Limburg is het een alternatief voor de augurken
teelt.
De vroegere heteluchtteelt komt overeen met de stookteelt en de late
hetelucht- en koude teelt met een vroege herfstteelt. Ook de rassen
keus komt overeen met deze teeltwijzen.

3.3.

Herfstteelt
Paprikateelt is goed -mogelijk na een hoofdteelt tomaat of komkommer.
Vaak worden ook jonge planten tussen het oude tomatengewas geplant
(tussenplanten). Vanaf begin juni wordt al geplant. Stipgevoelige
rassen zijn vanwege het belang van het eerste zetsel onaanvaardbaar.
Het vervroegd afsterven komt vooral bij Propa voor. Deze kwaal hangt
samen met de plantbelasting. Het produktieverlies hierdoor valt
meestal erg mee, omdat de kwaal pas laat in de teelt optreedt.
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3.4.

Rassenkeus
De rassen worden met hun aanbevelingen genoemd In de tabellen
afkomstig uit de rassenlijst voor groentegewassen 1985 aangevuld met
de jongste onderzoeksresultaten van 1985. Voor verdere informatie
wordt verwezen naar deze rassenlijst.
Rassenoverzicht met rubricering naar teeltwijze (1986), voor de
belangrijkste rassen:

Ras

stookteelt

hete lucht- en
koude teelt

herfstteelt

vruchtkle

Zoete paprika
Delphin
Goldstar
Luteus
Midal
Plutona
Propa
Tango
Violetta
Bolero
Memphis
Pavane
E3112
822726
Panda (P1003)
Luteus
762
Delgado
E2112
E5007
E5215
Tonika

À
A
N
A
A
A
N
B
-

N
N
-

N
N

B
A
N
A
B
A
N
B
N
N
N
N
-

-

A
N
A
-

A
-

B
N
N
N
N
N

-

-

-

-

-

N

-

-

-

-

N
N

-

-

-

-

-

-

-

N
B

N
B

N
B

groen/rood
groen/geel
groen/geel
wit/oranje
groen/rood
groen/rood
groen/rood
paars
groen/rood
groen/rood
groen/rood
groen/rood
groen/rood
groen/geel
groen/geel
groen/rood
groen/rood
groen/rood
groen/geel
groen/rood
wit

Scherpe paprika
Torito
Vurino
Westlandse
Lange Rode

groen/rood
groen/rood
groen/rood

A = hoofdras; ras dat voor algemene teelt in aanmerking komt
B » beperkt aanbevolen ras; ras dat voor speciale omstandigheden
wordt aanbevolen of nog op beperkte schaal wordt geteeld
N = nieuwras; ras dat beproevingswaardig bleek te zijn.
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4.

OPKWEEK
De opkweek van het plantmateriaal vindt grotendeels plaats bij
plantenkwekers. Zij hebben ruimtes, die daarvoor speciaal zijn
ingericht. De plantenkwekers beschikken meestal over betonvloeren,
over goede watergeefsystemen, belichting, zaaiapparatuur en diverse
machines. Op dit moment zijn er ook een paar telers die een
betonvloer hebben en daarop hun eigen planten opkweken.
Aan de kwaliteit van het plantmateriaal wordt erg veel waarde
gehecht door de telers. Het is de basis van de teelt en als die niet
goed is dan kan er in het verloop van de teelt makkelijk wat
verkeerd gaan. Een gevolg van slecht plantmateriaal is bijvoorbeeld
een verlating van de oogst. We zien de laatste jaren een steeds
korter durende opkweek, maar wel een hoger plantgewicht bij het
uitplanten. Dit komt vooral door het gebruik van een steenwolpot als
groeimedium. Dat geeft een aanzienlijke versnelling. Daarnaast zijn
de plantenkwekers gaan zorgen voor een beter groeiklimaat, zoals een
goede (X^-dosering, behoorlijk doorstoken en een goede watervoorzie
ning. Toch blijkt dat in de laatste tien dagen van de opkweek erg
veel fouten gemaakt worden, die een slechte plantkwaliteit tot
gevolg hebben. Er wordt een hoge plantdichtheid aangehouden waardoor
er snel geel blad ontstaat. Er wordt te hard of te zacht gestookt.
Een parasitaire aantasting wordt onder- of overschat. Kortom, dit
zijn een aantal factoren die er toe zullen leiden dat een aantal
telers hun plantmateriaal vroeger naar huis gaat halen. Bovendien
moet er voortdurend op gehamerd worden dat er goede afspraken met de
plantenkweker worden gemaakt.

4.1.

Zaadwimming en viruspreventie
Een vijftal jaren geleden hadden we te maken met het ras Bruinsma
Wonder. Dit is een zaadvast ras, dat dus door zelfbestuiving
gewonnen kon worden. Door zelf als teler wat te selecteren,
ontstonden de zogenaamde telersselecties van Bruinsma Wonder. Van
lieverleede is men toch overgegaan op betere rassen, wat tevens
hybriden zijn. Dat wil zeggen dat er bij de zaadwinning van twee
ouderlijnen wordt uitgegaan (een mannelijke en een vrouwelijke). Van
de ene plant wordt het stuifmeel gebruikt om de stempel van een
andere plant te bestuiven. Zelfbestuiving moet daarbij worden
voorkomen* Daarom moeten de meeldraden worden weggenomen of mogen ze
niet funktioneel zijn. Met dat laatste wordt de mannelijke sterili
teit bedoeld.
Wat kan er nu gedaan worden om virusverspreiding in de zaadteelt te
voorkomen? Zeker in het begin is een aparte controle op virusplanten
noodzakelijk. Dit kan een visuele controle zijn, waarbij de twijfel
gevallen getoetst moeten worden. Verder moet er net als in de teelt
zorgvuldig met melk gewerkt worden. Dit betekent dat toppen, draaien
en andere werkzaamheden met melk moeten worden gedaan. Vooral als
geen gebruik gemaakt wordt van de mannelijke steriliteit is het
gebruik van melk bij het castreren nodig.
Bij de oogst is de noodzaak om melk te gebruiken niet zo groot.
Immers, de sapstroom van de plant is meestal naar de vrucht toe.
Wanneer er wat virusdeeltjes op het snijvlak zitten, kunnen die naar
buiten gewerkt worden.
Na de winning van het zaad moet dit ontsmet worden. Dit gebeurt met
trinatriumfosfaat. Deze behandeling duurt 2 uur. Een kortere
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behandeling neemt de kiemkracht af. Er zijn ook wat proeven gedaan
met een warmtebehandeling, maar dit had een nadelige invloed op de
kiemkracht van het zaad* Een inwendige besmetting van virus is niet
te verhelpen met trinatriumfosfaat. Dit is één van de redenen waarom
een nacontrole op virus in een zaadpartij nodig is. Daarnaast is een
nacontrole goed als algehele controle op de manier van zaadtelen en
het ontsmetten.
4.2.

Opkweek en viruspreventie
De plantenkweker heeft een grote verantwoordelijkheid voor het
plantmateriaal van de tuinder.Dat geldt voor het plantmodel, maar
wat net zo belangrijk is: voor het ziektevrij zijn van het plantma
teriaal.
Sommige ziekten zijn makkelijk te bestrijden, bij anderen kost het
veel moeite en is het resultaat meestal nog maar matig.
Virus bij paprika is een van die moeilijk grijpbare ziekten. Dat wil
zeggen, zodra het aanwezig is, helpt bijna niets meer. Er moeten dan
rigoreuze maatregelen getroffen worden. Aangezien dat de bedoeling
niet is zijn we aangewezen op preventieve maatregelen.
Voordat de opkweek start, moet de voor de opkweek benodigde ruimte
schoon zijn. Zaairuimte, kiemkamer, kas, elektrowagens, corridor,
stapelkarren, fust en vrachtwagens moeten allemaal schoon zijn, als
we een besmetting van het ene naar het andere seizoen willen
voorkomen. Dus ook in het opkweekseizoen moet voldoende zorg moeten
worden besteed aan de hygiëne.

Bedrijfshygiëne door het ontsmetten van schoeisel.
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Bij het zaaien moeten we ons ervan overtuigen, dat het zaad ontsmet
is met trinatriumfosfaat. Vaak is dat al gedaan door het zaadselectiebedrijf. In dat geval is een tweede keer ontsmetten niet
meer nodig. Voor de tweede keer 2 uur ontsmetten geeft vaak een
lager kiemgetal, terwijl het effect op virus van die tweede keer
ontsmetten zeer gering is.
Het is een goede zaak om de zakjes van het zaad te bewaren. Op die
zakjes staat namelijk meestal informatie over partijnummers en
dergelijke.
Bij het verspenen moet gebruik gemaakt worden van melk. Een
bespuiting vooraf kan echter tegengesteld werken. We doelen hier
duidelijk op het verspenen zelf, waarbij de plantjes stuk voor stuk
worden beetgepakt. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid
adviseren we na elke zaaitray de handen in de melk te wassen. Door
gebruik te maken van een spijkerbed om de te verspenen plantjes
omhoog te drukken, hoeft niet elk plantje meer apart aangeraakt te
worden. Toch kan er nog wortelbreuk optreden waardoor het noodzake
lijk blijft om na elke tray melk te gebruiken.
Bij het ondersteunen van het plantmateriaal is het sterk af te raden
ringetjes of stiekjes te gebruiken. Door het aanbrengen daarvan
wordt elke plant geraakt. Het werken met melk is praktisch gezien
nauwelijks uit te voeren. Kies daarom voor ondersteuning met twee
stokjes, die genoeg boven de plant uitkomen. Zo voorkomen we contact
met de plant. Dat houdt in dat er stokjes moeten worden gestoken als
de planten vrij jong zijn. Dit heeft tevens het voordeel, dat tussen
de planten kan worden gelopen.
Er zijn altijd veel discussies over het liggend of staand vervoeren
van het plantmateriaal. Gezien de ervaringen kunnen beide manieren
goed zijn als het maar zorgvuldig gebeurt.
Wanneer de planten liggend worden vervoerd, moet er een vel papier
tussen de planten worden gelegd. Bij het staande vervoer werkt het
goed door de stapelwagens in folie te wikkelen. Daarmee voorkomen we
een verspreiding van kar naar kar. Wel moet uitdrukkelijk gezegd
worden, dat het folie na aankomst op het bedrijf direct van de
wagens af moet. Dit in verband met de verdamping van de planten.
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Zaaien
Het tijdstip van zaaien hangt af van de geplande plantdatum. Een
aantal dingen spelen daarbij een rol, zoals de plantleeftijd, het
gewenste plantgewicht en de kosten van de plant.
Plantleeftijd, -gewicht en -kosten zijn afhankelijk van:
- het type teelt (stook, hete lucht, zomer of herfst);
- het teeltmedium (grond of substraat);
- teelt- en weersomstandigheden«
We krijgen dan de volgende streefwaarden:
Plantdatum

Plantleeftijd in dgn. Plantgewicht in gr.

Stookteelt
voor 5-12
5-12 tot 20-12
20-12 tot 10- 1
10- 1 tot 1- 2

substraat
55
60
65
65

grond
60
68
75
75

Heteluchtteelt
1- 2 tot
1-3
1- 3 tot
1-4
1- 4 tot 15-4

70
60
55

Zonerteelt
15- 4 tot 15-5
15- 5 tot 15-6

50-55
45-50

Herfstteelt
15- 6 tot 15-7

35-42

Tussenplanting
15- 6 tot 20-7

28 of 40

substraat & grond
30-40
30-40
20-30
20-30

De plantgewichten zijn haalbaar bij maximaal 20 planten per m".
Evenals bij andere gewassen, is bij paprika verlengde opkweek
mogelijk. In de praktijk vindt dit echter erg weinig plaats.
Voordat de hele partij gezaaid wordt, dient er een proefzaaiing
plaats te vinden om de kiemkracht te bepalen. Dit gebeurt met 100
zaadjes van êên partij.
Het zaaien vindt plaats op een zaaibed, op een geperst potje
(seedling) of op een zaaitray (speedling). De zaaitray heeft de
voorkeur, daar de wortels het minst beschadigd worden bij het
verspenen.
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Opkweek in zaaitrays.
Bij de kieming van het zaad worden de zaaitray's meestal onder een
plastic folie weggezet, maar de voorkeur heeft de kiemkamer, waarin
16 uur 20 C en 8 uur 30 C per dag wordt aangehouden* Deze
temperaturen worden aangehouden om de zaden die nog in kiemrust
zijn, toch te laten kiemen. Daarmee wordt een hoger kiemingspercentage bereikt (v. Geffen, RPVZ Wageningen).
Voor de opkweek van substraatplanten moet er gezaaid worden in
steenwolgranulaat of aanverwante materialen. Dit is nodig omdat de
wortelhals vaak verslijmt wanneer er in grond is gezaaid.
4.4.

Zaaiaediua
Bij de plantleeftijden hebben we onderscheidt gemaakt tussen de
grond- en substraatteelt. Dat doen we ook voor het zaaimedium en de
te gebruiken potten. Als zaaimedium werd een paar jaar geleden nog
vaak potgrond gebruikt. Er werd gezaaid in trays (speedling) of in
een zaaibed met potgrond (seedling). Met de ontwikkeling van de
substraatteelt zijn ook de zaaimethodes veranderd. Over het algemeen
werd steenwolgranulaat of perlite gebruikt bij het speedlingsysteem.
Vanaf eind 1985 wordt ook een steenwolprop gebruikt, die eveneens in
een tray wordt gezet. We geven de voorkeur aan het gebruik van
materialen die overeenstemmen met de eigenschappen van deze pot.
Voor steenwolpotten is dat dus een steenwolprop, voor grondpotten
een grond speedling- of seedlingsysteem.
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De opkweek
De opkweek van steenwol- en grondpotten moet in gescheiden ruimtes
gebeuren. Dit is vooral uit het oogpunt van hygiëne, maar ook de
watergift en bemesting zijn voor beide opkweekmethodes verschillend.
Bij het verspenen van paprikaplantjes zien we steeds vaker dat de
plantjes gekeerd of gekanteld worden. De reden hiervoor is dat het
plantmateriaal steviger in de pot komt te staan. Bij het rechtop
verspenen staat de plant erg makkelijk te wiebelen bijvoorbeeld bij
transport. Een nadeel van het kantelen is dat het plantje snel
breekt. We moeten zorgen, dat het plantje dan ook niet te broos is
tijdens het verspenen. Vooral met de watergift kan dan wat geregeld
worden.
De opkweek in steenwolpotten vindt plaats op schone betonvloeren of
op grond die goed is afgedekt met een plastic folie. De potten
moeten goed kunnen uitdraineren. Daar zijn een aantal redenen voor.
Zo zal er een betere water-lucht-verhouding ontstaan, is de
wortelgroei mogelijk beter en als de potten gelijk zijn is de
uitdrainage beter. Een goede uitdrainage wordt verkregen door de
onderkant van de pot te dopen in styromul of door een aantal sleuven
aan de onderkant van de pot uit te zagen. Een combinatie van beide
is ook mogelijk. Nader onderzoek is wel nodig.
Het plantmateriaal moet worden ondersteund met twee stokjes. Een
stokje met een ringetje of een elastiekje moet worden afgeraden in
verband met virusbesmetting. De stokjes mogen niet te vroeg gestoken
worden vanwege het lichtverlies. Het is echter minder erg dan dat ze
er te laat bij gestoken worden. Dan kan er nauwelijks meer tussen
door gelopen worden wat toch nog al wat beschadigingen geeft.
De na te streven temperaturen in de opkweek zijn:
Bodem/pot
Dag
Nacht

20-22°C
21-23°C (+ 2°C lichtverhoging)
20°C

Het temperatuurregime zal voortdurend moeten worden aangepast
afhankelijk van de weersomstandigheden en het model van de plant.
Een goed hulpmiddel bij het meten van de bodem- of pottemperatuur is
een volgedruppelde steenwolmat met daarin horizontaal een
temperatuurvoeler geplaatst.
4.6.

Watervoorziening
Alleen door regenwater of leidingwater te gebruiken is een goede
opkweek mogelijk. Hergebruik of recirculatie van het water is tot op
heden nog veel te riskant.
Op de plantenkweekbedrijven gaan de steenwolpotten onder een douche,
waarbij de potten nat gemaakt worden met een bepaalde voedings
oplossing. De concentratie van deze oplossing (= EC) is bepalend
voor de groei van de plant. Meestal is deze ongeveer 2. Door later
te sturen met de EC kun je de plant wat weliger of wat schraler op
laten groeien.
Water en voeding kunnen op verschillende manieren bij de plant
gebracht worden:
1. via de regenleiding;
2. via het eb en vloed systeem;
3. door met de slang water te geven.
De eerste twee systemen worden veel bij plantenkwekers gebruikt,
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plantmateriaal door de tuinders.
Bij de opkweek in grondpotten zal er regelmatig bijgemest moeten
worden met bijvoorbeeld kalksalpeter.
4.7.

C(>2 doseren
Door CO^-dosering krijgen we een plant, die breder is en groter
en/of dikker blad heeft* We krijgen dus een betere plantkwaliteit.
Daarvoor moet in ieder geval een doseerinstallatie ên een
concentratie-meter aanwezig zijn. Het is ook voor plantenkwekers van
belang deze regelmatig te ijken. De optimale concentratie is circa
700 ppm (X^.
Wanneer in de opkweek wordt gelucht, mogen we in ieder geval niet
onder de buitenconcentratie zakken.
In 1983 is een proef gestart met CO^ doseren bij paprika, komkommer
en tomaat. Er werd gezaaid in de periode december 1983 - maart 1984.
(tabel 11).

Tabel 11. Effect (X^-concentratie op plantgewicht en opkweekduur
paprika
CO^-concentratie gewichtstoename
290
710
1500
2870

ppm
ppm
ppm
ppm

100Z
+ 56%
+ 66%
+ 70%

gem. gewas*
gewichtstoename
100%
+ 40%
+ 56%
+ 66%

paprika
opkweekduur
70
- 5.3
- 6.6
- 7.6

dgn
dgn
dgn
dgn

* Gemiddeld gewas: komkommer, tomaat, paprika.
Doordat nieuw gebouwde kassen erg dicht zijn, kan er in de kas
ophoping plaats vinden van bepaalde schadelijke gassen. Het doseren
van CO- met behulp van hangende kachels en het gebruik van tractoren
en/of heftrucks op diesel of gas geven vaak schadelijke gassen zoals
CO, NO en N0^ en ethyleen. Het is meer dan eens gebeurd, dat er op
deze manier schade ontstond*
4.8.

Ziektebestrijding
We gaan er vanuit dat er gestart wordt in een schone ruimte. Toch
moet er rekening gehouden worden met een aantal chemische bestrij
dingen. Tuinders stellen het in ieder geval niet op prijs als ze
spint of luis van de plantenkweker krijgen. Schoon (vrij van
ongedierte) plantmateriaal is een eerste vereiste. Daarnaast moet
gezorgd worden voor planten waar weinig residu van langwerkende
middelen op zit in verband met de toepassing van biologische
bestrijding. We denken dan met name aan het gebruik van synthetische
pyrethrolden, zoals Ambush en het stuiven van malathion. Het is aan
te bevelen om van de plantenkweker een lijst te vragen met de
middelen die gebruikt zijn en de data waarop dat gebeurd is.
Bij gebruik van chemische middelen is een juiste concentratie van
belang. We werken met kleine planten die erg gevoelig kunnen
reageren. Geef dus liever wat minder, dan dat u het laatste restje
uit de verpakking er nog bij gooit.
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4.9.

Het afleveren van het plantaateriaal
De datum van afleveren moet goed met de plantenkweker worden
doorgesproken. Eventueel kunnen er regelingen getroffen worden bij
een vervroegde of een verlate afleverdatum. Op het eigen bedrijf
moeten vooraf goede afspraken worden gemaakt over de beschikbare
arbeid op de plant-dagen. Zorg voor voldoende personeel en zorg dat
u weet wanneer de eerste vracht planten komt.
Bij het afleveren van de planten moet de plantenkweker één of twee
dagen tevoren de planten nog een keer watergeven. Dit hangt af van
de weersvoorspellingen. De planten mogen niet te vroeg worden
ingeraapt. Er moet goed geselecteerd worden. Het is makkelijker om
een kraanvak met kleine planten te hebben, dan dat alles door elkaar
staat. Desnoods kan de tuinder zelf de planten inrapen.
Van het vervoer van de planten knappen de planten nooit op. Al
gebeurt dat nog zo netjes, als planten bewegen worden ze in de groei
geremd. Het liefst vervoeren we de planten in verwarmde wagens.
Zeker bij langere afstanden en bij koud weer valt dat aan te
bevelen. Om temperatuursdalingen op de transportweg te voorkomen,
moet folie rond de karren gespannen worden. Een ander voordeel van
dit folie is, dat virusoverbrenging van kar naar kar wordt
voorkomen. Bij voorkeur lossen we de vrachtwagens in een verwarmde
schuur. In situaties waar dit niet mogelijk is, moeten omstandighe
den geschapen worden, die zo min mogelijk temperatuursdalingen te
weeg brengen. Een pottemperatuur kan en vooral in een erg natte pot,
zeer snel dalen. Dit kan één van de oorzaken van een vroege
Pythium-aantasting zijn. De tweede mogelijkheid is een koude mat.
Zorg dat deze bijtijds op temperatuur is. Vooral de bovenkant van de
mat is belangrijk in verband met het aanslaan van de plant.
Wanneer de pot erg droog is, geef dan elk kraanvak, zodra het
geplant is, direct een gietbeurt. Als alles geplant staat, kan een
lange beurt gegeven worden met daarin de gewenste EC. Daarmee
krijgen we een gelijke start van elke plant.
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5.

SUBSTRAAT

5.1.

Algeaeen
Paprika is een gewas, waarbij de overschakeling naar substraat snel
is gegaan in vergelijking met andere hoofdteelten. Eén van de
oorzaken is het goede financiële resultaat, dat voorgaande jaren met
paprika behaald is* Een erg groot percentage van het areaal betreft
een jaarrondteelt, zodat de problematiek van sla of een winterteelt
niet zwaar weegt. In 1986 staat 60-65% van het totale areaal
paprika, 370 ha, op substraat. Voor de gele paprika staat meer dan
90% op substraat, voor groen/rode paprika is dat ongeveer 60%.
De voordelen van een substraatsysteem liggen niet alleen op het vlak
van de produktieverhoging. De laatste jaren zien we wel steeds een
gemiddelde produktie-stijging, maar de toppers blijven rond de 20 kg
rode paprika's zitten. Dat houdt dus in dat het ondereind opgetrok
ken wordt.
De voordelen van de substraatteelt moeten we vooral zoeken bij de
ziekteproblemen in de grond. Schimmels en virussen worden in de
grondteelt vaak een probleem. Men was ook niet in staat om de grond
afdoende te ontsmetten, zodat de keuze voor substraat voor de hand
lag. Dat wil overigens niet zeggen, dat deze problemen op substraat
niet voorkomen. We zijn nu echter wel in staat om elk jaar opnieuw
met een schoon medium te beginnnen. Door infectie van elders kunnen
de ziektes weer optreden.
Naast een verhoging van de totale produktie is ook de vervroeging
van de produkten een positief aspect bij de substraatteelt. De teelt
op substraat gaat veel sneller. Er is vaak een goede weggroei, een
vlotte gewasgroei en een behoorlijk zetsel paprika's. Hierdoor valt
de eerste oogstdatum vroeger dan bij een grondteelt. Een ander
voordeel van de substraatteelt is de regelbaarheid in EC, pH en de
verhouding in ionenbalans. Dat doen we enerzijds door de samenstel
ling van het druppelwater te veranderen. Anderzijds door een hoger
of lager doorspoelpercentage te hanteren. De watergift wordt bij de
meesten automatisch geregeld.
Een substraatsysteem brengt natuurlijk20ok extra kosten met zich
mee. De aanleg kost circa ƒ 10,- per m , met jaarkosten van ƒ 2,- â
ƒ 4,- per m . Deze cijfers zijn onder andere afhankelijk van de
bedrijfsgrootte, de uitvoering van de unit, éên- of meermalig
gebruik van steenwolmatten enzovoort. Ändere extra kosten zijn de
arbeidskosten. De eventuele extra produktie moet verwerkt worden, de
teeltwisseling kost beduidend meer arbeid en de post controle-uren
is op de meeste bedrijven ook groter geworden.

5.2.

Substraatsystenen
In de paprika-teelt hebben we te maken met twee verschillende
substraatsystemen. Daarnaast zijn er nog wat tussenvormen. We
spreken van het recirculatie-systeem en het drainagesysteem.
Het meest voorkomende is het drainagesysteea. Dit is het systeem,
waarbij gebruik wordt gemaakt van standaard-steenwolmatten. De
matten zijn ingehoesd in plastic folie. Daarin worden plantgaten
gemaakt, waarop later de steenwolpot van het plantmateriaal wordt
gezet. Bij elke plant komt een druppelaar te staan. In de hoes van
de steenwolmat wordt later een drainage-opening gemaakt. Door deze
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water, die wordt afgevoerd is afhankelijk van de watergift (via de
druppelaar) en de opname van de plant. Deze hoeveelheid drainagewa
ter kan gemeten en geregeld worden. Daarvoor zijn diverse meet- en
regelinstrumenten in de handel.

Drainagesysteem: bij elk plantgat wordt een druppelaar gezet.

Een tweede systeem is het recirculatie-systee«. Dit is een systeem,
waarbij gebruik gemaakt wordt van kunststof goten. In deze goten
komen broodjes steenwol te liggen. Over de juiste grootte van de
broodjes zijn de meningen verdeeld. Vooral de hoogte en de inhoud
zijn variabel. De hoogte is belangrijk vanwege een goede water-lucht
verhouding en een voldoende capilaire opstijging. De keuze van een
bepaalde inhoud wordt vaak bepaald door een kostenafweging en de
voorkeur voor een bepaalde buffergrootte, ingeval er iets mis gaat
met de watervoorziening.

Broodje-gootje bij het recirculatie-systeem.
De watergift vindt plaats voorin de goot» De goot ligt op schot
(0.5-1.0%), zodat het water zijn weg langs de in de goten staande
planten vindt. In het midden of aan het eind van de goot vindt
afvoer plaats van het niet opgenomen water. Dit wordt opgevangen en
kan weer opnieuw worden gebruikt. De watergift is vaak het vijf- tot
tienvoudige van de opname door de plant. De goten worden meestal
afgedekt met "black-and-white" folie. Dit folie is aan de bovenzijde
wit, bedoeld voor voldoende reflectie. De onderzijde is zwart, met
name om algengroei in de goot te voorkomen, wat het systeem behoor
lijk kan vervuilen.
Er zijn ook systemen die een tussenvorm zijn van beide systemen. Wel
zijn dit allemaal systemen, die uitgevoerd zijn met goten. Een
aantal heeft een druppelaar per plant op een broodje of een
druppelaar op een steenwolmat. De mat kan ingehoesd zijn of in een
slurf van pe-folie liggen. Kortom, er zijn een heleboel mogelijkhe
den. De ervaringen van de teler en de situatie op zijn bedrijf
bepalen daarbij de keus.
Verder kijkend naar de toekomst, waarin het milieu en de afvalproblematiek een steeds groter wordende rol gaan spelen, zal het
recirculatie-systeem met een druppelaar per plant belangrijker
worden. Dan denken we tevens aan een systeem waarbij het terugke
rende water ontsmet wordt, voordat het opnieuw de kas in gaat.
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Waterkwaliteit
Zoals eigenlijk bij elke teelt, wordt gebruik gemaakt van
verschillende waterkwaliteiten: regenwater, leidingwater, bronwater
en omgekeerde osmosewater. De kwaliteit van leidingwater en bronwa
ter kan per regio verschillen. Omgekeerde osmosewater, een water
soort, dat toch nog vrij veel wordt gebruikt op paprikabedrijven, is
duur en zal mogelijk in de toekomst gaan verdwijnen. Regenwater is
het water met de beste waterkwaliteit. De opslagcapaciteit en de
regenval zijn echter beperkende factoren. Bij een tekort moet er dan
worden bijgemengd of geheel worden overgeschakeld op een andere
watersoort. Bij gebruik van bronwater wordt meestel aan de hand van
een monster een schema uitgerekend. Het is wel nodig, dat de bron
een constante waterkwaliteit levert. Schommelingen leveren meestal
toch wat problemen op als bijvoorbeeld pH-storingen. Leidingwater is
vooral in het Westland een veel gebruikte watersoort. Vooral in dit
gebied is een flinke waterberging niet voor iedereen mogelijk.
Het leidingwater heeft een constante kwaliteit. Hierrdoor kan ook
een nauwkeurig schema worden bepaald. Wanneer in bepaalde gebieden
natrium en chloor in het leidingwater voorkomen, zal rekening
gehouden moeten worden met een hoger doorspoelingspercentage dan met
regenwater wordt aangehouden.
Wanneer de recirculatie-systemen opnieuw in de belangstelling komen,
moet het gebruik van leidingwater in dit systeem goed bekeken
worden. De verwachting is, dat natrium en chloor gaan ophopen, zodat
dan erg regelmatig ververst moet worden. Met welke frequentie dat
dat dan moet gebeuren is nog niet bekend.

5.4.

Nieuwe ontwikkelingen
- Steenwolmatten. In de toekomst zal er meedere malen geteeld
worden op dezelfde mat. Dit gebeurt nu ook al, maar een groot
aantal tuinders gooit nog steeds na één teelt de mat weg.
Daarnaast zullen nog betere methoden moeten worden ontwikkeld,
die het ontsmetten van de steenwolmatten vereenvoudigen.
Daarbij moet wel de zekerheid van een goede ontsmetting worden
ingebouwd.
- Druppelaars. Op dit gebied zijn er al diverse ontwikkelingen
gaande die in elk geval zorgen voor een regelmatige waterafgifte. Daarnaast komen er voldoende ideeën over de reiniging van
druppelaars. Meestal zijn dat ideeën, die berusten op het door
spuiten van de druppelslangen onder hoge druk. Het is aan te
bevelen, om dit regelmatig te doen, bijvoorbeeld één keer per
maand. Dit bevordert een gelijkmatige waterafgifte. Meer kan er
wat de reiniging betreft, tijdens de teelt niet gebeuren. Na
afloop van de teelt is het gebruikelijk, dat de druppelslangen
een nacht vol met zuur gezet worden. Daarna goed doorspoelen.
- Drainage meet- en regelapparatuur. Dit is een ontwikkeling, die
de laatste twee jaar pas goed op gang is gekomen. Daarvoor
hadden we alleen betrekkelijk eenvoudige apparatuur, wat alleen
maar startsignalen gaf. Op dit moment is er apparatuur, die
vrij nauwkeurig de drainhoeveelheid meet en regelt. Daarnaast
kan de watergift gemeten worden, zodat de wateropname bekend is
en het drainpercentage wordt gemeten en regelmatig wordt
bijgestuurd. Dit alles kan leiden tot een goed uitgevoerd
regelsysteem, waardoor controle onder andere op de watergift
een stuk makkelijker wordt. Een nadeel in de bestaande systemen
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metingen zijn de verschillen in wateropname door de planten erg
groot. Hoe meer planten gemeten worden, hoe beter het systeem
voor de praktijk werkt.
- Voor recirculatie-systemen is nu een gootbeveiligingssysteem
ontwikkeld. Wanneer de invoer van water verstopt of sterk
vervuild raakt kan dat een hele rij met slappe planten tot
gevolg hebben. Dit systeem berust Op meten van een weerstand
tussen twee platen, die in de steenwolmat zitten. Bij een
verandering van deze weerstand zal een alarm af gaan, waarna de
tuinder de storing kan opzoeken en verhelpen.
- Een nieuwe ontwikkeling, waarnaar op dit moment nog onderzoek
in plaats vindt, is het ontsmetten van recirculatie-water. Het
water dat wordt uitgedraineerd, wordt verzameld middels een
buizennet en opgevangen in een centrale put. Dit water kan
besmet zijn met ziektekiemen. Zonder ontsmetting van dit water
kan verspreiding van de ziekte optreden. In de proeven wordt
gekeken naar het ontsmettingseffect op virussen en schimmels.
Daarnaast wordt bekeken welke methode economisch het meest
verantwoord is, waarbij investeringskosten, energieverbruik en
onderhoud belangrijke posten zijn. Het water wordt ontsmet
middels een warmtebehandeling, een ultrafiltratie of door
middel van ozon. We zullen moeten afwachten wat de resultaten
zijn van het onderzoek, voordat gekozen wordt voor een systeem
wat ên bedrijfszekerheid biedt én economisch verantwoord is.
5.5.

Stoaen
In de meeste gevallen wordt de steenwol meerdere jaren gebruikt.
Voordat de steenwol wordt hergebruikt, moet het wel eerst zijn
ontsmet, zodat een nieuwe teelt weer schoon kan starten. Het
ontsmetten gebeurt door te stomen. Om ook vrij van eventueel
virus te raken is het zaak dat 100°C in het medium bereikt wordt.
Voor het stomen moeten de matten liefst niet te vochtig zijn.
Natte matten lijden veel schade bij het transport daarvan. De
steenwolmat hoeft niet uit de hoes gehaald te worden. Proeven
hebben uitgewezen dat, bij matten die in de hoes zijn gestoomd,
mits lang genoeg gestoomd wordt (5 uur), op alle plaatsen de
100°C bereikt is.
In de praktijk kent men verschillende manieren van stomen:
- Op pallets stomen. Hiervoor worden de matten verzameld en op
pallets gestapeld. Dit stapelen moet zo gebeuren dat tussen de
matten ongeveer 3 cm ruimte zit waar de stoom doorheen kan. De
stapels worden meestal vijftien matten hoog, met de natste
matten bovenop. In enkele kappen worden die stapels dan onder
zeil gestoomd. Na 3-5 uur stomen (meten!) gaat de stoom eraf en
laat men de zeilen liggen zodat de warmte nog lange tijd ge- .
handhaafd blijft.
- Matten uit vijf kappen in één kap stomen. De steenwolmatten van
vijf kappen worden in de middelste kap verzameld en op hun
zijkant liggend gestoomd. Deze manier kost iets meer arbeid dan
de voorgaande doordat er in meer kappen gestoomd moet worden.
- Containerstomen. Dit wordt nog al eens gedaan als men niet zelf
kan stomen. De matten worden op pallets verzameld als in
eerstgenoemde methode en in een container geplaatst waar ze
vervolgens worden gestoomd. Bij deze methode wordt nogal eens
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Onlangs is een nieuwe versie ontwikkeld waarbij de container
eerst vacuüm wordt gezogen alvorens de stoom wordt ingeblazen«
Bij deze methode kan een pallet steenwol in 3 minuten 100 C
zijn. Na het stomen wordt de stapel ingeseald waardoor de
steenwol nog lang warm blijft. Het voordeel van het vacuüm
zuigen is dat de matten binnen zeer korte tijd op 100 C zijn
gebracht en dat ze bovendien nog een hoop vocht verliezen.
Voorwaarde bij deze manier van stomen is dat de matten uit de
hoes zijn en zonder tussenruimte gestapeld worden.
- Volvelds stomen. Er is een toenemende belangstelling voor het
volvelds stomen, waarbij de steenwol op zijn plaats blijft
liggen. Het zeil wordt in elke kap over de hele breedte gelegd
en per kap wordt gestoomd. Waar de matten direct op het folie
liggen, komt de stoom moeilijk onder de matten zodat erg lang
moet worden gestoomd voordat alles 100°C is. Beter gaat het als
de kale matten in een polypropyleen goot liggen. Na het stomen
wordt volvelds folie over steenwol en oud loopfolie getrokken.

De matten worden met 3 cm tussenruimte opgestapeld zodat de stoom
er goed bij kan.
Bij alle stoommethoden geldt dat het goed zou zijn om éên of
enkele uren langer te stomen dan eigenlijk nodig is. Het kost dan
niet zoveel stoom extra en er bestaat een grotere zekerheid dat
alle matten goed ontsmet zijn. Dit is uiteraard het beste te
realiseren bij de twee eerstgenoemde methodes.
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Steenwol-stoomcontainer
Tijdens de teeltwisseling dienen verder het oude plastic en de
gewasresten verwijderd te worden* Daarna moet de kas uitgespoten
en het druppelsysteem schoongemaakt worden«
5.6.

Beaesting

5.6.1.

Streefcijfers
Met streefcijfers bedoelen we de concentraties van de verschil
lende voedingsionen, die nagestreefd worden in de mat. Deze
streefcijfers staan weergegeven in het schema in tabel 12. Dit
zijn cijfers, die gelden voor het drainage-systeem. De cijfers
voor recirculatie-systemen liggen doorgaans wat lager. De cijfers
op het analyse-rapport krijgt zijn de gemeten voedingscijfers;
deze worden vergeleken met de streefcijfers.
De verschillen die dan gevonden worden, kunnen worden opgelost
door aanpassingen in het voedingsschema. Uiteraard is de grootte
van de afwijking bepalend voor de grootte van de aanpassing.
Naast de verschillende voedingselementen worden ook de EC en pH
op het analyse-rapport vermeld.
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teelt van paprika.

EC, pH,

NH4, K, Ca, Mg, NOg, S04> H2P04, Fe, Mn, Zn, B, Cu

3.0 5.0-6 0.5 7

7

3.25 19

3.5

1.25

15

7

7 6.0 0.7

Een uitvoerige bespreking van alle voedingselementen zou veel te
ver voeren in een teeltbrochure als deze. Daarvoor zijn andere
brochures geschreven die te vinden zijn in de serie voedingsop
lossingen glastuinbouw. We willen wel die zaken aan de orde
stellen, die van specifiek belang zijn voor de paprika-teelt. De
EC en pH komen aan de orde en daarnaast de voedingselementen NH,,
K, Ca, P, Mn, B.
5.6.2.

EC
De EC is een maat voor de totale zoutconcentratie in milli
Siemens per cm. Wat ionen betreft is hij vergelijkbaar met de
osmotische druk, een term die vroeger veel gebruikt werd. Een
bepaalde EC geeft dus een zekere osmotische druk, die de opname
van de plant in zekere zin bemoeilijkt. Daarnaast heeft een
bepaalde EC een voedende waarde. Alleen, die is niet bekend met
het noemen van de EC-waarde. Daarvoor dient een monster genomen
te worden om de samenstelling te bepalen.
De EC in de mat wordt beinvloed door twee factoren. Ten eerste
door de EC van het in te druppelen water. Deze is te regelen op
de voedingsunit. Als ondergrens wordt 2 aangehouden, dit met het
oog op kwaliteit. Op hoog-zomerse dagen gaat men vaak nog wat
lager. Wordt dit echter te lang gedaan, dan kan dat toch kwalijke
gevolgen hebben.
De tweede factor die de EC in de mat beinvloedt, is het
uitspoelingspercentage. Hoe hoger dit percentage, hoe dichter de
EC in de buurt van de in te druppelen EC zit. Naarmate er minder
wordt uitgespoeld is de EC in de mat vaak hoger, tenzij de plant
erg veel voedingselementen op neemt. Dit laatste komt echter niet
vaak voor. De ondergrens bij het uitspoelen ligt bij 15-20% voor
regenwater en omgekeerde osmosewater. Bij het gebruik van
leidingwater ligt dat in de buurt van de 25-40%. Dit niet zo zeer
om de EC te verlagen, maar meer om het chloor (Cl)-cijfer in de
hand te houden. De genoemde percentages gelden vooral in de
zomer. Zeker in de winter, maar ook in het voorjaar zijn deze
percentages hoger.

5.6.3. Zuurgraad of pH
De gewenste pH in de mat ligt tussen de 5 en de 6. Bij paprika
komt het vaak voor dat de pH boven de 6 uitgaat* Vooral na het
planten bereikt de pH hoge waarden. Op dat tijdstip wordt er
vooral op de vegetatieve groei gewerkt. Voor de plant betekent
dat vooral een opname van nitraat (N0^). Wanneer de plant dit
negatief geladen ion opneemt, dan zal heel simpel gesteld, de
plant daarvoor een negatief ion terug in de voedingsoplossing
stoppen. Dat ion is OH of HCO^. Beide ionen hebben een

i
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Er worden in extreme situaties pH's gemeten van meer dan 7.
In matten die gestoomd zijn, is het probleem vaak nog wat groter.
De problemen zijn het grootst in het begin van de teelt» Maar ook
op latere tijdstippen, wanneer er veel vegetatieve groei plaats
vindt, komt dit probleem voor. Bijvoorbeeld tijdens de fase van
hergroei na de vorming van het eerste zetsel.
In fases van vruchtzetting zien we, dat de pH daalt ook weer door
de selectieve opname van de plant. De pH komt dan meestal in de
buurt van 5.5 â 6. Later in het seizoen, wanneer de vruchtzetting
wat regelmatiger wordt zijn de problemen met een te hoge pH niet
meer aan de orde. Een hoge pH geeft allerlei "bijwerkingen" zoals
verminderde opneembaarheid van een aantal elementen. Dit behande
len we in aparte hoofdstukken per element.
5.6.4.

Ammonium (NH^)
Het ion ammonium, wat in de meststof ammoniumnitraat zit, zit
niet in de zogenaamde standaard voedingsoplossing. In kalksalpeter, wat meestal wordt gebruikt, zit ook een klein percentage aan
ammoniumnitraat. Ook het ammoniumnitraat wordt ook als aparte
meststof toegediend in geval de pH te hoog is, of te hoog dreigt
te worden. Ammoniumnitraat heeft dus een pH-verlagende werking.
Dit berust op het feit, dat normaal bijna alle stikstof in de
vorm van nitraten wordt toegediend. Door nu een gedeelte van de
stikstof toe te dienen in de vorm van ammonium, dat erg snel door
de plant wordt opgenomen, zal de pH verlagen. Ammonium is name
lijk een positief geladen ion. Bij opname door de plant komen
H -deeltjes terug in de voedingsoplossing, waardoor de pH daalt.
Er kan echter niet ongestraft een hoeveelheid ammonium worden
toegediend. Ammonium wordt erg snel door de plant opgenomen,
waardoor de opname van andere positieve ionen wordt geremd
(antagonistische werking). Met name de opname van calcium wordt
daardoor belemmerd. Wanneer er te weinig calcium wordt opgenomen,
wordt de gevoeligheid voor het optreden van neusrot groter. Om
toch een stabiele pH te realiseren wordt geadviseerd om in nieuwe
steenwolmatten na het voldruppelen 0.25 mmol NH^ toe te voegen
aan de voedingsoplossing (dit is 2.8 liter Amnitra per m ).
Wanneer later de pH^verder stijgt kan nog een 0.5 mmol NH, (5.6
liter Amnitra per m )worden toegevoegd. Zodra de pH weer gaat
dalen, kan de extra gift weer worden weggelaten. Bij gestoomde
matten is het advies om bij het voldruppelen al 0.25 mmol NH, aan
de voedingsoplossing toe te voegen.

5.6.5.

Kali (K)
Kalium wordt wel eens het kwaliteitsion genoemd. Vooral bij
tomaat wordt er op dit cijfer gelet. Bij paprika gebeurt dit in
wat mindere mate. Toch gaat in grote lijnen hetzelfde op als bij
tomaat. Een tekort aan kalium betekent een minder stevige vrucht
en een mindere smaak. Dit laatste komt doordat er minder eiwitten
worden gemaakt die onder andere de smaak beïnvloeden. Kalium is,
evenals ammonium, een ion dat gemakkelijk wordt opgenomen. Bij
hoge concentraties belemmert kalium de opname van met name
calcium en magnesium.
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Calcium (Ca)
Calcium is een ion dat met name belangrijk is voor de stevigheid.
Calcium wordt ingebouwd in de celmembramen. De structuur van de
celmembramen zorgt voor de stevigheid in allerlei plantedelen.
Het is dus een ion dat op elk moment van de teelt hard nodig is.
In de vegetatieve groeifasen is het nodig voor de stevigheid van
stengel en blad, in de generatieve groeifase is het van belang
voor de vruchten.
Calcium is een ion dat voor de plant moeilijk transporteerbaar
is. Het gaat voornamelijk met de verdampingsstroom mee. Verdampt
de plant weinig, dan zal er ook weinig getransporteerd worden.
Bovendien komt het terecht in de meest verdampende delen, meestal
de bladeren. Het is dus zaak om aandacht te besteden aan het
transport naar de vruchten. Dit kan plaats vinden door middel van
worteldruk. Worteldruk wordt evenredig verdeeld in de plant,
zodat ook de vruchten dan voldoende calcium krijgen.
Uit onderzoek is gebleken dat een laag calciumgehalte in de mat
leidt tot een hoger percentage neusrot. Dat wil niet zeggen, dat
we bij een hoger calciumcijfer geen neusrot krijgen. Het is een
van de factoren, die duidelijk een invloed hebben. Verder blijkt,
dat met name in het begin van de teelt de calciumconcentratie van
groot belang is voor de groei van het gewas.
Geadviseerd wordt <|an ook de periode tot de zetting 25 kg
kalksalpeter per m voedingsoplossing extra te geven. Later in de
teelt heeft een te hoog calciumcijfer een verhoogde gevoeligheid
voor stip tot gevolg. Ook daar geldt weer dat het één van de
factoren is, die de mate van stip beinvloedt.

5.6.7. Fosfaat (P)
Fosfaat is een ion, dat in verschillende vormen in de voedings
oplossing kan voorkomen. Dit is afhankelijk van de pH. Er is
echter maar één vorm, die door de plant opgenomen kan worden. Dit
is het ion ^PO,. Bij een pH van 4.5 is 100% van alle aanwezige
fosfaat ^PO,. Naarmate de pH hoger wordt neemt het percentage
^PO^ af. Bij pH=7 is nog maar de helft van de aanwezige fosfaat
in de vorm van H^PO^. Boven pH=7 neemt dit nog verder af.
Het fosfaat speelt een belangrijke rol bij het assimilatie- en
dissimilatieproces in verband met de energiehuishouding. Hoewel
er niet veel nodig is, is fosfaat toch een belangrijk ion. Een
tekort, heeft een groeiremming tot gevolg, zonder dat de echte
gebreksverschijnselen van dit tekort direct al zichtbaar zijn
(donkergroen blad, paarsverkleuring van de nerven).
5.6.8.

Mangaan (Mn)
Mangaan is één van de spoorelementen, die aan de voedingsoplos
sing worden toegevoegd. Bij mangaan gebrek treedt er vaak
chlorose op in de kop van de plant. De oorzaak van mangaangebrek
zit meestal niet in het te weinig toe dienen, maar in een
verhoging van de pH. We dienen mangaan in de vorm van tweewaardig
mangaan toe. Onder invloed van een hoge pH verandert tweewaardig
mangaan in vierwaardig mangaan en wordt dan onoplosbaar Mn0„. Dit
is niet opneembaar voor de plant. Meer tweewaardig mangaan toe
voegen heeft geen zin, omdat alles Mn0_ wordt. Op de analyses
staat ook alleen maar het gehalte aan tweewaardig mangaan. De
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digheden dan ook, de pH weer lager wordt, kunnen behoorlijke
hoeveelheden mangaan vrij komen. Dan wordt MnO„ weer tweewaardig
mangaan. Dit kan mangaan-vergiftiging tot gevolg hebben.
5.6.9.

Borium (B)
Ook borium is een spoorelement, dat moeilijk wordt opgenomen bij
een hogere pH. Borium wordt bovendien moeilijk in de plant
getransporteerd. Boriumgebrek is te herkennen aan de geelverkleuring aan punten van de bladeren. Het kan voorkomen, dat zelfs de
helft van het blad geel wordt. Uit onderzoek blijkt, dat waar
duidelijk boriumgebrek optreedt de opbrengstderving gedeeltelijk
te wijten is aan een hoge pH. Belangrijker is het feit, dat
ondanks voldoende borium in de voedingsoplossing toch gebrek
optreedt in het gewas. De vochtige teeltomstandigheden waaronder
paprika's geteeld worden, zijn naar alle waarschijnlijkheid een
belemmering voor het boriumtransport.
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6.

GROND, WATERVOORZIENING EN BEMESTING

6.1.

Grondsoort
Paprika's kunnen op elke grondsoort met goed succes worden
geteeld. Voorwaarde is wel een goede structuur en een goede
chemische samenstelling van de boven- en ondergrond. Zuurstof is
voor een goede beworteling onontbeerlijk. Op gronden waarin
moeilijk lucht toetreedt, denk maar aan de slempgevoelige,
fijnzandige zavelgronden, zien we dan ook vaak dat het gewas het
zonder extra maatregelen moeilijk doet. De weggroei is vaak al
moeilijker, maar vooral als later in het seizoen wat meer van het
wortelstelsel wordt gevraagd, ontwikkelt het gewas moeilijker en
komt de produktie achterop. Afhankelijk van de grond betekent dit
vaak, dat er ófwel jaarlijks, ófwel eens in de 2 à 3 jaar orga
nisch materiaal door de grond gewerkt moet worden. Dit moet dan
vooral materiaal zijn dat de grond openhoudt. De soort organisch
materiaal hangt af van de grond. Op veen- en zandgrond kan men
bijvoorbeeld stalmest gebruiken. Op kleigrond is een meer
verschralend materiaal gewenst, zoals een veenprodukt, gemalen
boomschors of champignonmest.
Op gronden die gemakkelijk dichtslempen is een afdekking van de
grond soms aan te bevelen. We hebben de laatste jàren nogal wat
gehakseld stro zien gebruiken. Dit materiaal is redelijk hard en
voldoet goed, zeker als het niet te diep is doorgewerkt. We
moeten hier nog wel opmerken, dat het te kiezen materiaal in
ieder geval zoutarm moet zijn. Materiaal dat de zoutconcentratie
sterk verhoogd, zal meestal meer schade dan voordeel geven.

6.2.

Ontwatering
Om prettig werken gedurende het gehele seizoen te bevorderen, is
het raadzaam de looppaden wat te verhogen. Het water loopt dan
van het pad naar de planten en er blijven geen plassen in het pad
staan. Door hieraan vöór of aan het begin van de teelt wat tijd
te besteden, kan men er gedurende de rest van het seizoen veel
gemak van hebben. Dit is zeker het geval als men het tijdens de
teelt wat bijhoudt en op plaatsen waar een plas blijft staan de
juiste maatregelen neemt.
De paprika wordt gerekend tot de zoutgevoelige gewassen. Om
verzouting van de grond tegen te gaan is een optimaal werkende
drainage nodig. Vooral in het westen des lands, bij gebruik van
oppervlaktewater is zoutaccumulatie in de grond niet denkbeeldig.
Een drainafstand van 3.20 m wordt vaak aangehouden. Bij een te
hoge slootwaterstand moet de drainage samengesteld zijn en op een
putbemaling worden aangesloten.

6.3.

Hatervoorziening
Na het planten wordt aanvankelijk weinig water gegeven. Een
volgroeid gewas kan^daarentegen op een warme zonnige dag wel 5 à
6 liter water per m verdampen. Op een bewolkte dag is dat de
helft of minder.
Uit proeven blijkt dat paprika's vrij zoutgevoelig zijn. Bij
gebruik van zouthoudend water, bijvoorbeeld oppervlaktewater in
het westen des lands, moet daarom ruim water worden gegeven. Dit
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optreedt. Uiteraard kan dit alleen indien de drainage optimaal
functioneert.
Voor watervoorziening op zich is evenwel beregening onder het
gewas de beste methode. Dit gebeurt door tussen elke twee
plantenrijen een regenleiding op de grond te leggen. Dus twee
regenleidingen per kap van 3.20 m. De planten kunnen dan van
water worden voorzien terwijl het gewas zelf droog blijft. Een
dopafstand van 1 m op de leiding is ruimschoots voldoende.
Doorgaans worden gewone sproeidoppen gebruikt, waardoor de gehele
oppervlakte nat wordtWanneer echter sprake is van een structuurgevoelige grond, is het
beter strookberegening toe te passen. Men plaatst dan zogenaamde
T-boogdoppen op de leiding. Bij strookberegening ontstaan grote
verschillen in concentratie van voeding en zouten tussen de
plantenrijen en de paden. Deze verschillen zijn mede afhankelijk
van de waterkwaliteit. Met deze verschillen moet men bij het
uitspoelen van de grond na de teelt rekening houden.
Druppelbevloeiing bij de teelt in grond is goed mogelijk en wordt
ook steeds meer toegepast. Bij druppelbevloeiing is voor alle
soorten water vóórfiltratie met behulp van een zandfilter ver
eist.
Vooral bij gebruik van scherminstallaties, is het zaak het
grondoppervlak zo droog mogelijk te houden om het euvel van
condensvorming te verkleinen.
6.4.

Beaesting

6.4.1.

Kalktoestand
De kalktoestand van de grond is afhankelijk van de hoeveelheid
koolzure kalk (CaCO^). De pH van de grond is afhankelijk van deze
kalktoestand. Een hoger gehalte aan koolzure kalk geeft een
hogere pH. Paprika reageert weinig op de kalktoestand. In een
bekalkingsproef werd de produktie niet duidelijk beïnvloed. Wel
bleek dat bij meer koolzure kalk, grotere vruchten werden
geoogst. Omdat stip meer wordt aangetroffen bij grotere vruchten
dan bij kleine, zou men kunnen veronderstellen dat meer koolzure
kalk meer stip oplevert. Opvallend is nu dat bij het onderzoek
naar de oorzaken van stip inderdaad werd gevonden dat meer
koolzure kalk (CaCO^) in de grond resulteerde in meer stip.
Verwacht men stip dan zullen zuurwerkende meststoffen op kalkrijke gronden een gunstige werking kunnen hebben.

6.4.2. Zouttoestand
Paprika's zijn gevoelig voor te veel zouten in de bodemvocht. Ze
zijn voor natrium (Na) en chloride (Cl) nog iets gevoeliger dan
voor andere zouten, zoals bijvoorbeeld sulfaten. De volgende
grenswaarden kunnen worden aangehouden als maximaal toelaatbaar
in het 1:2 volume extract:
EC 1.5 mS/cm
Na en CL 3 â 4 mmol/1
Vooral op droogtegevoelige gronden zijn lagere waarden aan te
bevelen. Slootwater geeft vaak aanleiding tot hoge gehaltes aan
natrium en chloride en soms ook aan calcium (Ca) en sulfaat
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mesten met een aangepaste voedingsoplossing zodat Ca en SO^ '
hierbij in mindering kunnen worden gebracht.
!
Overigens is het ook bij gebruik van ander water (bijvoorbeeld
regenwater of leidingwater) een goede maatregel om met een
voedingsoplossing (A + B bak) water en mest te geven. De
meststoffen voor de voorraadbemesting moeten voldoende diep door
de grond worden gewerkt (25 cm). Dit laatste is enerzijds om
verzouting van de eerste centimeters van de bovengrond te
voorkomen en anderzijds om ook zo diep mogelijk voedingsstoffen
aan de wortels te kunnen aanbieden.
Bij gebruik van grote hoeveelheden stalmest zal in het begin van
de teelt wat extra water moeten worden gegeven. Bij een hoge
zouttoestand tijdens de teelt zal ook ruimer en vaker moeten
worden beregend. Het opvoeren van de zouttoestand werd soms
opzettelijk nagestreefd, dit om de vruchtzetting te bevorderen.
Overdrijving kan hier ernstige schade toebrengen.
6.4.3.

Voedingstoestand
Bij de beoordeling van de grondanalysecijfers kan van de
streefwaarden in tabel 13 worden uitgegaan.

Tabel 13: Streefwaarden voor gehalten per liter in het 1:2 volume extract
zoals ze voor paprika gelden.
Stikstof
Kali
Magnesium
Calcium
Fosfaat
Sulfaat

4.5 mmol N
2.0 mmol K
1.2 mmol Mg
2.5 mmol Ca
circa 0.15 mmol P
2.0 mmol SO,

Voor fosfaat (P) is geen exacte waarde opgegeven. Doordat fosfaat
niet of vrijwel niet uitspoelt ligt dit gehalte in oudere kassen
vaak zo hoog, dat er geen speciale fosfaatbemesting meer nodig
is. Toch kan het weieens gebeuren dat het fosfaatgehalte in het
1:2 volume extract maar matig wordt gevonden. Kassen ouder dan
tien jaar (het gaat er om hoe lang het betreffende perceel als
kasgrond in gebruik is) hebben meestal geen fosfaat nodig. Op
nieuwe grond is vaak veel fosfaat nodig, tot 15 kg tripelsuper
fosfaat per are. Voor het bijmesten kan als globale norm voor de
concentratie aan meststoffen in het gietwater
1 mS/cm (EC) worden aangehouden. Dit komt ongeveer overeen met
1 gram mest per liter water. Let op! Deze hoeveelheid (1 EC) moet
worden opgeteld bij de concentratie (EC) van het gietwater.
6.4.4.

Gebreksverschijnselen
Paprika is een gewas dat niet gemakkelijk "tekent". Bij een zwaar
beladen gewas treedt soms een chlorose op van het bladmoes. Het
is de vraag of hier van magnesium- of van mangaangebrek of van
beide sprake is. In een dergelijke situatie moet men zoveel
mogelijk vruchten oogsten. Zorg verder voor voldoende voeding,
met name stikstof, in de grond. Als men per se nog iets wil doen,
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laatste kan weinig kwaad, mits men zorgt dat er geen verbranding
optreedt. Of het helpt is weer een andere vraag.
Zoals eerder is opgemerkt, is er alle reden om te veronderstellen
dat de calcium-voorziening een rol speelt bij het optreden van
neusrot, maar ook van stip. Daarom werden twee proeven gestart op
recirculerende voedingsoplossingen met verschillende hoeveelheden
ammonium als stikstofbron. Bij de samenstelling van de
oplossingen werd 0 tot 30% van de stikstof als ammonium gegeven.
Ammonium belemmert vooral de opname van calcium.
De conclusie van deze proef is dat verminderde opname van calcium
het optreden van neusrot in de hand werkt en dat van stip
vermindert. Een juiste rassenkeuze is zoals we uit andere proeven
weten wel zo belangrijk.
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7.

TEELT EN TEELTMAATREGELEN

7.1.

Stookteelt op substraat

7.1.1.

Planttijd
De stookteelt van paprika's is nagenccg altijd een teelt die het
jaar rond is. Tussen de twee teelten heeft men net voldoende tijd om
de kas weer voor de volgende teelt gereed te maken. Wanneer we de
opkweekperiode erbij tellen zijn de meeste planten meer dan een jaar
oud op het moment dat ze worden gerooid.
De vroegste paprika's worden al in november geplant. Daarmee behoort
deze teelt tot de vroegste van de stookteelten. In het begin van de
zestiger jaren werden de vroegste paprika's pas begin maart geplant.
Het zal duidelijk zijn dat door deze vervroeging de teelt totaal
veranderd is. Als in november wordt geplant zijn de planten begin
januari vaak al voldoende groot om zetting toe te laten. De
omstandigheden voor zetting zijn dan echter vaak niet ideaal. Bloei
en zetting de grofheid (te weinig licht voor assimilatenproduktie)
vallen tegen zodat de opbrengst ook niet geheel meevalt. Over het
algemeen kunnen we stellen dat het gewas rond 20 januari groot
genoeg moet zijn voor de zetting. De produktie is dan vroeg en kan
voldoende groot zijn.
De belangrijkste plantperioden zijn eind november/ begin december en
de maand januari. Hierbij mikken de planters na half januari op het
gat in de markt in mei. Dat gat ontstaat als het eerste zetsel van
de vroege plantingen weggeoogst is. Het planten begin december geeft
vaak een redelijk gemakkelijke weggroei te zien. Het klimaat is
veelal gunstiger dan bij later - bijvoorbeeld begin januari planten, omdat minder vorst optreedt en de luchtvochtigheid ge
makkelijker op niveau wordt gehouden. Dit laatste is momenteel
minder van belang, omdat de teelt praktisch altijd wordt gestart met
een scherm van plastic folie boven het gewas dat dag en nacht is
gesloten. We komen op het schermen later nog terug.
Voor de teelt van groene paprika's op substraat is het niet raadzaam
om vôôr januari te poten. Die teelt heeft toch al te maken met een
sterkere gewasgroei, waardoor problemen met de hoogte kunnen
ontstaan.

7.1.2.

Opleid- en teeltsystemen
Het is nog niet zo lang geleden dat de paprikaplanten in het geheel
niet werden gesnoeid. Men plantte en liet de planten groeien zoals
ze dat van nature deden. Hierdoor ontstond een vol, onoverzichtelijk
geheel in de kas. Per plant zaten er vier of vijf touwtjes om te
voorkomen dat de planten omvielen. Alles bij elkaar gaf dit veel
zoekwerk met oogsten, vooral als de groei sterk was.
Vanaf 1975 is een teeltsysteem geïntroduceerd waarbij per plant een
beperkt aantal stengels wordt aangehouden en waarbij de zijscheuten
worden getopt. Men noemt dit het stengelsysteem.
Het meest gangbare systeem is dat men per kap van 3.20 m vier rijen
planten zet en per plant twee stengels aanhoudt. Daarnaast zien we
ook dat bij wijdere plantafstanden drie stengels per plant worden
aangehouden en systemen waar drie rijen planten per 3.20 m kap staan
met per p^ant eveneens drie stengels. Het streven moet steeds zijn
dat per m kaspoppervlakte ongeveer zes tot maximaal zeven stengels
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groei, nagenoeg de maximale produktie en kan men toch redelijk vlot
werken. Het voordeel van vier rijen per kap is dat men smallere
"hagen" van stengels krijgt.
Ook de verwarming, die meestal als buisrail in de paden ligt, past
goed in dit vierrijensysteem. Het voordeel van drie stengels per
p£ant is dat de plantkosten worden gedrukt. Het bespaart 1 plant per
m.
7.1.3.

Plantafstanden
De stengelaantallen die in 7^1.2. worden genoemd, houden in dat bij
het tweestengelsysteem per m ongeveer drie planten worden gepoot.
We zien vaak dat er een plantafstand van 43 cm wordt aangehouden bij
het tweestengelsysteem en vier rijen per kap. Bij hetzelfde aantal
rijen en drie stengels per plant staan de planten in de rij op circa
65 cm.
Dichter planten betekent over het algemeen een wat grotere totaalproduktie (vooral vroeg), mêêr plantkosten, mêër arbeid en ook een
gewas dat (te) vroeg aan de draad is. Als het gewas boven de draad
komt, is het nauwelijks meer te steunen. Hierdoor kan takbreuk
optreden. Om dit te voorkomen moet dus extra veel arbeid worden
verricht als het gewas eerder aan de draad is.

7.1.4.

Planten
Het welslagen van een teelt begint al voordat de planten op de
steenwolmat staan. Dat betekent dat het plantmateriaal, als het van
de plantenkweker komt, gelijk in een verwarmde ruimte moet komen te
staan waar het niet kan afkoelen en uitdrogen. Bij het uitplanten
zal men voorzichtig te werk moeten gaan. Men moet er op letten dat
de planten zo min mogelijk worden aangeraakt. Pak alleen de pot
beet. Virusverspreiding tegengaan begint al in dit stadium van de
teelt. Het is van belang dat de planten op een natte, voorverwarmde
mat komen te staan, waar ze al snel een eerste druppelbeurt krijgen
om vlot te kunnen doorwortelen.
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Als de planten op de mat staan krijgen ze snel een druppelbeurt om
het doorwortelen te bevorderen.
Met het planten wordt tegelijkertijd de druppelaar zó gezet dat op
de pot gedruppeld wordt* Niet te lang na het planten moeten de
matten gedraineerd worden, zodat de wortels ongestoord de mat in
kunnen groeien.
7.1.5. Weggroei
Paprika is van nature een vrij trage groeier. Om toch binnen
redelijke tijd een gewas te krijgen dat voldoende groot is om vrucht
te dragen, moet de groei zoveel mogelijk worden bevorderd. Zorg
daarom voor een voldoende hoge temperatuur en een redelijk vochtig
klimaat. Ook de worteltemperatuur en de voedingsconcentratie zijn
belangrijke factoren bij de weggroei.
Het is ook van belang om zoveel mogelijk licht in de kas te krijgen.
Zorg daarom voor schoon glas en haal geen onnodige lichtonderscheppende materialen in de kas.
Tenslotte willen we hier de kwaliteit van de planten noemen. Gebruik
een plant die vanaf zaaien tot het pootbare stadium ongestoord is
gegroeid en die daar niet onnodig lang over heeft gedaan.
Bovengenoemde voor de weggroei belangrijke factoren zullen in latere
hoofdstukken apart worden behandeld, zodat we er hier niet verder op
in behoeven te gaan.
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Zowel in de praktijk als bij het onderzoek is gebleken, dat paprika
niet snel nadelen van het schermen met een vast of beweegbaar scherm
laat zien. Het is daardoor mogelijk om met betrekkelijk weinig
kosten veel energie te besparen. Dit geldt met name voor de eerste
groeiperiode die qua energieverbruik het duurst is. Uitgegaan mag
immers worden van een besparing van 40 â 45% wanneer in die periode
een scherm van plastic folie constant goed gesloten wordt gehouden.
Bij onderzoek in 1981 en 1982 (vroege produktie) bleek geen nadeel
van continu schermen vanaf het planten tot eind maart. Bij die
proeven is gekeken of de bladeren door het schermen groter werden en
of de planten sneller in de lengte groeiden. De uitgevoerde metingen
leverden echter geen noemenswaardige verschillen op. Ook de vroege
produktie was nagenoeg gelijk.
In de praktijk is het gebruik van een scherm algemeen aanvaard als
teeltmaatregel. Vaak kan een foliescherm boven een pas uitgeplant
paprikagewas ongestraft zes tot zeven weken dicht blijven liggen. De
positieve invloed van het gesloten scherm op de luchtvochtigheid en
de planttemperatuur is gunstig voor het gewas, zodat de weggroei
gemakkelijker verloopt. De voordelen compenseren in ieder geval
ruimschoots het nadeel van het lichtverlies door het scherm. Wanneer
men met een vochtdoorlatend doek schermt is het aan te raden om een
vast foliescherm onder de beweegbare installatie aan te brengen voor
de eerste maand, daar anders de luchtvochtigheid te ver weg kan
zakken.
Om het lichtverlies door een gesloten foliescherm zoveel mogelijk te
beperken verdient een anti-condensfolie verre de voorkeur. Onder een
gewoon folie loopt de lichtdoorlatendheid al snel terug als gevolg
van druppelvorming aan het scherm.
Een nadeel van het schennen is dat er grote horizontale temperatuur
verschillen kunnen ontstaan als de afdichting aan de gevel slecht is
óf als er met kieren wordt gewerkt. Daarom worden er vrij algemeen
met ventilatoren gebruikt, die liefst draaibaar zijn opgehangen om
de kaslucht in beweging te houden.
Doordat met een scherm de teeltruimte bijna potdicht wordt gemaakt,
loopt de verversing van de kaslucht sterk terug. Hierdoor bestaat
het gevaar dat schadelijke gassen, die met de C^-dosering de kas in
worden geblazen, zich ophopen. Momenteel vindt daar onderzoek naar
plaats.
Met beweegbare schermen wordt tot in mei nog 's nachts geschermd.
Daarna verdient het aanbeveling om het folie uit de installatie te
verwijderen, zodat in de zomer geen extra licht wordt onderschept.
7.1.7. Temperatuur wortelmilieu
Voor een goede groei van paprika's is een worteltemperatuur nodig
van 21-22 C. Te lage temperaturen bij de start van de teelt kunnen
een trage groei en een aantasting van Pythium tot gevolg hebben.
Substraatverwarming hoort er de eerste 6 tot 8 weken van de teelt
echt bij voor een vlotte, vegetatieve weggroei. Daarna loopt de
mattemperatuur aardig mee met de ruimtetemperatuur. Te hoge
worteltemperaturen werken een te vegetatieve groei van het gewas in
de hand. Het idee bestaat dat in voorjaar en zomer te hoge
worteltemperaturen ontstaan als continu de condensorwarmte als
matverwarming wordt gebruikt. Ideaal zou zijn als de condensorwarmte
dan op een andere manier benut zou kunnen worden.
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krimpscheuren wordt de laatste jaren onderzoek verricht.
7.1.8.

Ruimtetemperatuur
Paprika's vragen voor een vlotte groei een vrij hoge temperatuur.
Dit geldt zeker in de periode tot half januari waarin nog geen
zetting gewenst is. Daarna gaat vooral de nachttemperatuur omlaag.
Het temperatuurregime bij paprika levert al tien jaar stof tot
discussie. Veranderde inzichten en teeltmethoden, zoals het gebruik
van schermen, hebben daartoe bijgedragen. Vroeger werd in het begin
van de teelt 21-22 °C 's nachts en 24-25 °C overdag gestookt. Het
doel daarvan was om in zo kort mogelijke tijd een voldoende groot
gewas te kweken waaraan vruchten konden worden toegelaten.
Na een aantal weken de bovengenoemde temperaturen te hebben
aangehouden liet men de dag- maar vooral de nachttemperatuur zakken.
Over het algemeen zag men dan vrij snel de bloemknoppen sterker
worden, de bloemen gaan bloeien en bij voldoende licht en goede
klimaatcondities ook de zetting op gang komen. Onder invloed van de
stijgende gasprijzen en onderzoekresultaten (zie tabel 14) is men de
laatste jaren gedurende de nacht aanmerkelijk minder gaan stoken.
Uit onderzoek blijkt dat een nachttemperatuur van 15 C voldoende is
en geen vertraging van de groei geeft ten opzichte van 20 of 21 C.
Om van 15 °C 's nachts geen nadeel (kwaliteit) te hebben is het
echter gewenst om overdag 24 ä 25 °C te stoken. Veel telers vinden
dat toch wel wat hoog in verband met het arbeidsklimaat ze geven er
de voorkeur aan om overdag enkele graden lager te stoken. De
consequentie is dan echter dat men 's nachts wat hogere temperaturen
moet aanhouden.
Het feit dat in de praktijk vrij algemeen met een scherm wordt
gewerkt, heeft tot gevolg dat men 's nachts minder in temperatuur
zakt, zodat op de dag als het scherm open ligt, niet zo erg hard
gestookt hoeft te worden. Belangrijk bij het hele temperatuurverhaal
is dat een etmaalgemiddelde van 20 °C gehaald wordt.
In de praktijk zien we dat bij de start van de teelt etmaal
gemiddelden van 21 °C aangehouden worden. Meestal is dit met een
nachttemperatuur van 20 °C en een dagtemperatuur van 23 C. Ongeveer
drie weken voor de zetting wordt de nachttemperatuur geleidelijk
afgebouwd. De etmaaltemperatuur laat men naar 20 C of nog iets
daaronder zakken. Vanaf begin zetting worden nachttemperaturen van
17 â 18 °C gerealiseerd. Afhankelijk van de schermsituatie wordt
daarna 's nachts 17 of 18 °C gestookt en overdag 22 â 23 C om aan
een etmaalgemiddelde van 20 °C te komen.
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de produktle In kg/m
1978
D
°C

N
°C

Vroeg
kg/m

21
21
21

20
17
14

4.3
4.6
4.7

1979
Totaal
kg/m

D
°C

N
°C

Vroeg
kg/m

15.5
16.6
15.9

20
20
25

20
15
15

4.2
4.5
5.1

N
°C

Vroeg
kg/m

25
20
25

20->15
20->15
15

6.4
4.3
6.6

9.8
10.1
11.0

1983

1980
D
°C

Totaal
kg/m

Totaal
kg/m
14.5
12.0
14.4

D
°C
25->21
25->21
25->21

Vroeg
kg/m
15
12.5
10

2.1
2.2
2.5

Totaal
kg/m
13.1
12.6
12.7

1984
D
°C

N
°C

25->21
25->21
25->21

15
15->10
10

Vroeg
kg/m
2.0
1.9
1.7

Totaal
kg/m
15.8
16.2
16.2

(20->15 betekent: 20 °C, na 5 weken 15 °C)
Bron: Proefstation Naaldwijk
Uit tabel 14 blijkt duidelijk dat het temperatuurregime 15-25 °C
steeds tot goede resultaten heeft geleid» Dit geldt zowel voor de
produktie als voor de kwaliteit* Bij de proeven viel op, dat bij
lage nachttemperaturen die onvoldoende door hoge dagtemperaturen
waren gecompenseerd, de produktie weliswaar in de meeste gevallen
wel goed was, maar dat het percentage "knopen" veel te hoog lag.
Opvallend is ook dat zelfs 12 °C nacht en 25 °C dag tot een goede
produktie en kwaliteit oplevert. Hierbij moet wel worden opgemerkt
dat de produktie bij deze behandeling ongeveer een week later op
gang kwam dan bij de andere behandelingen.

- 45 7.1.9.

Ventileren
Ventileren heeft verschillende functies. Op de eerste plaats
uiteraard om warmte uit de kas af te voeren en daarmee te voorkomen
dat de temperatuur in de kas te hoog oploopt. Voor dit doel wordt de
ventilatietemperatuur over het algemeen enkele graden boven de
stooktemperatuur ingesteld. Er is dan een "dode zone" van enkele
graden, waarmee wordt voorkomen dat onnodig warmte wordt weggeventileerd. Het kan echter zijn dat het gewenst is om te ventileren reeds
lang voordat de ingestelde ventilatietemperatuur is bereikt. Dat is
dan om te voorkomen dat er in de kas een te hoge luchtvochtigheid
ontstaat waardoor de planten te weinig kunnen verdampen. Door in
deze situatie wat te ventileren - wordt vocht uit de kas afgevoerd
en ontstaat er ruimte voor verdamping door de planten. Door het
ventileren kan de ruimte temperatuur beneden de ingestelde
temperatuur komen. Eventueel kan er daarom wat bijgestookt worden.
Dit regelen om te voorkomen dat de vochtigheid te hoog wordt, kan
worden gedaan op basis van de gemeten luchtvochtigheid die in de kas
heerst. Het kan echter ook worden gedaan op basis van de buitentem
peratuur in combinatie met de heersende windsnelheid. Het voert te
ver om hierop in deze brochure diep in te gaan.

7.1.10. CO2 doseren
Zeker nu in steeds dichtere kassen wordt geteeld, is het noodzake
lijk het koolzuurgasgehalte van de kaslucht in de gaten te houden.
Dit geldt zowel ten aanzien van te hoge als ten aanzien van te lage
gehalten.
Een laag ventilatievoud betekent dat het in de kas aanwezig
koolzuurgas slechts zeer langzaam zal kunnen verdwijnen. Anderzijds
zal het inhouden dat het gehalte erg laag kan worden omdat er
nauwelijks van buitenaf wordt aangevuld. In verband met dit laatste
is het gewenst om reeds snel na de aanvang van de teelt met doseren
et beginnen. Door CO»-opname van het gewas kan het gehalte van de
kaslucht immers beneden het optimum dalen. Bij een laag ventilatie
voud, kan het gehalte echter gemakkelijk (te) hoog oplopen zodra er
wordt gedoseerd. Hierdoor ontstaat er een grotere kans op schade aan
het gewas.
Om zowel te lage als te hoge gehalten te voorkomen, is meten en
regelen uitdrukkelijk aan te bevelen. Gestreefd moet worden naar een
gehalte van 600-800 ppm. De groei zal dan nagenoeg maximaal kunnen
zijn en er is geen gevaar voor schade.
Later in het seizoen wordt er meer geventileerd. Ook dan is het
echter aan te raden om het koolzuurgasgehalte wat op te voeren tot
boven het natuurlijke gehalte van 300 ppm. Wanneer niet wordt gedo
seerd, blijkt het gehalte wel lager dan 300 ppm te kunnen worden. De
assimilatie van de planten, die gelijk is aan de produktiecapaciteit, loopt dan snel terug. Probeer daarom zo lang mogelijk te
blijven doseren, ook al is er niet direct warmtevraag.
In een CO^-proef bij een herfstteelt is aangetoond dat een hoger
C^-gehalte ook een gunstig effect op de zetting heeft. In de be
treffende proef constateerde men bij gerealiseerde waarden van 400
ppm twee keer zoveel gezette vruchtjes als bij 275 ppm. De behande
ling met 340 ppm (buitenluchtniveau) zat daar tussenin.
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Een gezond en volgroeid paprikagewas kan hoge temperaturen vrij goed
verdragen. Dat betekent echter niet dat deze geen nadelen hebben. In
een periode van warm tot heet weer in de zomer, zien we vaak dat de
produktie aanvankelijk toeneemt. Maar later blijkt, dat tijdens de
bewuste periode de vorming van goede bloemen wel degelijk heeft
geleden en dat de zetting minder wordt. Dit heeft uiteraard gevolgen
voor de latere produktie. Daarom moeten zeer hoge temperaturen
worden voorkomen.
Tijdens heet weer zien we meestal ook een hoeveelheid vruchten met
neusrot en ook brandvlekken ontstaan. Het verschil tussen deze twee
afwijkingen is niet altijd duidelijk aan te geven. Neusrot wordt
veroorzaakt doordat zwakke cellen in het uiteinde van de vrucht,
barsten bij sterke wisselingen in de waterhuishouding van de plant.
Deze cellen zijn zwak door een slechte calciumvoorziening in een
vroeg groeistadium. Om neusrot tegen te gaan is het gewenst om de
luchtvochtigheid in de middaguren zo mogelijk wat op te voeren. Dit
wordt in de praktijk ook gedaan door al vroeg in de middag spaarzaam
te gaan luchten. Het gevolg is dat de temperatuur gemakkelijk hoog
oploopt, soms tot boven de 30 °C. Die waarden zijn echter nadelig
voor de bloemkwaliteit en de zetting. Het is de kunst om in deze het
juiste midden te vinden.
Voor de calciumvoorziening in vruchten en groeipunten is het zaak
dat de planten gedurende de nacht door de worteldruk weer helemaal
volgepompt worden. Daarentegen moet 's morgens al vroeg de
verdamping weer op gang worden gebracht.
In het voorjaar of de zomer kunnen we soms te maken hebben met
flinke weersovergangen. Als na een lange periode met donker weer
ineens erg scherp weer ontstaat, wordt erg veel van het gewas
gevergd. Op het heetst van de dag kan de plant de verdamping
nauwelijks aan. Het gewas is dan dankbaar als er wat licht
weggeschermd wordt met een vochtdoorlatend doek. Deze maatregel moet
wel beperkt blijven tot de eerste dagen na zo'n weersovergang en wel
gedurende enkele uren op het heetst van de dag.
7.1.12. Klimaat in de herfst
In de herfst zal het regelen van het klimaat voor een belangrijk
deel bestaan uit het nemen van maatregelen die een te hoge
luchtvochtigheid kunnen voorkomen. Dat betekent dus gedurende
bepaalde tijden wat stoken en vooral ook ventileren om daarmee vocht
uit de kas af te voeren. We doen dit op de eerste plaats om het
gewas aktief te houden zolang dat nodig is. Dat is zolang de
vruchten nog moeten zetten en uitgroeien. Op de tweede plaats is dit
ook van belang om schimmelziekten in gewas en vruchten te voorkomen.
Het droog houden van het gewas kan daarbij helpen wat mede uit
oogpunt van kwaliteit een belangrijke zaak is.
Uit de praktijk blijkt dat een stookteelt op substraat zonder een
chemische bestrijding tegen Botrytis, tot een goed einde te brengen
is, mits het juiste klimaat wordt nagestreefd.
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De gewasverzorging bestaat bij de paprikateelt vooral uit het
indraaien van de hoofdstengels en het toppen van de zijscheuten. Het
toppen en indraaien wordt in de regel als één bewerking uitgevoerd
en zal eens in de drie â vier weken moeten gebeuren. Als de planten
"op twee" (of "op drie") zijn gezet, is daarmee bepaald welke
scheuten de hoofdstengels zullen worden. Hierna zullen bij een goede
groei al weer snel zijscheuten worden gevormd. Deze mogen niet
geheel worden weggenomen (gediefd), maar moeten worden getopt. Deze
scheuten helemaal weghalen zou betekenen dat de planten te kaal
worden waardoor onvoldoende "fabriek" voor een maximale assimilatie
overblijft. Er wordt daarom getopt op enkele bladeren.

Door gebruik van goede hulpmiddelen kan de gewasverzorging makkelijk
en hygiënisch worden uitgevoerd; gebruik melk en neem gewasresten
mee.
Dat de noodzaak van het toppen en indraaien afhangt van de
groeisnelheid zal duidelijk zijn. Als de planten flink met vruchten
belast zijn, zal de groei in de kop minder zijn dan in de periode
voordat er vrucht wordt toegelaten of in de periode van hergroei na
een zetting. Toch wordt in de praktijk naar volle tevredenheid
gewerkt met een vaste frequentie van het toppen en indraaien eens in
de drie weken. Bij de werkwijze is het voldoende om altijd kleine
kopjes weg te breken, zodat voldoende assimilerend oppervlak
gespaard wordt. Voordelen van deze regelmaat in gewaswerkzaamheden
zijn dat je wekelijks een derde van het gewas "ziet" en dat je nooit
verrast wordt door de hoeveelheid werk als je vier of vijf weken
niet door het gewas bent geweest. Ook spintproblemen zullen in het
voorjaar eerder worden onderkend. In verband met het gevaar dat
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bij het werken in het gewas steeds met magere melk worden gewerkt.
Na behandeling van een plant doopt men de vingers in de melk voordat
men de volgende plant aanraakt* Het is duidelijk aangetoond dat
daarmee veel besmetting kan worden voorkomen.
Bladplukken wordt bij paprika's niet gedaan. Wanneer de teelt zonder
storingen verloopt en er ook geen bladverbrandingen ontstaan als
gevolg van ziektebestrijdingsmiddelen, kan het blad tot het einde
van de teelt tot onderaan toe groen blijven. Dit is vooral het geval
als er regelmatig wordt getopt en men de plant bovenin niet
verwaarloost en te vol laat worden. Bij gewassen die erg hoog worden
zien we ook wel wat blad vergelen en later afvallen. Dit zijn echter
geen redenen om blad te gaan plukken. Àls het laatste zetsel aan de
plant zit kan de kop uit de plant gehaald worden. Hoewel daar uit
proeven geen voordeel van gemeten is, bestaat de ervaring in de
praktijk dat het koppen een gunstig effect op de grofheid heeft.
7.2.

Stookteelt in grond
Daar het overgrote deel van de stookteel op substraat staat, is de
teeltbeschrijving ook gericht op die teeltijze. Enkele onderdelen
die voor een grondteelt wezenlijk anders zijn, worden in het
navolgende toegelicht.

7.2.1. Uitplanten en aangieten
Het is belangrijk om te planten in een goed bemeste en voldoende
vochtige grond. Daarnaast moeten de potkluiten op het moment van
uitpoten goed vochtig zijn. Wanneer niet aan deze twee voorwaarden
wordt voldaan, betekent dat zeker een ongelijke weggroei en later
een ongelijke stand van het gewas.
Om het contact met de kasgrond en de potkluit te bevorderen moet een
of enkele malen met de slang aangegoten worden. Uiteraard moet er
met een zachte waterstraal gewerkt worden, zodat geen gronddeeltjes
tegen de planten opspatten.
Er dient op te worden gelet dat de bovengrondse delen van de planten
niet in aanraking komen met de kasgrond. De ervaring is dat een
vroegtijdige aantasting met virus vanuit de grond kan ontstaan,
doordat bladeren met de grond in aanraking zijn geweest.
Net als in de substraatteelt is het voor een grondteelt wenselijk om
lichtreflecterend materiaal aan te brengen na het planten. Dit kan
zowel styromul-korrels als geperforeerd wit folie zijn. Het is
raadzaam de paden bol en water hoger te leggen dan de plantrijen.
7.2.2.

Bodemtemperatuur
De hoogte van de bodemtemperatuur is erg belangrijk voor een goede
start van de planten. Op het moment van uitplanten mag de
rgnotdmeeparutruz keren eit lager dan 20 °C zijn; liever 22 â 23 °C.
Ook gedurende de rest van de teelt is het gewenst dat de
bodemtemperatuur boven 20 °C wordt gehouden. Het bevordert een goede
en regelmatige groei van het gewas en de vruchten. Dit is voor de
produktie, maar ook ter voorkoming van verschillende schimmelziekten
belangrijk. Praktisch gezien is een grondverwarming in het winter
halfjaar noodzakelijk om een voldoende hoge grondtemperatuur
mogelijk te maken. Men kan een week tot tien dagen vóór het planten
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warmte in de grond brengt. Pas de laatste vier â vijf dagen gaat men
ook bovengronds stoken om de bovenlaag op temperatuur te brengen. In
de zomer kan de grondverwarmingsinstallatie enkele maanden gemist
worden. Vanaf september is het raadzaam om de installatie weer aan
te zetten. Wanneer men dat niet doet, moet men bovengronds belang
rijk hoger stoken. Het zal duidelijk zijn dat dit heel wat meer
energie kost dan het wat opwarmen van de grond.
7.2.3.

Klimaat
Bij een grondteelt is de luchtvochtigheid hoger door de verdamping
vanuit het grondoppervlak. Hierdoor zullen er ook eerder
vochtproblemen ontstaan dan bij een steenwolteelt. In de
schermperiode zal men bij een grondteelt minder uren schermen en ook
eerder in het jaar uitgeschermd zijn. Wordt het schermfolie te lang
potdicht gehouden dan zien we ook wel "klimaatschade" ontstaan. Dat
beeld uit zich in een "band van gaatjes en bruine cellen" op het
jonge blad. Bij het uitgroeien van dat blad vallen er grotere gaten
in.
Met beweegbare schermen is het niet verstandig om daar nog mee te
werken als de eerste Botrytistakken zijn gesignaleerd.
Laatstgenoemde kwaal kan in de herfst een groot probleem zijn. Om
dat te voorkomen zal men veel meer dan bij de substraatteelten
moeten werken met minimum buizen en/of minimum lucht om zo het gewas
droog te houden. Zie hiervoor ook het hoofdstuk "Gewasbescherming".

7.3.

Normale heteluchtteelt

7.3.1.

Planttijd en teeltduur
De heteluchtteelt van paprika is te verdelen in de vroege en de
normale heteluchtteelt.
Bij de normale heteluchtteelt kan worden geplant van begin april tot
begin mei. De teelt vindt plaats in grond en er wordt alleen met
hangende heteluchtkachels verwarmd. Eerder planten is praktisch
onmogelijk vanwege te verwachten problemen als gevolg van de lage
grondtemperaturen. Bij later planten mist men de dure vroege kilo's
en de totale produktie blijft te laag vanwege de korte teeltduur.
Een heteluchtteelt wordt veelal beëindigd tussen half oktober en
half november. Er wordt groen geoogst. Tot ongeveer 1 september is
een goede zetting mogelijk. Bloemen die later zetten, groeien nog
wel uit maar de vruchten blijven te klein en de kwaliteit valt
tegen. De uitgroeiduur van vruchtjes die tot 1 september zetten is
ongeveer zes â zeven weken. Dit verklaart de eerder genoemde
beëindigingstijd.
Bij de vroege heteluchtteelt is een aanvullende gewas- c.q.
matverwarming aanwezig in de vorm van vier of zes polypropyleenslangen per kap. Meestal is er een beweegbaar of vast scherm
aanwezig over het algemeen wordt er op steenwol geteeld. Deze
factoren maken een flinke vervroeging van de plantdatum mogelijk. Er
wordt geplant van begin januari tot begin maart, afhankelijk van het
feit of er wel of niet een keer sla wordt geteeld in de winter. Bij
de vroegere plantdata oogst men rood terwijl in de latere gewassen
groen wordt geoogst.
Vanwege de ruimte die het teeltschema biedt en omdat er een betere
klimaatbeheersing mogelijk is dan bij heteluchtverwarming wordt de

- 50 teelt langer aangehouden. Afhankelijk van de te verwachten late
produktle wordt deze teelt beëindigd tussen eind oktober en eind
november. De punten waarop de vroege heteluchtteelt afwijkt van de
latee stookteelt en de normale heteluchtteelt, worden besproken in
paragraaf 4.4.
7.3.2.

Plantklaar maken
Een eerste voorwaarde voor een goede start is een grondtemperatuur
van tenminste 20 °C. Bij lagere temperaturen zal paprika onvoldoende
inwortelen. De planten groeien traag weg, ze worden zeer vruchtbaar
en een voldoende produktie van vruchten van goede kwaliteit komt te
laat op gang. De grondtemperatuur is afhankelijk van de instraling,
plantdatum, grondsoort, grondwaterstand, voorteelt, aanwezigheid van
een scherm en van grond- of gewasverwarming. Àan het einde van de
voorteelt, meestal sla of koolrabi, is de grondtemperatuur niet
hoger dan 10 â 14 C. Bij afwezigheid van grondverwarming of
aanvullende gewasverwarming in de vorm van polypropyleenslangen op
de grond is het een hele toer de grond op temperatuur te brengen en
te houden. De keuze van de plantdatum is erg belangrijk en dient te
worden gebaseerd op bovengenoemde faktoren. De hoeveelheid
instraling is van groot belang. Half april is de zon al heel wat
sterker dan eind maart. Treffen we een donker voorjaar dan kan de
grondtemperatuur tot in mei problemen opleveren.
Direct na het wegoogsten van de sla of koolrabi in een afdeling
blijven de ramen continu gesloten. Om een vlotte opwarming van de
grond door de zon mogelijk te maken, wordt de grond zo snel mogelijk
gespit en plantklaar gemaakt. Daarna wordt de grond door beregenen
op vocht gebracht en zwart gehouden. De zwarte vochtige grond neemt
de zonnewarmte beter op en houdt deze in de nacht beter vast. Men
zou met een broeiveurtje kunnen werken, spaar dit wordt in de
praktijk niet gedaan. Wel wordt er per m 1 â 1.5 kg stro ingespit.
Bij de vertering ervan komt in de grond warmte vrij. Om
stikstofgebrek te voorkomen dient 4 kg kalkammonsalpeter per 100 kg
stro extra aan de grond te worden toegevoegd. Het stro moet vrij
zijn van chemische verontreinigingen en onkruidzaden. Stro verbetert
de structuur van de grond gedurende de gehele teeltperiode. Wel zal
aanvankelijk meer water moeten worden gegeven.
Vóór het planten zal er enige dagen moeten worden voorgestookt met
dag- en nachttemperatuur van 20 C om te voorkomen dat de grond in
de nacht weer afkoelt. Voor gebruik van een scherm is de grond beter
op temperatuur te krijgen en te houden. Ook een vast scherm kan in
de eerste weken goede diensten bewijzen.

7.3.3.

Planten
Na het poten worden de planten enkele keren aangegoten met de slang
voor een goede aansluiting met de kasgrond. Tevens krijgen drogere
potten extra water. Bronwater heeft een temperatuur van 8 â 10 °C.
Dit zou de grond te veel doen afkoelen. Het verdient aanbeveling
gebruik te maken van voorverwarmd water. In de praktijk wordt het
water met een geyser verwarmd waarbij zoveel water wordt bijgemengd
dat het gietwater een temperatuur van 35 â 40 °C heeft. Dit wordt in
een voorraadbak gebracht waaraan dan kalksalpeter wordt toegevoegd.
Zo wordt voorkomen dat, door uitspoeling van voedingsstoffen uit de
potten en uit omringende grond, de voedingstoestand te laag zou
worden. Er treedt gemakkelijk stikstofgebrek op waardoor de planten
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In de eerste weken na het planten wordt zo min mogelijk volvelds
beregend omdat tengevolge van het koude grondwater de kasgrond te
veel zou afkoelen. Wel wordt de grond voortdurend zwart gehouden.
Als het niet lukt om de grond op temperatuur te hebben op de
geplande plantdatum, kan men het planten beter uitstellen. Als er
toch in een te koude grond wordt uitgeplant, is de weggroei zo
slecht dat een grote achterstand wordt opgelopen die niet meer is in
te halen. Houdt er bij eventueel uitstel wel rekening mee dat de
plantkwaliteit niet achteruit gaat. De plant mag niet te oud worden.
Ophouden bij lagere temperaturen of door drooghouden is uit den
boze.
7.3.4.

Bodembedekking
Bij veel grondteelten wordt met name in de zuidelijke provincies de
bodem afgedekt met wit geperforeerd folie. In de praktijk blijkt
onder andere dat daardoor een hogere opbrengst mogelijk is. Door
reflectie van het licht komt er meer licht in het gewas. Op gronden
die bij veelvuldig watergeven gemakkelijk dichtslibben blijft de
structuur beter in takt. In de bovenste laag is er een gelijkmatiger
vochttoestand en ook de luchthuishouding komt het ten goede. Onkruid
krijgt minder kans. Men kan het snoeisel gemakkelijk bij elkaar
vegen. Bij veel instraling overdag loopt de grondtemperatuur minder
op en in de nacht zakt deze minder ver weg.

Bij de grondteelt wordt de bodem vaak afgedekt met wit geperforeerd
folie.
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grondtemperatuur in de morgen 20 C is. Bij eerder leggen is de grond
slechts zeer moeilijk op te warmen. Vaak wordt vrij snel na het
planten een strook tussen de rijen gelegd waarop de regenleiding
komt te liggen. Enige tijd later, als het looppad wat is aangelopen,
wordt daar het folie gelegd. Met folie op het looppad werkt het
plezieriger. Bovendien laat de spuitslang zich beter voorttrekken.
7.3.5.

Bloem- en vruchtdunning
Na het planten moet erop gewerkt worden snel een flinke plant te
kweken alvorens deze met vruchten te belasten. Dus eerst een fabriek
bouwen en dan produceren. In het voorjaar zijn de lichtomstandig
heden zo gunstig dat er ondanks een stookregime van 20 C 's nachts
en 23 °C overdag, vruchtzetting plaats zal vinden. Meestal treedt
deze zetting te vroeg op doordat de hartbloem en de bloemen in de
eerste oksels al tot vruchten willen uitgroeien. Bij zetting in een
te vroeg stadium trekken de vruchtjes echter te veel energie naar
zich toe waardoor de gewas- en wortelgroei sterk worden geremd. Als
deze vruchtjes niet worden weggehaald zal het eerste zetsel klein
blijven. Omdat de wortels zich onvoldoende kunnen ontwikkelen is er
een grote kans op neusrot en brandplekken aan dit eerste zetsel. Na
de oogst van dit zetseltje moet de plant zich weer herstellen. Zodra
er sprake is van groeiherstel kan pas opnieuw zetting plaatsvinden.
Bij een te vroege belasting komt de plant niet in evenwicht en kan
de groei er helemaal uitgaan. Doordat deze planten zo vruchtbaar
zijn zal hergroei moeizaam verlopen. Hoewel er iets vroeger een
klein zetseltje kan worden geoogst, wordt de produktie vanaf het
tweede zetsel verlaat. Doordat het gewas in vluchten blijft
produceren valt daardoor de totaalopbrengst tegen.
Afhankelijk van de groeikracht en de plantgrootte bij het planten
zullen gedurende éên tot drie weken alle pasgezette vruchtjes, of
liever bloemetjes, moeten worden weggenomen. De hartbloem/vrucht
moet in elk geval weggenomen worden. Verder worden afhankelijk van
de groeikracht van elke stengel twee â drie bladoksels schoonge
maakt. Daarna mogen de vruchtjes doorkomen. Mocht alsnog blijken dat
er meer vruchtjes zetten dan de plant redelijkerwijs kan grootbren
gen, is vruchtdunning gewenst. Met name slecht gevormde vruchten en
knoppen vragen onnodig energie van de plant. Deze moeten worden
weggehaald en wel in een vroeg stadium: hoe eerder hoe minder
energie verloren gaat. Bij voorkeur verwijderen tijdens de bloei of
zo snel mogelijk na de zetting. Ze hebben dan nog minimaal energie
van het plantje gevraagd. Een vruchtje ter grootte van een knikker
heeft al veel energie in de zaadvorming en opbouw van de vruchtwand
gestopt. Soms groeien planten plaatselijk slecht en dragen ze veel
vruchtjes. Het is goed deze planten apart langs te gaan en een deel
van de vruchtjes weg te nemen.
Als er voor de paprikateelt is gestoomd, vertoont het gewas een
sterke groeikracht, voorals als de grond onderin nog warm is. In dit
geval alleen de hartbloem en eventueel de bloem in het eerste oksel
wegnemen.
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Opleid- en teeltsysteem
In de heteluchtteelt kan men twee of drie stengels per plant
aanhouden. Bij de vroege heteluchtteelt op steenwol kiest men
vanwege de hoge plantkosten voor drie stengels per plant terwijl men
bij de normale heteluchtteelt in de grond de voorkeur geeft aan twee
per plant. Er staan vier rijen per kap en op de rij is de afstand 45
â 50 cm, afhankelijk van de te verwachten groeikracht en het inzicht
van de teler. Met het tweestengelsysteem is een hogere vroege
produktie mogelijk dan met een drie- of meerstengelsysteem. Met name
bij de splitsing is het gewas overzichtelijker en meer open. De
vruchtvorm is daardoor beter. In een vol gewas zijn de vruchten vaak
pleksgewijs lichtgroen van kleur. In het begin van de teelt werkt
het snoeien, indraaien en oogsten gemakkelijker. Bij heteluchtverwarming is een meerstengelsysteem niet aan te bevelen vanwege de
grotere kans op schimmelziekten in een vol gewas. Bij het op stengel
zetten worden scheuten weggehaald om de twee of drie overblijvende
stengels de kans te geven zich goed te ontwikkelen. In de praktijk
komen meerdere werkwijzen voor die afhankelijk van het inzicht van
de teler en van de arbeidsvoorziening worden toegepast. Er kan vroeg
of laat worden gesnoeid en er worden kleine topjes maar ook grote
scheuten weggebroken.
Voor de plant is een klein ingreep het beste. Haal dus kleine
scheutjes weg. Bij grote scheuten wordt veel blad weggehaald en de
energie die de plant daarin heeft gestopt, is verloren.
Bij de splitsing zien we graag een open gewas. Daarom worden de
scheuten geheel teruggebroken. Ook de eerste zijscheuten op de twee
of drie te handhaven stengels worden geheel weggenomen. Verder
worden de zijscheutjes op de hoofdstengels getopt op ién, twee of
drie bladoksels, afhankelijk van de groeikracht. Als er tijdelijk
wat weinig zetting is en men graag de vruchtjes op de zijscheuten
wil laten uitgroeien is het aan te bevelen niet direct achter het
vruchtje te toppen maar een oksel verder. Het vruchtje groeit dan
beter uit. Tijdens bloei van deze bloemen liever niet toppen omdat
dan zetting achterwege kan blijven.

7.3.7. Temperaturen en klimaat
Paprika is een warmtebehoeftig gewas. Paprika ontwikkelt zich het
beste bij een gemiddelde etmaaltemperatuur van 20 C. Na het planten
wordt erop gewerkt om snel een gewas van flinke omvang te kweken dat
een groot zetsel kan dragen. Vanaf het planten worden temperaturen
van 's nachts 20 °C en overdag van 22 tot 24 °C aangehouden. Er
wordt nog vrijwel niet gelucht. Bij zonnig weer loopt de temperatuur
hoger op. Deze mag gerust tot 28 °C oplopen. Na verloop van tijd mag
de nachttemperatuur zakken naar 16 â 17 C. In het begin van de
teelt moet men de nachttemperatuur laten afhangen van de grondtemperatuur. Tijdgns perioden van donker weer zakt de grondtemperatuur
onder de 20 C als er in de nacht gestookt wordt op 16 tot 18 C.
Als er voor de teelt is gestoomd kan een flinke groeikracht worden
verwacht. Zo'n gewas moet eerder met vruchten worden belast.
Ongeveer twee weken na het planten wordt 's nachts een lagere
temperatuur van 16-17 °C gegeven om voldoende sterke bloemen te
krijgen die kunnen zetten. Onder bepaalde onstandigheden kan een
groeikrachtig gewas door de zetting heen groeien.
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neusrot, met name als de wortelontwikkeling matig is en/of als het
zetsel te groot is in verhouding tot de plantomvang. Verder wordt
neusrot veroorzaakt door een slechte waterverdeling waardoor de
grond pleksgewijs te droog is of door een te hoog voedingsniveau in
de grond» Met een juiste klimaatregeling kan neusrot beperkt worden.
Begin tijdig met opstoken en luchten. Hierdoor wordt het gewas
's morgens vroeg tot verdampen aangezet, zodat het zelf een voldoen
de luchtvochtigheid in de kas kan opbouwen. Op hete dagen dreigt het
gewas na het middaguur verdampingsmoe te worden. Het brengt dan
minder vocht in de kas terwijl de vochtafvoer op eenzelfde niveau
blijft omdat er op temperatuur wordt gelucht. Door na de middag
minder te luchten kan worden voorkomen dat de luchtvochtigheid te
ver daalt. Hierdoor zal de temperatuur wel oplopen, maar dat is
minder kwalijk dan een te lage luchtvochtigheid. Een lagere lucht
vochtigheid geeft immers meer kans op neusrot. Onder deze omstandig
heden dient tweezijdig luchten zo veel mogelijk te worden beperkt.
Neusrot komt vaak voor als na een periode van donker weer met weinig
verdamping plotseling enkele zonnige dagen volgen. Tijdens het
donkere weer moet de verdamping worden bevorderd, Hierdoor wordt het
verschil met het verdampingsniveau op hete dagen verkleind. De
wortelwerking en de wortelontwikkeling worden gestimuleerd. Het
gewas kan een weersovergang beter aan. Aanvullend op de hier
genoemde klimaatmaatregelen biedt het gebruik van dakberegening en
het schermen gedurende de moeilijkste uren van de middag goede
mogelijkheden het klimaat te veraangenamen. Meestal moet het
voldoende zijn om de eerste dagen na een weersovergang het scherm en
de dakberegening te gebruiken. Daarna moet het gewas het weer zelf
aankunnen.
Gedurende het voorjaar en in de zomer groeit er een flink en dicht
gewas. Zodra het 1 meter of hoger is, kan dat problemen opleveren
met nat worden in de ochtend. Als de zon 's morgens doorkomt kan de
temperatuur in de kas snel oplopen. Door condensatie van waterdamp
kan dit leiden tot natslaan van vruchten en gewas. Omdat er met
heteluchtverwarming in deze periode weinig mogelijk is ten aanzien
van droogstoken en activeren, moet er anders te werk worden gegaan
om genoemde problemen te voorkomen. Naarmate een lagere nachttempe
ratuur wordt aangehouden is de kans op natslaan groter. Het is beter
om 18 C aan te houden dan 15 of 16 °C. Als de luchttemperatuur te
snel stijgt is er kans op condensatie. Door de zoninstraling wordt
de lucht boven in de kas sneller opgewarmd dan onderin. Dit geldt
ook voor het gewas bovenin en onderin. Het gewas gaat sterk
verdampen. De lucht onderin is kouder en kan minder waterdamp
bevatten. Omdat ook het gewas kouder is, slaat het nat. Een nat
gewas vergroot de kans op krimpscheuren en schimmelziekten. Op dagen
dat de zon al vroeg aan de hemel staat kan er het beste tijdig
worden gelucht om een te snelle stijging van de temperatuur te
voorkomen. Tegelijk wordt er waterdamp uit de kas afgevoerd. Als een
plotselinge temperatuurstijging kan worden voorkomen wordt het gewas
niet nat.
Bij donker weer zal er opgestookt moeten worden naar het dagniveau.
Dit moet eveneens langzaam plaatsvinden, met ongeveer 1 tot 1.5 °C
per uur. Bij een voller gewas wordt de warmteverdeling slechter. Op
koudere plekken in de kas, zowel in horizontale als in verticale
richting, kan als gevolg daarvan condensatie optreden.
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laat men de temperatuurstijging naar het dagniveau door de weersom
standigheden bepalen. Bij zonnig weer wordt er vrijwel niet opge
stookt maar laat men de zon de nodige warmte in de kas brengen. Door
middel van luchten probeert men een geleidelijke stijging naar het
dagniveau te realiseren. Het betreft hier de periode van begin juni
tot in de herfst.
7.3.8.

Gewasverzorging
Ter ondersteuning van het gewas worden de stengels aangebonden en
ingedraaid. Het paprikatouw moet zó worden bevestigd dat de stengel
later in de teelt door diktegroei niet wordt ingesnoerd. Dit kost
anders groei en produktie omdat de sapstroom wordt belemmerd. Bij
het rooien breekt de stam vaak op de ingesnoeide plek door en dan is
zichtbaar hoe nauw de doorgang is geweest.
Bij het aanbinden zijn meerdere manieren mogelijk. Men kan een touw
bevestigen aan de draad, het onder de splitsing voor driekwart om de
plant slaan en het andere touweinde vervolgens aan de draad binden.
Het touw blijft onder de splitsing op zijn plaats. Er zal geen
insnoering plaatsvinden. Het touwhangen moet wel gebeuren voor de
planten elkaar raken omdat dan het omslaan lastig werkt. Men is bij
deze manier van indraaien iets meer aan het juiste tijdstip gebon
den. Nadeel is dat de stengels vanaf de splitsing geheel moeten
worden ingedraaid en dat dit wat lastig werkt. Bij de volgende
manier hoeft heel wat minder stengellengte te worden ingedraaid. Er
wordt zo laat mogelijk vastgezet, eigenlijk juist voordat de planten
om gaan vallen of de stengels beginnen door te zakken. De stengel is
dan al een stuk dikker en het touw kan hoger aan de stengel worden
bevestigd. Er is minder touw nodig. Er hoeft minder diep te worden
gebukt en in het begin is er veel minder indraaiarbeid nodig.
Paprika wordt met een ruime lus vastgezet en het touw komt losjes te
hangen. Bij het indraaien is touwlengte nodig waardoor het touw op
den duur vanzelf strakker komt. Bij strak touw verloopt het indraai
en moeizaam. De plant wordt dan om het touw gedraaid in plaats van
het touw om de plant. Hier lijdt de plant onder.
Het toppen en indraaien wordt vaak in één handeling uitgevoerd.
Heeft men naast ervaren ook minder ervaren personeel dan laat men
ook wel het toppen door de ervaren mensen doen en het indraaien door
de minder ervarenen.
Probeer regelmaat in het toppen te krijgen. Te laat toppen heeft tot
gevolg dat het gewas te vol wordt of er te grote scheuten moeten
worden weggebroken. Hierdoor gaat onnodig energieverloren. Bovendien
is er bij laat toppen kans dat jonge vruchtjes plotseling in de
volle zon komen te hangen, waardoor er eerder zonnebrand optreedt.
Bij tijdig indraaien hangt een vruchtje van jongs af aan in het
volle licht, en is dan minder gevoelig voor zonnebrand.
Met het oog op een betere luchtcirculatie worden de bladeren tot aan
de splitsing of iets erboven weggebroken. Dit wordt gedaan als er
een flink gewas van ongeveer 80-100 cm hoogte staat. Er blijft dan
voldoende bladoppervlak over. Het is belangrijk dit werk uit te
voeren als de wonden snel kunnen opdrogen. Aanvullend zou een
bestrijding kunnen worden uitgevoerd. Eventuele opslag kan tegelij
kertijd worden meegenomen. Behalve een beter klimaat wordt hiermee
een betere waterverdeling gerealiseerd.
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Oogsten als teeltmaatregel
In de normale heteluchtteelt wordt alleen groen geoogst. Bij een
plantdatum van 10 april kunnen er vanaf begin juni tot eind oktober
ongeveer 11 tot 13 kg groene paprika van uitstekende kwaliteit
geoogst worden. Bij rood oogsten zou de eerste oogst met circa drie
weken verlaat worden. Dit houdt niet alleen in dat we dan in een
periode waarin ook voor rood zomerprijzen laag zijn maar dat de
verdere zetting verlaat wordt en dat de kans groot is dat een
laatste zetting van vôôr 1 september er veelal niet meer in zal
zitten. De totale opbrengst kan wel 2 tot 4 kg lager uitvallen.
Bovendien is door het meer voorkomen van stip en vooral krimpscheuren de kwaliteit minder dan bij groen oogsten. Per saldo is een
hogere geldopbrengst mogelijk bij groen oogsten dan bij rood
oogsten.
Bij de vroege heteluchtteelt met slangenverwarming ligt de situatie
enigszins anders. Hier wordt gestart tussen begin januari en begin
maart. Hier is het goed mogelijk rood te oogsten. Door de betere
klimaatregeling en door de mogelijkheid goed de groei in het gewas
te houden, mede door verwarming van de steenwolmatten, is een
kwalitatief goed rood produkt te oogsten. Naarmate men eerder start,
kiest men meer voor rood oogsten.
Het is typisch dat er op een gegeven moment aan een in verhouding
klein gewas toch een groot eerste zetsel hangt uit te groeien. Dit
zetsel is in een tijdbestek van ongeveer een week oogstbaar. Omdat
er geen tussenzetting zal plaatsvinden zou de plant in korte tijd
leeggeoogst kunnen worden. Dit moet worden voorkomen omdat een plant
die geen vruchten draagt zeer sterk zal gaan groeien. Hier ontwikke
len zich geen goede bloemen. Vaak zien we grote en brede bloemen
waarvan de meeldraden niet bij elkaar staan maar open staan. De
kwaliteit van de vruchten die aan een sterk groeiend gewas uitgroei
en is slecht. Het zijn vaak scheve en knoopvruchten. Een dergelijk
gewas is uit zijn evenwicht. Een plant mag dus nooit in korte tijd
worden leeggeoogst. Er moeten altijd enkele vruchten achterblijven.
Een goede manier om een gewas tijdens de oogst van het eerste zetsel
in evenwicht te brengen is de volgende. Zodra er een of twee
vruchten per plant enigszins hard en dus oogstrijp zijn gaan we een
keer dooroogsten. Na vijf of zes dagen worden er weer een of twee
vruchten per plant geoogst. De plant wordt dan geleidelijk ontlast
en er kan eerder en rustiger hergroei optreden dan in de eerder
genoemde situatie. De verdere groei en zetting zal geleidelijk
kunnen verlopen. In dit gewas komt er evenwicht tussen groei en
produktie. Deze manier van oogsten vraagt wel om ervaren personeel.
Men moet immers kunnen beoordelen hoeveel de belasting van een
bepaalde plant mag zijn.

Een mooi eerste zetsel, goede kwaliteit.
De vruchten worden op het natuurlijke breukvlak gesneden. Het grote
voordeel van snijden ten opzichte van knippen of breken is dat er
een mooi glad en klein wondje op het stengelrestje achterblijft. Dit
kan mooi opdrogen waardoor de kans op stengelbotrytis kleiner is dan
bij een grote ruwe wond. In de heteluchtteelt is zorgvuldig snijden
dé manier om stengelbotrytis te voorkomen.
7.3.10. Zuurstofvoorziening
Voor de start moeten alle kachels worden gecontroleerd op een goede
verbranding. Bij onvolledige verbranding ontstaan gassen, onder
andere ethyleen en CO, die schade aan het gewas kunnen veroorzaken.
Verder is het belangrijk alle gasleidingen tot in de kachels te
controleren op lekkages. Dit kan door deze met een zeepoplossing af
te soppen. Lekkend gas dat langs de verbrandingskamer komt, wordt
door de hitte gekraakt waarbij ethyleen ontstaat. Al bij een zeer
lage concentratie veroorzaakt ethyleen een algehele bloem- en
bloemknopval.
Ook bij onvoldoende verversing van de kaslucht met hierin de
verbrandingsgassen is onvolledige verbranding mogelijk. Men moet
zorgen voor een goede aanvoer van verse lucht bij de kachels en voor
een voldoende afvoer van de afgewerkte verbrandingslucht. Met het
steeds dichter bouwen van de kassen vraagt dit punt meer aandacht.
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Vroege heteiuchtteelt
Op een aantal punten wijkt deze teeltwijze af van de normale heteluchtteelt en van de late stookteelt. Bij de vroege heteluchtteelt
wordt gebruik gemaakt van aanvullende gewasverwarming. Het doel van
deze aanvullende gewasverwarming is opbrengstverhoging te realiseren
door vervroeging, verlenging van de teelt in de herfst, vergroting
van de teeltzekerheid en verbetering van de kwaliteit.
In het algemeen wordt er op substraat geteeld en meestal is er ook
een al dan niet beweegbaar scherm aanwezig. Op deze manier is er een
aanzienlijke verbetering van het financiële resultaat mogelijk in
vergelijking met een teeltschema van heteluchtpaprika met twee
teelten sla.
Vervroeging van de teelt wordt mogelijk doordat de verwarmings
capaciteit wordt vergroot en doordat de warmte daar wordt gebracht
waar deze nodig is. Er is een betere warmteverdeling waardoor de
teelt in de herfst kan worden verlengd.
Met gewasverwarming is het mogelijk een beter klimaat te realiseren
waardoor het gewas beter is gezond te houden en een betere kwaliteit
is te behalen. Het is goed mogelijk om rood te oogsten wat bij
heteluchtverwarming niet kan vanwege het optreden het krimpscheuren.

7.4.1.

Rond het planten
Er wordt geplant van 1 januari tot half maart. De plantdatum hangt
af van de toerusting van het bedrijf en van het inzicht van de
teler. Als er nog een teelt sla wordt opgenomen in de winter worden
paprika's pas geplant vanaf half februari. De sla wordt dan geteeld
van begin november tot eind januari. Bij deze teelt wordt veelal
groen geoogst. Als er geen slateelt in het schema wordt opgenomen,
plant men de paprika in januari.
De teelt wordt aangehouden tot in november. Men oogst dan veelal
rood. De opkweek en de voorbereidingen voor het planten verschillen
niet veel van de stookteelt. Wordt er nog sla geteeld dan moet voor
het planten worden geprofileerd en moet het hele systeem in de kas
worden aangelegd. Het gebruik van de slangenverwarming vraagt wel
aandacht. Bij de start liggen de slangen tegen de matten om een
snelle opwarming ervan mogelijk te maken. Er wordt gewerkt met
watertemperaturen tot 80 C. De slangen zorgen tevens voor de
ruimteverwarming. De heteluchtkachels worden aanvullend ingeschakeld
wanneer nodig.
Gedurende het inwortelen in de eerste week mag de mattemperatuur
oplopen tot 25 C. Door de hete slangen wordt de mat aan de zijkant
echter warmer. Daarom worden de slangen na een week los van de
matten gelegd. Ze geven dan warmte af aan de ruimte, de matten en
aan de ondergrond. Zodra de ondergrond ongeveer 20 C blijft, kunnen
de slangen van de grond worden gehaald. De warmteverdeling is dan
beter doordat er meer warmte aan de ruimte ten goede komt. Ook de
matten blijven goed op temperatuur.

Bedrijf met heteluchtverwarming en aanvullende slangenverwarming.
Het gewas wordt door de stralingswarmte directer beïnvloed. De
slangen kunnen op de potten worden gelegd. Met plantstokjes kan
worden voorkomen dat de hete slangen niet tegen de plantvoet komen
en niet van de potten schuiven. Een meer toegepaste manier is dat de
slangen in haken worden gelegd op een afstand van 10 â 15 cm van de
matten. Hiervoor zijn diverse haken beschikbaar.
7.4.2.

Na het planten
De weggroei is in het algemeen erg vlot. Naarmate er later wordt
geplant, groeit het gewas sneller weg. Hierop moet worden ingespeeld
met de omvang en het tijdstip van de belasting. Als er in januari
wordt geplant zien we vaak in de tweede helft van deze maand al
zetting. Afhankelijk van de gewasomvang moeten er vruchtjes worden
gedund. Bij de plantingen vanaf eind februari is de gewasgroei op
steenwol zo sterk dat het is aan te bevelen de planten vroeg te
belasten. Vaak wordt alleen de hartbloem verwijderd. Alleen als de
belasting te zwaar wordt is vruchtdunning noodzakelijk. We denken
dan aan maximaal zes tot acht vruchten per plant. Er wordt zowel op
twee als drie stengels geteeld. Als wordt gekozen voor het
driestengelsysteem is dat vanwege de hoge plantkosten.
Bij rood oogsten is het gewas beter in evenwicht te houden dan bij
groen. Bij groen oogsten loopt men eerder het risico dat de plant
tijdelijk geen vruchten draagt als er echt in vluchten wordt gepro
duceerd. Om een sterke groeiexplosie, en als gevolg daarvan een
zetting met slechte vruchtkwaliteit, te voorkomen is het aan te
bevelen zo te oogsten dat er per stengel tenminste twee vruchten
blijven hangen die half volgroeid of verder zijn. Hoewel het
mogelijk is dat er iets meer bonte vruchten komen, komt dit de
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gevoelig voor neusrot. Een goede regelmaat is hier een sterk wapen
tegen. Bij rood oogsten is de plantbelasting gemiddeld groter. De
plant beschikt dan over meer vochtbuffer in de vorm van vruchten
waardoor er minder kans op neusrot is.
Aan gewasverzorging is er geen wezenlijk verschil met een stookteelt
of met een normale heteluchtteelt. Met laat het bladplukken onder
bij de vertakking meestal achterwege hoewel het ook hier een
positieve invloed zou hebben.
7.4.3.

Arbeidsbehoefte
De arbeidsbehoefte is in vergelijking met een gewone heteluchtteelt
groter, met name in de maand voor het planten tot drie weken na het
planten. Zeker als er nog sla wordt geteeld is een goede organisatie
nodig. Er moet immers een snelle teeltopvolging zijn. De verwar
mingsslangen moeten in de kas worden gebracht of moeten naar beneden
worden gehaald. Er moet worden geprofileerd, de druppelleidingen
moeten worden uitgelegd en aangesloten en de matten moeten in de kas
worden gelegd. De voorbereiding van de teelt en het plantklaar maken
vragen meer tijd dan bij de normale heteluchtteelt. Na het planten
is de behoefte groter omdat de groei zo enorm snel is. Er moet al
snel worden aangebonden en ingedraaid. Er is veel snoeiwerk en de
oogst komt al vroeg, vaak al na zes â zeven weken, op gang.

7.5.

Zomerteelt
De zomerteelt van paprika is een teelwijze die hoofdzakelijk wordt
beoefend op glasaardbeienbedrijven. Veelal is er sprake van een
heteluchtteelt in combinatie met verwarming door middel van tubileenslangen. Er wordt bij deze teelt in mei en juni geplant.
Tuinders die in mei planten, trachten meestal twee zetsels te
krijgen (eerste groen en tweede rood) of men oogst alles groen.
Degenen die in juni planten volstaan vaak met een zetsel rode
vruchten in de tweede helft van september/oktober. Rond 10 november
is de oogst dan ten einde. Deze teeltwijze wordt nog hoofdzakelijk
in de grond uitgevoerd.

7.5.1.

Rond het planten
Men plant tegenwoordig zo vroeg mogelijk en men gebruikt liefst een
wat oudere plant. Niet uitgezette planten (van ongeveer 3.5 week)
worden bijna niet meer gebruikt, omdat zij doorgaans een wat lagere
en zeker latere produktie geven. De voorkeur gaat in mei uit naar
een plant van 7.5 week in een 10 cm pot en in juni naar een plant
van 6.5 I 7 week in een 9 à 10 cm pot. In de regel plant met vier
rijen per 3.20 m kap met op de rij een afstand van 50 â 55-cm als
men een vierstengelsysteem gebruikt (2.3 à 2.5 plant per m ).
Kiest men voor een tweestengelsysteem dan plant men op de rij
dichter namelijk 43 cm (2.8 plant per m ). Het stengelsysteem dat
wordt gekozen, wordt in sterke mate bepaald door de planttijd en de
oogstkeuze (rood of groen) die men heeft gemaakt. Naarmate men
vroeger plant is er meer te zeggen voor een twee- of driestengelsysteem.
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dicht en dit geeft veel problemen met takbreuk en Botrytis. Tuinders
die groen oogsten kiezen, om voldoende pad te houden, ook voor een
tweestengelsysteem. Na het planten is een vlotte weggroei noodzake
lijk om een voldoende hoge produktie te kunnen behalen. Eerste
vereiste is dan ook dat de planten met de slang worden aangegoten.
Vooral in mei is het vaak nodig (vooral 's nachts^ enige tijd bij te
stoken. Gedacht kan worden aan 17 °C nacht en 23 C dag. Als er erg
vroeg in mei gepoot wordt, kan het zijn dat de temperatuur van de
kasgrond nog onder de 20 C ligt. Men doet er goed aan deze grond
dan op te warmen door te stoken tot 20 â 22 °C. Dat versnelt de
weggroei. Vrij snel na het planten dient er met de gietbeurten al
kunstmest te worden mee gegeven. Gedacht moet worden aan 1.5 EC. Dit
ter voorkoming van stikstofgebrek na het poten. Als de planten goed
aan de groei zijn, kunnen de touwtjes worden aangebracht (ongeveer
14 dagen na het poten).
7.5.2.

Na het planten
Meestal is indraaien vier weken na het planten bij een vierstengel
systeem en drie weken bij een tweestengelsysteem vroeg genoeg.
Als de plant goed aan de wortel is, kan er ook een begin worden
gemaakt met scheutdunning. Laat voor een vierstengelsysteem vier
goed verdeelde stevige stengels zitten en voor een
tweestengelsysteem twee stevige scheuten. Top de rest, geheel
wegnemen verhoogt namelijk de kans op stengelbotrytis. Ook is het
aanbevelenswaardig de vruchten die in de onderste oksels gezet zijn,
te verwijderen. Dit omdat hun kwaliteit (vorm) door vergroeiingen
vaak tegenvalt. Hebt u echter op pas ontsmette grond geplant; dan
kunt u ze beter laten zitten omdat u dan rekening moet houden met
een groeiexplosie. Deze onderste vruchten kunnen namelijk wat
remming geven. Willen de planten, door welke oorzaak dan ook, niet
weggroeien en gaat de plant tot zetting over, dan moeten zo snel
mogelijk alle gezette vruchten worden verwijderen. Meestal moet deze
handeling worden herhaald. Wacht hier zeker niet te lang mee.
Veel ondernemers hebben de laatste jaren positieve ervaringen met
het bedekken van de bodem met zwart folie. Hierdoor hebt u geen of
minder problemen met Botrytis, Sclerotinia en onkruid. Tevens willen
de planten nog wel eens vlotter doorgroeien omdat in het begin de
grondtemperatuur wat hoger is dan zonder afdekking. Het plastic mag
pas worden aangebracht als de planten goed aan de groei zijn. Doet
men het eerder, dan heeft het eerder nadelen dan voordelen.

7.5.3.

Rond de zetting
Als de planten voldoende omvang hebben (circa 60 cm hoog) kan aan de
zetting worden gedacht. Meestal is dit bij een 6 à 7 weekse plant
circa vijf weken na het planten. Zorg in die tijd voor een gezond,
actief gewas en houdt dit ook actief, zodat de plant stevige knopen
vormt. Extra luchten 's nachts en overdag is de meest gebruikte
maatregel. Denk er echter aan dat u voor de zetting sterk afhanke
lijk bent van de omstandigheden buiten. Soms kunt u de planten met
de beste teeltmaatregelen nog niet aan zetting krijgen.
Als men 12 â 15 vruchten aan een plant heeft zitten, mag men er van
uitgaan dat het zetsel groot genoeg is. Nu moet men er alles aan
gaan doen om een kwalitatief sterke vrucht te telen.
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Na de zetting
Om voldoende uitgroei van de vruchten te krijgen en de kwaliteit te
behouden, moet er nu worden bijgestookt. Gedacht wordt aan circa
15 °C nacht en 22 °C dag. Verder is het belangrijk dat de stengel
worden ingedraaid voordat de vruchten gewicht gaan krijgen, Dit
voorkomt takbreuk. Een enkeling draait niet in maar kiest voor een
buikriemsysteem (touw rond de plant). Het gewas wordt hierdoor erg
dicht. Dit aanbindsysteem moet daarom worden afgeraden. Tevens zal
men er goed aan doen de harten van de plant nog eens wat open te
snoeien. Dit kost wat extra werk, maar met de oogst wint men dit
zeker weer terug. Ook loopt men minder risico's met Botrytis.
Na de zetting duurt het in de zomerperiode circa vier werken voordat
de vruchten groen oogstbaar zijn en acht weken voordat ze rood
oogstbaar zijn. In de periode van doorkleuren zijn de vruchten in de
herfst zeer gevoelig voor krimpscheuren. Een mogelijkheid om dit
tegen te gaan is te voorkomen dat de vruchten natslaan in de
ochtenduren. Ruim voordat de zon opkomt, moet men beginnen met de
kas geleidelijk op te stoken. Doe dit niet te snel, anders slaan de
vruchten door het stoken nat.
Bij al de genoemde temperaturen in het bovenstaande geldt dat het
instellen van hogere temperaturen gewasversnelling geeft.

7.5.5. Teelt in emmers
De teelt van paprika's in emmers is een vervolg van de teelt van
aardbeien in emmers. Ook op bedrijfstypen waar het niet mogelijk is
een goede grondontsmetting uit te voeren, is het mogelijk om
paprika's te telen, maar dan in emmers.
De teelt in emmers geeft ook mogelijkheden om een hogere produktie
te halen.
Deze hogere produktie heeft meerdere oorzaken:
-

vroeger planten (geen grondontsmetting);
betere water- en mestdosering;
gebruik van ouder plantmateriaal;
de mogelijkheid om langer door te gaan met de teelt.

Er wordt bij dit systeem gebruik gemaakt van een 5 liter emmer of
container gevuld met potgrond, die op de grond wordt geplaatst op
geperforeerd wit plastic folie.
Deze emmer of container wordt voorzien van een druppelaar.
De potgrond moet luchtig zijn. Veelal wordt gebruik gemaakt van een
mengsel van 20% perlite, 30% tuinturf en 50% turfmolm.
7.6.

Herfstteelt
Een herfstteelt van paprika's vindt bijna uitsluitend plaats in
combinatie met een vroege stooktomatenteelt. Er zijn dan twee
mogelijkheden. De herfstpaprika's kunnen worden tussengeplant of er
wordt een echte herfstteelt van gemaakt, dus na de tomaten geplant.
Bij deze tussenplanting kunnen een aantal voor- en nadelen worden
genoemd.
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langer. Men kan met de paprikateelt iets vroeger beginnen, waardoor
in het najaar wat meer ruimte ontstaat. Tevens is de start onder een
tomatengewas wat eenvoudiger bij scherp zomer weer. Een nadeel van
het tussenplanten is de grotere arbeidspiek in de zomer. Dat is de
tijd waarin we met twee gewassen te maken hebben. Verder kan het
plantmateriaal na de start van de paprikateelt iets ongelijker
worden. Bij het tussenplanten bestaat ook de kans dat bepaalde
insekten vanuit het tomatengewas overlopen, bijvoorbeeld spint en
mineervlieg.
7.6.1.

Planning
Als we uit een herfstteelt een goede opbrengst willen halen, zal de
teelt ook goed moeten worden gepland. Een slechte planning heeft
vaak gevolgen voor de voorteelt of de volgteelt- Met beide zijn we
niet gelukkig. Voor een herfstteelt kunnen een aantal uitgangspunten
worden genoemd.
De tussen te planten paprika's blijken maximaal vijf weken onder het
tomatengewas te kunnen staan, als tenminste wordt uitgegaan van een
normaal pootbare plant. Uiteraard is minder dan vijf weken beter
voor het paprikagewas, maar daarbij worden dan wel concessies aan de
tomatenteelt gedaan.
Een ander punt is de zetting. Bij een herfstteelt•wordt van éên, zo
groot mogelijk zetsel paprika's uitgegaan. Dat zetsel moet ongeveer
10 september zijn voltooid. Afhankelijk van de weersomstandigheden
kan deze datum wel eens wat verschuiven. Voor een voltooid zetsel op
10 september, moet de zetting ongeveer 20 augustus beginnen. Op dat
moment moet de plant dus voldoende groot zijn, om een groot zetsel
te kunnen dragen. Hoe later de zetting, des te lager is het gemid
deld vruchtgewicht. Bij een tussenplanting hebben we daarvoor onge
veer drie weken nodig nadat het tomatengewas is verwijderd. Voor een
nateelt is dat ongeveer vijf weken na het planten.
Een laatste punt is de uitgroeiduur van de vruchten. Dat is de
tijdsduur vanaf het moment van de zetting tot aan het groene of rode
oogststadium. Voor een zetting van begin september geldt een uit
groeiduur tot een rood oogstbaar produkt van drie maanden. Als de
paprika's half augustus zijn gezet, bedraagt de uitgroeiduur 2.5.
maand. Bij deze uitgroeiperioden wordt uitgegaan van een stooktemperatuur van ongeveer 15 °C. Wanneer iets meer wordt gestookt, komen
we wat vroeger uit. Als we dg temperatuur later in de teelt wat ver
der laten wegzakken (tot 12 C) kan de teelt soms wel een maand
worden verlengd.
Een heel ander soort planning is de arbeidsplanning. De teelt ken
merkt zich door toch nog al wat schommeling in de arbeidbehoefte. In
juli en augustus vraagt de teelt behoorlijk wat tijd. Er moet ge
plant worden, de tomaten moeten geoogst en opgeruimd worden en ver
volgens moet de planten nog worden aangebonden. Vanaf eind augustus
tot begin oktober wordt het erg rustig. In oktober begint dan de
oogst, die doorloopt tot november of zelfs december. Toch is voor
velen het arbeidspatroon een reden om te kiezen voor deze teelt.
Gedurende een bepaalde periode is er toch een zekere rust op het
bedrijf. Dit is een tijd waarin op vakantie gegaan kan worden, maar
ook om eens wat andere zaken op orde te stellen.
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kan een plant van ongeveer 28 dagen worden geplant. Deze wordt niet
uitgezet. De tweede mogelijkheid
een plant van ongeveer 40 dagen.
Hiervan staan er twintig op een m . Vaak spelen bij de keus van dit
plantmateriaal de kostprijs en de planttijd een rol. Voor een vroe
gere planting biedt het gebruik van jonger plantmateriaal wat meer
mogelijkheden dan bij een latere planting.
7.6.2.

Start van de teelt
De start van de teelt geeft minder moeilijkheden als er wordt
tussengeplant. Het plantmateriaal komt onder een gewas te staan en
wordt daardoor in feite tegen de felle zon beschermd. De nateelt
heeft duidelijk meer last van de zon.

Jonge paprikaplanten tussengeplant bij tomaat.
Voor de grondteelt met een volvelds- of strookberegening wordt
midden tussen de tomatenplanten geplant. Âls met druppelbevloeiing
wordt gewerkt, planten we het liefst dicht bij de tomatenplant. Door
het maken van een plantgat op die plaats kunnen wat tomatenwortels
worden afgestoken. In de praktijk blijkt dit geen nadelige gevolgen
te hebben. Zet de paprika in ieder geval niet boven op de grond. Het
risico dat de planten omvallen, is veel te groot. Er is ook gepro
beerd de planten midden tussen twee tomatenplanten te zetten net als
bij het volvelds beregenen. Dit gaat wel, als we in het begin
tenminste enkele malen met de slang aangieten. De druppelaars worden
pas overgezet nadat de tomaten zijn afgedragen.
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plantgat wordt van tevoren gemaakt. Zorg er wel voor dat het aan de
goede kant van tomaat komt, anders heeft u dubbel werk. De flap moet
op het plantgat blijven liggen, omdat anders enige zoutophoping op
het plantgat kan optreden. Wanneer de paprika wordt geplant, wordt
de druppelaar tegelijkertijd overgezet. Omdat door de pot van de
paprikaplant enorme hoeveelheden water moeten, mede door de behoefte
aan water van de tomaat, wordt aangeraden de druppelaars na enkele
dagen bij de tomaat terug te zetten.
De hoeveelheden water zijn op dat moment zo groot, dat de kans op
verslijming van de wortelhals daardoor wordt vergroot. Bij het
verwijderen van het tomatengewas kunnen de druppelaars weer terug
worden gezet, maar er is geen bezwaar tegen als ze op dezelfde
plaats blijven staan. U moet dan wel overgaan op het voedingsschema
voor paprika.
7.6.3.

Op- en aanbinden
Het is belangrijk dat de planten na het verwijderen van het
tomatengewas zo snel mogelijk met minstens één touwtje worden
vastgezet. Wanneer nieuwe rassen worden gekozen -deze zijn in het
algemeen wat groeikrachtiger- is het eigenlijk nodig dat de planten
vôôr het verwijderen van het tomatengewas worden vastgezet. Omdat
dit moeilijk gaat, wordt de voorkeur gegeven aan een stokje dat al
bij de plantenkweker is aangebracht. Als we er op uw bedrijf tijd
voor is, kunt u het ook zelf doen.
Doordat de planten bij het verwijderen van het tomatengewas
enigszins bewegen, treedt wat beschadiging bij de wortelhals op. Dit
zijn dan invalspoorten voor allerlei zwakteparasieten. De planten
moeten dus zo snel mogelijk met één of twee touwtjes worden
vastgezet. Later kunnen daar nog twee touwtjes bij worden gehangen.
Ook is het mogelijk dat na het vastzetten met een zig-zag-systeem
wordt gewerkt. De planten worden dan aan weerskanten van de rij
gesteund door twee touwtjes, die elkaar na elke plant kruisen. De
laatste methode werkt wel iets sneller, maar geeft een wat rommelig
beeld. Vooral wanneer te strak wordt gebonden, komt het gewas te
dicht op elkaar te zitten, hierdoor ontstaat een verhoogde kans op
Botrytis.

7.6.4.

Klimaat en ziektenbestrijding
Een zeer belangrijk aspect van de herfstteelt is het klimaat en de
daarmee samenhangende ziekteproblemen in het najaar.
Het herfstklimaat kenmerkt zich door hoge luchtvochtigheden en
relatief gezien toch wat warmere nachten dan in het voorjaar. Zo'n
klimaat is uitermate geschikt voor de kieming van allerlei schimmel
sporen. Met name Botrytis is een erg bekend voorbeeld. Naarmate het
klimaat vochtiger wordt krijgen we steeds meer problemen met
Botrytis. Door het aanhouden van een minimumbuis en het tijdig
afluchten van het vocht kunnen we met geringe kosten toch een hoop
van deze problemen voorkomen. Naast een betere klimaatregelingen mag
er chemisch bestreden worden. Daarvoor vindt men meer informatie in
het hoofdstuk gewasbescherming. We blijven er echter van overtuigd
dat "een warme pijp" de beste bestrijding is.
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spint zich indekken tegen de komende winter. We krijgen dan te maken
met de zogenaamde rode spint, die moeilijk te bestrijden is. De hele
spintbestrijding moet daarom vanaf de start van de teelt goed onder
controle zijn. Wanneer een bespuiting wordt uitgevoerd is het van
belang om alles goed te raken. De spint in het najaar is bovendien
niet erg beweeglijk, een reden te meer om goed te spuiten. Meer
informatie onder andere over de te gebruiken middelen vindt u weer
onder het hoofdstuk gewasbescherming.
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8.

GEWASBESCHERMING

8.1.

Dierlijke beschadigers

8.1.1.

Begoniamijt
Aantasting door de begoniamijt treedt vaak pleksgewijs op. De koppen
van de paprikaplant krijgen een misvormd, virusachtig uiterlijk. De
bladeren trekken samen en plaatselijk treedt bruinverkleuring op
door kurkvorming. Ook op de vruchten kan kurkweefsel ontstaan. De
mijt is klein (0.1 tot 0.2 mm) en glazig groen van kleur.
Begoniamijt moet vooral als een hygiënisch probleem worden gezien.
De begoniamijt kan op veel waardplanten overleven en niet overblij
ven in een ruimte zonder planten. Vermoedelijk is de mens de belang
rijkste overbrenger.
De bestrijding van deze mijt is niet eenvoudig. Voor een afdoend
resultaat moet deze enige malen worden herhaald (drie keer in circa
15 dagen). Als middel komt alleen fenbutatinoxide (Torque) in aan
merking. Het middel dicofol (Kelthane) heeft weliswaar een uitste
kende werking tegen begoniamijt, maar is erg scherp voor het gewas.
Kelthane kan daarom beter niet worden gespoten in de paprika's.
Sinds enkele jaren is bekend, dat het stuiven van zwavel (250 gram
stuifzwavel per are) eveneens een goed bestrijdingseffeet heeft.

8.1.2.

Bladluis
Een veel voorkomende kwaal is bladluis. Het onttrekken van sap en
vervuiling van het gewas is de belangrijkste schade. Verder kunnen
bladluizen ook twee virusziekten die in paprika gelukkig weinig
voorkomen overbrengen: komkommermozaïek- en tomaataspermievirus.
Van de bladluis kunnen we verschillende soorten tegenkomen. De
groene perzikluis (Myzus persicae) is een onder glas veel
voorkomende soort. De laatste jaren wordt in toenemende mate hinder
ondervonden van de katoenluis (Aphis gossypii). Speciale aandacht
voor deze katoenluis is nodig, omdat ze nauwelijks gevoelig is voor
het veel gebruikte middel Pirimor. Zodoende valt deze soort eerder
op dan andere luissoorten die dikwijls ongemerkt worden bestreden.
Een uiterlijk kenmerk waarmee de katoenluis van de groene perzikluis
kan worden onderscheiden, zijn de twee buisjes op het achterlijf.
Bij de katoenluis zijn ze helemaal zwart van kleur, terwijl ze bij
de groene perzikluis de gewone lichaamskleur hebben. De klierbuisjes
zijn het duidelijkst bij de volwassen exemplaren met een loupe waar
te nemen.
De volwassen katoenluis is niet kleiner dan de groene perzikluis
maar komt wel compacter, gedrongener van bouw over.
Een verminderd en veranderd gebruik van bestrijdingsmiddelen is
ongetwijfeld de oorzaak van het in toenemende mate voorkomen van de
lastige katoenluis.
Zoals vermeld, valt het effect van Pirimor op de katoenluis tegen.
Chemische bestrijding van dit insekt gaat goed met onder andere
dichloorvos (onder andere DDVP) en keptenofos (Hostaquick).
Deze middelen hebben echter als nadeel, dat ze als 'onveilig' voor
verschillende natuurlijk vijanden te boek staan. De katoenluis zou
hierdoor een storende factor kunnen worden voor de biologische
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Een mogelijkheid is het middel Hostaquick min of meer pleksgewijs te
spuiten, ook in kassen met biologische bestrijding!
In de praktijk is geconstateerd, dat in situaties waarin met
Hostaquick moest worden gespoten, de schade aan de spintroofmijten
meeviel. Meer gegevens zijn nodig voordat Hostaquick het predicaat
'veilig' voor spintroofmijt kan krijgen. Er lijken in ieder geval
mogelijkheden te zijn.
Voor wat betreft de gevoeligheid van de tripsroofmijt voor
Hostaquick lijken er eveneens openingen te zijn. De indruk bestaat
dat de volwassen tripsroofmijten worden gedood, maar dat de eieren
zich normaal ontwikkelen. In voorkomende situaties kan een
-pleksgewijze- behandeling met Hostaquick worden overwogen. Wanneer
andere dieren in de kas langs biologische weg worden bestreden,
raadpleeg dan altijd vooraf de leverancier van de biologische
bestrijding.

V-%
Een galmuglarve is bezig met het leegzuigen van bladluizen.
Pirimor heeft als voordeel onschadelijk te zijn voor natuurlijke
vijanden van bladluis, spint, mineervlieg. Pirimor mag in paprika's
nooit gemengd met een ander middel worden verspoten. Andere
insekticiden met een werking tegen bladluis zijn onder andere:
propoxur (Undeen), dichloorvos en mevinfos (onder andere Phosdrin).
De laatste twee (dichloorvos en mevinfos) kunnen nog wel eens wat
schade aan het gewas geven. De middelen daarom alleen op een
afgehard gewas gebruiken.
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Vanzelfsprekend moet dan niet met insekticiden - met uitzondering
van Pirimor - zijn of worden gespoten. Bekend zijn de sterk
opgezwollen mummies die ontstaan als de bladluis wordt geparasiteerd
door een sluipwespsoort (Aphidus). Het verdient aanbeveling om
zuinig te zijn op deze sluipwespen; ze zijn in staat de bladluis
populatie onder controle te houden.
Ook galmuglarven (Aphidioletes soort) treden dikwijls spontaan in
onze kassen op. De oranje gekleurde larven verlammen de bladluis met
een gif en zuigen hun slachtoffer vervolgens leeg. Per dag
consumeert de galmuglarve zeven tot soms wel twintig bladluizen.
8.1.3.

Kaswittevlieg
De kaswittevlieg is een insekt dat de laatste jaren in toenemde mate
in de paprikateelt voorkomt. Met hun stekend-zuigende monddelen
zuigen zowel de volwassen wittevliegen, als de larven plantensap op.
Het teveel aan suikers dat ze opnemen scheiden ze weer af. We kennen
deze kleverige substantie als honingdauw. Later ontwikkelen zich
hierop roetdauwschimmels. Deze vervuilen het gewas en de vruchten,
en belemmeren bovendien de assimilatie. De duur van de levenscyclus
van de witte vlieg is sterk afhankelijk van de temperatuur. Bij 15
C duurt de ontwikkeling van ei tot volwassen dier circa 51 dagen,
bij 20 C circa 37 dagen en bij 25 °C slechts ongeveer 25 dagen.
Chemische bestrijding van de kaswittevlieg is onder meer mogelijk
met de synthetische pyrethrolden (onder andere Ambush, Cymbush,
Decis, Ripcord), Lannate, Actellic-50 of parathion. Geen van deze
middelen is in combinatie met biologische bestrijding bruikbaar.
Daar spint en trips in de paprikateelt veelal met natuurlijke
vijanden worden bestreden, ligt het voor de hand ook de kaswitte
vlieg langs biologische weg onder controle te houden. Met het
inzetten van de sluipwesp Encarsia formosa zijn - ook in de
paprikateelt - inmiddels positieve ervaringen opgedaan.

8.1.4.

Mineervlieg
Ook een paprikagewas kan ernstige hinder ondervinden van een
mineervliegaantasting. Voedingsstippen zijn de eerste waarschuwings
signalen, dat er volwassen mineervliegen aanwezig zijn.
Verschillende levensstadia (ei, larve, pop, volwassen vliegen)
kunnen gelijktijdig voorkomen. Elk stadium vraagt zijn eigen speci
fieke wijze van bestrijden. In figuur valt af te lezen hoe de ver
schillende stadia elkaar opvolgen. Voor een succesvolle bestrijding
kan het noodzakelijk zijn om tegelijkertijd zowel vliegen als jonge
larven aan te pakken. Het ei- en popstadium zijn niet met chemische
middelen te doden.
Er komen twee soorten voor: Liriomyza trifolli (Floridamineervlieg)
en Liriomyza bryoniae (tomatenmineervlieg). Het beste veldkenmerk
ter onderscheiding van de twee soorten vormt de kleur van de larven.
De larven van de Floridamineervlieg zijn van "top tot teen" oker
geel; de larven van de tomatemineervlieg daarentegen zijn roomwit
van kleur met alleen een gele kop.
Door het bijzonder grote aanpassingsvermogen van de Floridamineer
vlieg zijn tal van insekticiden al niet meer bruikbaar in de strijd
tegen dit hinderlijke insekt. Een en ander resulteert in een toene
mende belangstelling voor biologische bestrijding van mineervlieg.
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uitvoeren van een (ruimte-)behandeling met iên van de synthetische
pyrethrolden (onder andere Ambush, Cymbush, Decis, Ripcord.
Middelen met werking tegen de (jonge) larven zijn onder meer:
Dipterex, Lannate, parathion, mevinfos, (onder andere Phosdrin) en
Vydate L.
Chemische bestrijding van de Floridamineervlieg is, zoals vermeld,
veel moeilijker. De synthetische pyrethrolden lijken een sterk
verminderd effect op de vliegen te hebben; Vydate L heeft geen
werking tegen de larven van deze soort. Hierdoor wordt het vrijwel
onmogelijk om met de huidige chemische bestrijdingsmiddelen een goed
sluitend chemisch bestrijdingsschema op te stellen. Bedenk, bij
overschakeling op biologische bestrijding, dat en aantal middelen
een erg lange nawerking op natuurlijke vijanden hebben (onder andere
de synthetische pyrethrolden en Vydate L).

Figuur 1. Levenscyclus mineervlieg (liriomyza trofolii) bij 20 C (ongeveer
24 dagen)
Parasitering van mineervlieglarven komt voor. Zeker in de
zomermaanden is er een reële kans op het binnenvliegen van
natuurlijke parasieten. Het verdient daarom aanbeveling om bij een
beginnende mineervliegaantasting, een monster van de larven te laten
onderzoeken om te achterhalen of er mogelijk reeds sprake is van
parasitering. Een enkele keer kan een vroege aantasting door het
wegbreken van aangetaste bladeren worden verwijderd of
teruggedrongen. Proefsgewijs worden gekweekte parasieten uitgezet.
Dit hoort onder intensieve begeleiding van de leverancier van
biologische bestrijding plaats te vinden.
8.1.5

Rupsen
Vraat van rupsen kan een gewas ernstig beschadigen. Niet alleen het
blad wordt aangevreten, maar soms zelfs ook de vruchten. Er komen
meerdere soorten rupsen voor. Algemeen zijn de Turkse mot en de
groente-uil. Deze soorten zijn gewoonlijk gemakkelijk te bestrijden.
Jonge kleine rupsen zijn gevoeliger voor bestrijdingsmiddelen dan de
grotere exemplaren. Rupsen zijn goed te doden met êén van de
synthetische pyrethrolden (onder andere Ambush, Cymbush, Decis,
Ripcord), (Lannate), (Dipterex), of met parathion.
Sommige soorten rupsen kunnen met bacterie-preparaten van Bacillus
thuringiensis (Bactospeine, Dipel en Thuricide) op biologische wijze
worden bestreden. Het preparaat werkt niet tegen rupsen van de
katoenuil, Floridamot en kooluil. Laat daarom eerst bepalen om welke
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het resultaat. Door Bacillus gedode rupsen zijn bruin verkleurd en
hangen verticaal met de kop naar beneden aan de bladeren. Met
uitzondering van de Turkse mot leggen genoemde soorten eieren in
pakketten (dus niet afzonderlijk), waardoor vaak de mogelijkheid
bestaat van een plaatselijke bespuiting met breedwerkend middel.

Spantrups.
8.1.6.

Spint
Bij een spintaantasting krijgen de bladeren kleine geelwitte
stipjes, worden geleidelijk geel en vallen tenslotte af. Op de
onderkant van de bladeren zijn spinachtige diertjes te vinden en bij
een zware aantasting ook spinrag. Spint treedt bij de aanvang van de
teelt vaak pleksgewijze op. Spintmijten zijn kleine (tot 0.5 mm),
geelbruine mijten, met twee donkere vlekken op de flanken.
Overwinterende volwassen wijfjes bezitten een diepe roodbruine kleur
en worden wel als "rode-spint" aangeduid.
De eieren van spint zijn bolvormig en doorschijnend wit van kleur.
Ter bestrijding van spint wordt in de teelt van (vroege) paprika's
op grote schaal gebruik gemaakt van de roofmijt Phytoseiulus
persimilis. Mits vroegtijdig ingezet, dat wil zeggen bij het vinden
van de allereerste spinthaardjes, is deze roofmijt in staat de
spintpopulatie langdurig onder controle te houden.

Een zware spintaantasting.
Met Torque kan eventueel worden gecorrigeerd in een situatie waarin
de roofmijt de spint niet aankan. Torque is namelijk niet schadelijk
voor de roofmijt!

Uitzetten van roofmijt.
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eveneens het middel Torque in aanmerking. Desgewenst kan met Asepta
Tetranix een ruimtebehandeling ("foggen") worden uitgevoerd.
Ervaringen met andere spintbestrijdingsmiddelen zijn nogal eens
teleurstellend geweest, omdat deze schade aan het gewas
veroorzaakten.
8.1.7. Trips
Tripsen zijn kleine bruine of zwarte insekten. Ze bevinden zich in
de regel aan de onderzijde van de bladeren, maar zijn ook vaak in de
bloemen te vinden. De larven zijn geelachtig tot oranje van kleur.
Trips beschadigt de bladcellen. Hierdoor ontstaan zilverachtige
vlekken op de bladeren die een tripsaantasting kenmerken. Vooral op
de wat oudere bladeren zijn deze beelden duidelijk te zien.
Daarnaast beschadigt trips de jonge vrucht juist onder de kroon. Pas
na het uitgroeien van de vrucht is de bruinachtige verkleuring goed
te zien. Deze beschadiging veroorzaakt een beduidend kwaliteitsver
lies.
Een eerste waarschuwing in een paprikagewas voor de aanwezigheid van
trips zijn kleine wratachtige vergroeiingen aan de bladonderkant. De
plekjes ontstaan door het afzetten van eieren. Deze wratachtige
uitstulpingen zijn doorschijnend en vallen goed op bij doorvallend
licht. Men kent dit verschijnsel dikwijls wel, maat brengt het niet
in verband met trips.
De biologische bestrijding van trips met de roofmijt Amblyseius
cucumeris staat in het middelpunt van de belangstelling. Deze
roofmijt heeft inmiddels bewezen de trips goed onder controle te
kunnen houden. De trips-roofmijt moet in voldoende mate in het gewas
aanwezig zijn vóórdat de eerste tripsen optreden. Daar de tripsroofmijt zich ook met andere prooien kan voeden, is het advies de
trips-roofmijten in te zetten bij het vinden van de eerste
spintplekjes. De trips-roofmijt kan dan een populatie opbouwen
voordat er trips in het gewas komt. Met het tijdig opbouwen van
populatie trips-roofmijten, staat of valt het succes met deze
biologische bestrijder. Een echt bestrijdend effekt op de spint mag
van de trips-roofmijt overigens niet worden verwacht.
Het is jammer dat de trips-roofmijt voor veel bestrijdingsmiddelen
erg gevoelig is. In tabel 15 is een overzicht gegeven van de in
combinatie met trips-roofmijt wel en niet te gebruiken bestrijdings
middelen.
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Amblyseius cucumeris

Veilige mid
delen voor
Amblyseius
cucumeris
Giftige middelen voor Amblyseius cucumeris

Onbeperkt te
gebruiken

Te gebruiken tot
enkele dagen voor
de introductie
van Amblyseius

Pirimor rook Pirimor sp.*
Torque sp.
Hostaquick sp.*
Bacteriepre- dichloorvos gas*
paraat sp.
Zwavel st.
Rubigan sp.
Baycor sp.
vinchlozolin
(o.a. Ronilan)
iprodion (o.a.
Rovral)
Sumisclex

Te gebruiken tot
enkele weken voor
de introductie
niet te
van Amblyseius
gebruiken
diazinon sp.
dichloorvos sp

Pyrethroiden
Vydate sp.
parathion

* Wanneer u na de introductie toch voor Amblyseius giftige middelen
moet toepassen, gebruik dan deze middelen, maar alleen in nauw
overleg met uw begeleider.
Vanzelfsprekend kan trips ook langs chemische weg worden bestreden.
Het insekt is gevoelig voor veel insekticiden. Toch ervaart men
trips in de praktijk dikwijls als een lastig te bestrijden insekt.
Problemen ontstaan door het feit dat vaak onvoldoende rekening wordt
gehouden met het bestaan van een ei-stadium in het blad en een
"ruststadium" op of in de grond. Deze twee stadia ontsnappen aan de
uitgevoerde bestrijding (zie schema). Voor een afdoend bestrijdingseffect moet dan ook enkele keren met een korte tussenpauze worden
bestreden. Als richtlijn kan drie tot vier behandelingen in 14 dagen
gelden. Middelen met werking tegen trips zijn bijvoorbeeld de
synthetische pyrethroiden (onder ander Ambush, Cymbush, Decis,
Ripcord), Undeen, diazinon (onder andere Basudine), dichloorvos
(onder andere DDVP) ên parathion.
Het is zinvol om tijdens een bespuiting ook de grond (of het
plastic) mee te spuiten. Het laatste larvestadium ("ruststadium")
wordt op of in de grond doorgebracht.
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Figuur 2: Ontwikkelingsduur in dagen van Thrips tabaci bij 19 °C
8.1.8. Wantsen
Wantsen maken kleine gaatjes in de jongste bladeren. Bij het
uitgroeien van deze aangeprikte bladeren ontstaan vrij grote gaten.
Het valt niet mee om wantsen in het gewas te ontdekken. Uitkloppen
van de plant op een stuk papier wil nog wel eens succes opleveren.
De larven van de wants lijken op "smalle bladluizen". Ook de bloemen
worden door wantsen beschadigd.
De groene appelwants (Lygus pabulinus) is de meest voorkomende
soort. Een enkele keer wordt de brandnetelwants (Liocoris
tripustulatus) gevonden. Deze soort veroorzaakt naast de hiervoor
genoemde gaatjes in bladeren, ook misvormingen van de plant. De
aangetaste planten vertonen een gedrongen gedeelte met vele vertak
kingen en kronkels. Het geheel doet wat bossig aan.
De vruchten kunnen eveneens misvormd zijn. Een enkele keer zijn
vruchtbeginsels te vinden waarbij de zaadlijst naar buiten groeit.
In de huid van de oudere vruchten zijn stippen te zien.
Bestrijding van wantsen kan met propoxur (Undeen) diazinon (onder
andere Basudine) en dichloorvos (onder andere DDVP). Diazinon is
redelijk veilig voor roofmijten van spint mits niet te vaak toege
past. Omdat wantsen (evenals tripsen) hun eieren in de bladeren
afzetten zal vaak een tweede behandeling noodzakelijk zijn. Het is
dan zaak op te letten of niet na enkele weken het spint "terugkomt",
doordat mogelijk door deze bestrijding te veel roofmijten zijn
gedood.
8.1.9. Wortelduizendpoot
Volwassen wortelduizendpoten zijn 6 tot 10 mm lang. De kleur is vuil
wit. De dieren zijn slank van bouw en bezitten een paar opvallend
lange voelsprieten. Volwassen exemplaren bezitten twaalf paar poten;
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meer paar poten.
Wortelduizendpoten leven in de grond. De dieren zijn niet in staat
om zelf gangen te maken, ze maken gebruik van bestaande gangenstel
sel, openingen en spleten. De meeste consumptie- en sierteeltgewas
sen kunnen door wortelduizendpoot worden aangetast. Ze vreten aan de
wortelpunten. Aangetaste planten vertonen een achtergebleven en
sterk vertakt wortelstelsel. Het gewas blijft achter in ontwikkeling
en kan uiteindelijk zelfs ten gronde gaan. Aantasting treedt
pleksgewijze op. Kleine aantallen wortelduizendpoot kunnen al voor
een fikse valplek verantwoordelijk zijn.
Van de chemische grondontmettingsmiddelen is methylbromide het beste
middel ter bestrijding van wortelduizendpoot. Stomen geeft
onvoldoende resultaat, omdat de dieren voor de stoom uit wegkruipen.
Als na het uitplanten een aantasting optreedt, kan met een
parathion-oplossing worden aangegoten. Geef 250 ml van een oplossing
die 100 gram parathion per 100 1 water bevat.
8.1.lO.Wortelknobbelaaltje
Het wortelknobbelaaltje. Dit aaltje veroorzaakt verdikkingen aan de
wortels. De knobbels zijn over het algemeen veel fijner dan we die
bij tomaat en komkommer kennen. Een gewas met wortelknobbelaaltjes
blijft achter in ontwikkeling; in ernstige gevallen treedt verwel
king of afsterving op. Een grondontsmetting met methylbromide geeft
een goede doding van de aaltjes. Het is belangrijk dat de oude
wortels goed verteerd zijn, zodat het gas ook bij de aaltjes kan
komen, het stomen van de grond heeft een matig tot redelijk
bestrijdend effect op de aaltjes. Indien een aantasting wordt
verwacht, kan kort voor het planten oxamyl (Vydate 10 G) worden
ingewerkt. Na enkele weken dient deze behandeling te worden
aangevuld met vloeibare Vydate L. Deze nabehandeling moet een aantal
malen worden herhaald.
8.2.

Sell I IM; 1r lekten

8.2.1. Botrytis
Het grijsbruine en sterk stuivende schimmelpluis op afgestorven
plantedelen is kenmerkend voor deze schimmel. Onder vochtige
klimaatomstandigheden vindt ook wel aantasting van levende
plantedelen plaats. Invalspoorten zijn veelal wonden en afgevallen
bloempjes. Ter voorkoming en bestrijding van Botrytis moet vooral
aandacht aan de klimaatregeling worden besteed. Probeer het gewas
droog te houden door op de juiste wijze te stoken en te luchten.
Mocht onverhoopt toch Botrytis in het gewas optreden, dan kan met
vinchlozolin (onder andere Ronilan), iprodion (onder andere Rovral)
tolyfluanide (Eupareen M) of met procymidon (Sumisclex) worden
gespoten. Al deze produkten zijn veilig voor eventueel ingebracht
roofmijten tegen kasspint.
8.2.2. Colletotrichum coccodes ("zwarte spikkel")
Colletotrichum coccodes is een zwakte-pathogeen, die wortels kan
aantasten. De schimmel treedt op in combinatie met kurkwortel* Deze
twee schimmels tezamen veroorzaken een veel grotere schade dan
kurkwortelschimmel alleen zou doen.
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afstropen. Op de aangetaste wortels worden zwarte sclerotiën
(ongeveer 0.5 mm) gevormd. De planten blijven achter in
ontwikkeling, een enkele keer treedt zelfs verwelking op (in
combinatie met kurkwortel). Wanneer regelmatig een grondontsmetting
wordt uitgevoerd, behoeft men nauwelijks een aantasting van
Colletotrichum coccodes te vrezen.
8.2.3. Fusarium
Fusarium solani is een zwakte-parasiet. Dit houdt in dat de schimmel
alleen toeslaat onder omstandigheden die voor de plant minder
gunstig zijn. Via infectie van wonden in de stengel ontstaan
donkerbruine tot zwarte plekken op de stengel. Later zijn op deze
plekken de oranje-rode vruchtlichamen te zien. Uiteindelijk kan de
plant aan de Fusarium aantasting ten gronde gaan. Een gezonde en
onbeschadigde vrucht zal niet zo gauw door Fusarium worden aange
tast. Een beschadigde vrucht daarentegen is een goede invalspoort
voor de schimmel.
Het is niet altijd eenvoudig te zorgen voor een voldoende afgehard
gewas. Snel en waterig opgegroeide gewassen lopen het meeste risico
om door Fusarium te worden aangetast. Probeer een beheerste groei
zonder stagnaties te realiseren. Rode vruchten worden gemakkelijker
aangetast dan groen. Bij een ernstige aantasting is het dan ook aan
te bevelen om de vrucht groen te oogsten. De groei van het gewas
verloopt eveneens minder schoksgewijs als de vruchten groen in
plaats van rood worden geoogst.
Hygiëne is van groot belang. Blijf zo lang mogelijk aangetaste
planten en vruchten verwijderen. Spuit na afloop van de teelt de
opstand uit met een formaline-oplossing. Grondtelers moeten stomen,
of een grondontsmetting met methylbromide - laten - uitvoeren.
Chemische bestrijding van Fusarium solani is niet eenvoudig. In de
praktijk wordt nog wel eens met een benomyl-produkt (Benlate, Topsin
M, carbendazim) gespoten; verwacht hier niet al te veel resultaat
van. Een bijkomend nadeel van deze middelen is dat ze een negatief
effect op beide roofmijten hebben.
8.2.4. Kurkwortel (Pyrenochaeta lycopercisi)
Kurkwortel is een echte plant-pathogene schimmel, die de wortels van
de plant aantast. Op de jonge wortels worden bruine lesies gevormd
waarna kurklijsten ontstaan. De planten blijven achter in ontwikke
ling en soms treedt verwelking op. Een enkele keer komt zelfs
bladval voor.
Tijdens de teelt is weinig aan een kurkwortelaantasting te doen.
Vaak kleine hoeveelheden watergeven en het voldoende hoog houden van
de luchtvochtigheid helpen mee om de plant zo lang mogelijk overeind
te houden.
Ter voorbereiding van een nieuwe teelt moet de grond worden ontsmet.
Stomen verdient hierbij de voorkeur boven chemische grondontsmetting, alhoewel het ook lang niet altijd voor 100% afdoende is.
8.2.5. Meeldauw
De schimmel Leveillula taurica is een echte meeldauw, die in de
zomermaanden het gewas kan beschadigen. Merkwaardig is, dat de
ziekte het ene jaar massaal optreedt en daarna een aantal jaren
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symptomen lijken wel wat op een aantasting door spint. Kleine
lichtgroene vlekjes in het blad die groter worden en geel
verkleuren. Deze vlekken zijn onregelmatig van vorm en grootte.
Uiteindelijk lopen de vlekken geheel in elkaar over, de bladeren
worden geel en vallen tenslotte af. Bij een beginnende aantasting is
aan de onderkant van de bladeren een wit poederachtig schimmelweef
sel te zien. Bij een ernstige aantasting is ook aan de bovenkant van
het blad het witte schimmelweefsel te zien.
Chemische bestrijding is goed mogelijk met fenarimol (Rubigan
vloeibaar) of met bitertanol (Baycor vloeibaar). Voor een afdoend
resultaat moet veel spuitvloeistof worden gebruikt. Beide middelen
zijn te gebruiken in combinatie met biologische spintbestrijding.
8.2.6. Phytophthora
De verschijnselen van een aantasting door Phytophthora lijken soms
enigszins op die van een Fusariumaantasting. Toch zijn er duidelijke
verschillen. Bij Phytophthora worden de wortels en de voet van de
stengel aangetast. De hoofdwortel en het ondergrondse stengeldeel
verkleuren aanvankelijk lichtbruin.
De aantasting zet zich voort in het bovengrondse stengeldeel en
verkleurt daarna spoedig zwart. Doordat ook het schorsweefsel wordt
aangetast, is er sprake van een zacht rot. Door het verrotten van de
wortels en de stengelvoet verwelkt de gehele plant en sterft
vervolgens af.
Bij een aantasting door Fusarium is het meer een hardrot. Ook zijn,
zoals vermeld, bij Fusarium de rode vruchtlichamen te zien.
Phytophthora is een bodemschimmel. De sporen verspreiden zich via
grond en water. Phytophthora treedt daarom meestal pleksgewijs op.
Deze plekken worden geleidelijk aan steeds groter.
Chemische bestrijding tijdens de teelt is niet eenvoudig, er kan
worden aangegoten met etridiazol (AAterra) en propamocarb (Previcur
N). Het verdient aanbeveling de aangetaste plekken zo min mogelijk
water te geven. Zieke planten moeten ter plaatse in een plastic zak
worden gestopt en daarna worden vernietigd. Spuit na de teeltop
standen ook de betonpaden, schuur, werktuigen en dergelijke af met
een formaline oplossing en stoom de grond of ontsmet de grond met
methylbromide.
8.2.7. Verticillium
Deze ziekte komt gelukkig weinig voor bij paprika's. De aanwezigheid
van Verticillium is dikwijls een aanwijzig dat er structuurproblemen
zijn. Het verbeteren van de structuur in combinatie met het een keer
stomen van de grond biedt vaak uitkomst.
8.2.8. Pythium
Pythium is een schimmel die onder minder gunstige groeiomstandigheden voor de plant (te koud, te nat, te droog enzovoorts) kan optre
den. Deze schimmel is een liefhebber van natte en vochtige milieus
en komt daarom vooral bij in substraat geteelde rassen voor.
Een door Pythium aangetast wortelstelsel is lichtbruin verkleurd en
wat verrot. Het huidje rond de wortel (de bast) blijft nog lang in
takt en is gemakkelijk af te stropen. Bestrijding is mogelijk met
etridiazol (AAterra).
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In dit verband moet zeker ook het aspect van (te) koud gietwater
worden gekeken. De installatie van een tegenstroomapparaat of een
boiler kan problemen voorkomen.
8.2.9. Sclerotinia
Een enkele keer kan Sclerotinia een probleem zijn. Bij een aantas
ting door Sclerotinia worden scheuten plaatselijk bruin, veelal
zonder dat er schimmelpluis is te zien. Ook de vruchten kunnen
worden aangetast. Is er voldoende vocht aanwezig, dan ontwikkelt
zich een dicht, wit schimmelweefsel. In een later stadium zijn de
zwarte harde Sclerotien - in de praktijk veelal "rattekeutels"
genoemd - te zien.
Aangetaste planten sterven af. Het is verstandig om tijdens de teelt
aangetaste scheuten en afgestorven planten te verwijderen. Het zieke
plantmateriaal moet voorzichtig uit de kas worden verwijderd. Is er
sprake van een werkelijk ernstige Sclerotinia-aantasting, dan is
stomen van de grond noodzakelijk.
Tijdens de teelt kan worden gespoten met iprodion (Ronilan) of met
een benomyl produkt (onder andere Benlate, Topsin, carbendazim).
8.2.10 Wortelafsterving
Verminderde groei, verwelking en wegval van planten kan door
wortelafsterving worden veroorzaakt. Deze schimmelziekte tast het
wortelstelsel aan. Bij aantasting verkleuren de wortels grijs-zwart
en soms komt een zekere mate van verkurking voor. De wortels zijn
overtrokken door een vlechtwerk van zwarte schimmeldraden, waarop de
flesvormige vruchtlichamen met een loupe goed te zien zijn. De flesvormige vruchtlichaampjes geven de wortels een "borstelig" uiter
lijk. De aantasting, die zowel in de grond- als in de substraatteelt
is geconstateerd, treedt gewoonlijk pleksgewijs op. Merkwaardig is
dat op substraat geteelde planten minder van een aantasting door
wortelafsterving te lijden hebben dan planten die in de grond
groeien.
Stomen van de grond of het substraat is de enige mogelijkheid om de
ziekte te bestrijden. Voorkom verspreiding van gronddeeltjes van
aangetaste plekken.
8.3.

Virusziekten

8.3.1. Paprika-TMV
Symptomen
Virussymptomen zijn dikwijls erg moeilijk te onderkennen. Het
normale ziektebeeld bij een aantasting door TMV bestaat uit een
donker- en lichtgroen mozaïektekening op de bladeren. De jongste
bladeren laten de eerste symptomen zien. Pas in een later stadium
kunnen op de vruchten ingezonken vlekjes ontstaan. Deze vlekjes zijn
soms necrotisch. De doorsnede bedraagt ongeveer 1 tot 5 mm.
Aangetaste planten blijven in leven, maar de ontwikkeling wordt
afgeremd.
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het TMV voor. Gewoonlijk geeft de gele stam onder lichtarme omstan
digheden (wintermaanden) nauwelijks symptomen, maar veroorzaakt wel
wat groeiremming. Later in het jaar, vanaf ongeveer april-mei, kan
de gele stam echter desastreus zijn« Kenmerkend is dan de felgele
verkleuring van vooral de bladeren in de kop van de plant. Het
vruchtsymptoom van een door de gele stam aangetaste plant kan
variëren van een geel mozaïekbeeld tot gele kringvormige figuren.
In afwijking van de hierboven beschreven gele stam-symptomen is, bij
de aanvang van het teeltseizoen 1985, een afwijkende gele stam
gevonden. Er ontstonden nu juist in de wintermaanden kleine gele
vlekjes op het blad. Soms vertoonde zelfs maar een enkel blad
symptomen. De symptomen die door virusziekten worden veroorzaakt,
kunnen van seizoen tot seizoen variëren.
De hierboven beschreven symptomen kunnen dan ook aan verandering
onderhevig zijn* Het wordt nog moeilijker als we weten dat planten
virusziek kunnen zijn, zonder dat ze symptomen laten zien. Het komt
ook voor dat symptomen van een zieke plant - tijdelijk - verdwijnen.
Dit houdt echter niet in dat de plant dan weer gezond is.
Vaak ontstaat verwarring door het optreden van defecten bij de aan
leg van bladgroenkorrels (chimaere). Hierdoor ontstaan virusachtige
symptomen, maar het zijn in feite genetische afwijkingen.
Overgang
Zaad kan een belangrijke infectiebron voor TMV zijn. Ook via
wortelresten van viruszieke planten uit de voorgaande teelt kan
aantasting van het jonge plantmateriaal plaatsvinden.
Tijdens de teelt wordt virus overgebracht via sap van viruszieke
planten. Ook planten die geen symptomen vertonen, fungeren als
besmettingsbron! Het zieke sap is gemakkkelijk via contact te
verspreiden. Denk hieraan bij alle werkzaamheden waarbij men met de
planten in contact komt. Verspreiding van virus vindt dus niet
alleen plaats bij het vastzetten, indraaien of toppen, maar
bijvoorbeeld ook bij het wegbreken van blaadjes met mineergangen,
het oogsten van vruchten en via fust.
Loop niet met vuile of natte laarzen langs de jonge planten te
schuren. Ook op deze manier kan een virusbesmetting tot stand komen.
Voorkomen en bestrijden
Om het risico van een primaire besmetting zoveel mogelijk terug te
dringen moet het zaad worden ontsmet* Het is gebruikelijk het zaad
gedurende twee uur in een 10% trinatriumfosfaatoplossing (Na-P0,) te
leggen. Alle zaadteeltbedrijven passen deze behandeling standaard
toe. Ontsmet zaad is donkerder en wat doffer dan zaad dat niet is
ontsmet. Met het onderdompelen in een trinatrium-fosfaatoplossing
wordt het zaad uitwendig ontsmet. De kans dat zaad ook inwendig met
virus is besmet, lijkt niet groot. Volledige zekerheid hierover
bestaat echter nog steeds niet. Dat is dan ook de reden dat er
onderzoek plaatsvindt naar een warmtebehandeling van zaad. Gezocht
wordt naar een methode waarbij het eventueel aanwezige virus wordt
gedood, zonder dat de kiemkracht of kiemenergie nadelig wordt
beïnvloed.
Om overgang van virus uit een voorafgaande teelt naar een nieuwe
teelt te voorkomen, moet het substraat of de grond zeer goed worden
gestoomd. Voor het doden van TMV is een temperatuur van minstens
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minimaal tien minuten. Vergeet bijvoorbeeld ook niet de stekertjes
van de druppelaars te ontsmetten. Wanneer deze kortstondig worden
ondergedompeld, verdient een formaline-oplossing de voorkeur. Van
een behandeling met een 10% Na_PO^-oplossing mag alleen resultaat
worden verwacht wanneer de stekertjes langdurig (een aantal uren
worden ondergedompeld. Gebruik voor het vervoer van de planten
alleen schoon(gemaakt) fust. Overweeg de planten met een vel papier
te beschermen.
Het is inmiddels voldoende bekend dat melkeiwit virusdeeltjes van
TMV inkapselt. Gebruik daarom bij iedere gewasbehandeling een
melkoplossing. Het is gebruikelijk om 100 gram magere melkpoeder
(bevat 35% eiwit) per liter water op te lossen. Het verdient aanbe
veling de handen en eventueel ook mesjes en dergelijke, steeds
opnieuw voor iedere plant in de melkoplossing te dopen. Ververs de
melkoplossing regelmatig. De extra handeling om de handen en/of het
gereedschap steeds te ontsmetten, kost natuurlijk wel wat meer tijd.
Maar in de loop van de jaren is steeds opnieuw bewezen dat het
zinvol bestede tijd is.
Directe bestrijding van TMV - dit geldt overigens voor bijna alle
virusziekten - is niet mogelijk. Het advies is en blijft daarom het
gewas regelmatig op verdachte planten te controleren. Aarzel niet om
een ook maar enigszins verdachte plant te verwijderen. Op deze
manier wordt verdere verspreiding van het virus tègengegaan. Virus
zoeken is vermoeiend en inspannend. Het is vaak beter om met een
aantal mensen enkele uren per dag te controleren, dan er éên man de
hele dag aan te zetten.
Plant een behoorlijk aantal extra planten op in grote emmers of op
steenwolblokken. Als er een flink aantal inboeters voorhanden is, is
het gemakkelijk om een verdachte plant eruit te halen.
Ook aan het inkruisen van resistentie wordt gewerkt. De rassen Novi
(Bruinsma) en Delgado (Van den Berg) bezitten resistentie. Helaas is
deze resistentie nog niet volledig. Het gevaar voor het optreden van
nieuwe stammen hangt als een bedreiging in de lucht. Daarom moeten
we bij het werken in een onvolledig resistent ras dezelfde
hygiënische maatregelen blijven nemen als in een vatbaar paprikaras.
8.3.2. Komkommermozalekvirus
Symptomen
De symptomen op de vruchten zijn bruin-zwarte ingevallen vlekken op
de huid. Op de bladeren kan soms een vaag mozaïekbeeld worden
geconstateerd. Ook zijn de bladeren een enkele keer wel eens wat
smaller en spitser van vorm, en hebben ze wat verdikte nerven.
Vruchtsymptomen komen het meest voor. Vrucht- en bladsymptomen
treden soms tegelijkertijd op, maar ook wel elk afzonderlijk.
Aantasting door komkommermozalekvirus treedt vooral in de nazomer
op.
Overgang
Het komkommermozalekvirus wordt overgebracht door bladluizen. Ze
doen dit langs mechanische weg in korte zuigtijden (non-persistent).
In principe kan ook de mens het virus langs mechanische weg
overbrengen.
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Omdat dit virus wordt overgebracht door bladluizen, moeten deze
worden bestreden. Pirimor en Hostaquick zijn hiervoor de meest
gebruikte middelen in de paprikateelt. Informeer naar de
nevenwerking van deze middelen op natuurlijke vijanden. Verder
moeten zieke planten worden verwijderd.
8.4.

Fysiogene afwijkingen
Een fysiogene afwijking die bij paprika voorkomt is mergnecrose.
Mergnecrose is het afsterven van het merg in de plant. Hierdoor
kunnen stengels hol trekken en zwarte plekken vertonen. Deze
aantasting begint meestal boven de eerste stengelsplitsing, de
stengel kleurt zwart op de plaats waar een blad gezeten heeft. Deze
aantasting kan zich naar boven of beneden uitbreiden. Mergnecrose
kan beperkt blijven tot een deel van de stengel waarbij op de
stengel een verticale grijze streep zichtbaar wordt.
Mergnecrose wordt veroorzaakt door bepaalde klimatologische
omstandigheden.
Een normale, stevige plant heeft in de stengel veel hout ( de
buitenste laag) en weinig merg (binnenste cilinder). Een plant die
weelderig gegroeid is heeft daarentegen veel merg met daar omheen
een dunne laag hout. De weelderige plant heeft de meeste kans op het
optreden van mergnecrose.
Er zijn tussen de teelten verschillen in het optreden van
mergnecrose. Bij de vroege stookteelt kunnen enkele over het bedrijf
verspreide planten gevonden worden. Meerdere planten tegelijk kunnen
mergnecrose vertonen bij tussenplanten van paprika tussen tomaat,
dit kan waarschijnlijk als volgt verklaard worden. Nadat de jonge
paprikaplanten op de mat gezet zijn, zet men de druppelaar bij deze
plant. Watergift en EC zijn echter afgestemd op het oude tomatengewas. De paprikaplanten krijgen te veel water, van een te lage EC. De
wateropname gaat dan zeer gemakkelijk en de planten worden weelde
rig. Zodra de tomateplanten verwijderd zijn en het jonge paprikage
was in een situatie komt waarin het veel moet verdampen, zijn de
wortels niet in staat deze hoeveelheid water aan te voeren. De plant
gaat water aan zichzelf onttrekken uit het merg in het weelderige
deel, de stengel wordt hol getrokken.
Planten die in het voorjaar onder een scherm gegroeid zijn, kunnen
als het scherm verwijderd wordt in een vergelijkbare situatie
terecht komen.
Soms komt mergnecrose voor in de vruchtsteel. De vruchten zijn voor
de planten een vochtbuffer. Wanneer tijdens sterke verdamping geen
water meer uit de vruchten gehaald kan worden, trekt de plant het
merg van de vruchtsteel leeg en deze wordt bruin. Uitbreiding van
een mergnecrose aantasting bij de herfstteelt kan beperkt worden
door een hogere temperatuur aan te houden en door de EC te verhogen.
Niet alle rassen zijn even gevoelig voor mergnecrose.

8.5.

Onkruidbestrijding
Gebruik nooit onkruidbestrijdingsmiddelen in een kas met
substraatteelt. Middelen kunnen in het kunstmatige substraat zeer
lang aanwezig blijven!
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voorkomen. Het is vaak een haast ondoenlijke zaak om dit te wieden.
Het gemakkelijkst is dan ook een chemische onkruidbestrijding uit te
voeren. Het veiligst hierbij is om voorzichtig met Gramoxone te
werken. Het middel moet tussen en onder het gewas worden gebruikt.
Het beste gaat dit met één grove dop op de spuitstok en uiteraard
een goede spuitkap.
Tenminste twee weken na het planten kan op klein onkruid met
chloroxuran (Tenoran) worden gespoten. Voer deze behandeling niet
over, maar tussen en onder het gewas uit. Beslist geen bladeren
raken!
Voorkom dat, via scheuren in de grond, de Tenoran in direct contact
met de wortels kan komen.
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9.

KWALITEITSAFWIJKINGEN
Bij de teelt van paprika's kennen we een groot aantal
kwaliteitsafwijkingen* Soms weten we iets van de oorzaak of oorzaken
van deze afwijkingen; soms echter tasten we volkomen in het duister
en zijn er slechts wat vermoedens of (verdeelde) meningen* In dit
hoofdstuk wordt geprobeerd van een aantal kwaliteitsafwijkingen de
symptomen te beschrijven en daarnaast te vermelden wat bekend is of
wordt vermoed over de oorzaken.

9.1.

Stip
Wanneer stip optreedt zien we op de vrucht bruine vlekjes van 1 tot
4 â 5 mm. Dat zijn onderhuidse concentraties van afgestorven cellen
in de vruchtwand. Als de vrucht wordt opengesneden, kunnen deze
concentraties dode cellen ook aan de binnenkant duidelijk worden
waargenomen. Deze aantasting gaat, ook bij massaal optreden, niet
tot rotting over. Bij analyse van vruchten met stip blijkt het
calciumgehalte hoger te zijn dan bij vruchten zonder stip. Bij
optreden kunnen per vrucht grote aantallen stippen voorkomen,
waardoor het produkt sterk in waarde daalt. We zien het nagenoeg
uitsluitend optreden als er rood (« rijp) wordt geoogst. Slechts in
de ernstige gevallen kan de aantasting al in het groene stadium
worden waargenomen.
Stip kan zowel in de vroege stookteelt, de heteluchtteelt, als in de
herfstteelt optreden. De zwaarste aantastingen kunnen echter vooral
in de zomer- en herfstteelten worden gevonden. Hieruit blijkt al dat
het optreden mede verband houdt met de groei-omstandigheden. Als de
planten erg makkelijk groeien en er een grof gewas ontstaat, is de
kans op stip wat groter dan bij een wat meer beheerste groei. Telen
bij een lage voedingsconcentratie en dan met name ook tijdens de
eerste groeiperiode, verhoogt de kans op stip aanmerkelijk. In 1982
werden in een proef paprika's geteeld bij een EC van 2 mS en bij een
EC van 4 mS. Bij een EC van 2 mS trad ongeveer 2.5 maal zoveel stip
op als een bij een EC van 4 mS. Dit betrof een teelt op steenwol. We
zien dat ook in de praktijk. Als wordt geplant op een "schone"
grond, bijvoorbeeld na aardbeien, kan stip een dermate ernstig
probleem zijn, dat rood oogsten betekent dat er helemaal geen
exportkwaliteit wordt geoogst. Gelukkig zijn er grote verschillen
in gevoeligheid tussen de rassen. Bij de "gevoeligste" teelten kan
daarmee het probleem worden omzeild en hoeft er geen hinder van te
worden ondervonden. Het beperkte echter wel de rassenkeus.
Door de selectiebedrijven wordt hard gewerkt aan minder gevoelige
rassen. Ook voor de vroege teelt komen daardoor rassen beschikbaar
die minder gevoelig zijn. Mogelijk is stip door deze ontwikkeling
over enkele jaren geen probleem meer.
De huidige standaardrassen zijn al veel minder gevoelig dan de
rassen die enige jaren geleden werden geteeld.

9.2.

Knopen
Onder knopen verstaan we vruchten, die misvormd zijn en waarin
slechts enkele of in het geheel geen zaden zijn gevormd. Zij zijn
meestal klein en in ieder geval veel korter dan normaal gevormde
vruchten. Het te«peratuurniveau waarbij de vruchten tot ontwikkeling
komen, is bij onderzoek van zeer grote invloed gebleken op het
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In een proef werd een temperatuurniveau van dag en nacht 20 C
ingesteld* Het (gewichts-)percentage knopen jjat werd geoogst^tot
ongeveer 1 juni bedroeg ongeveer 25%. Bij 25 C overdag en 15 C 's
nachts was het percentage slechts ongeveer 2%. Dit is aanzienlijk
lager waarbij ook duidelijk is, dat de dagtemperatuur een nog groter
effect heeft dan de nachttemperatuur.
Vaak is al tijdens de bloei te zien dat er knoopvruchten zullen
ontstaan. We zien dan erg grove bloemen, met een relatief grote
bloembodem en een langdurige bloei.

Vaak is tijdens de bloei al te zien dat er knoopvruchten ontstaan.
Naast de temperatuur lijkt de luchtvochtigheid tijdens de
zettingsperiode invloed te hebben. Âls zetting moet plaatsvinden in
een periode met "schraal" weer en daardoor ook in de kas een lage
luchtvochtigheid, zien we vaak een hoger percentage knopen ontstaan.
Dit zijn praktijkwaarnemingen die echter niet met onderzoekresulta
ten kunnen worden ondersteund. Omdat knoopvruchten echter bijna
altijd zaadloos zijn, is het voor de hand liggend dat hierbij
slechte zettingsomstandigheden een belangrijke invloed kunnen
hebben.
Een derde factor die een ról kan spelen, is de plantbelasting Als er
weinig vruchten aan de plant hangen, gaat het gewas sterk groeien.
Door deze groeikracht ontstaan grove bloemen, die moeilijk zetten en
als knopen uitgroeien. Het zal duidelijk zijn dat deze kwaliteitsaf
wijking zowel bij groen als bij rood oogsten kan optreden.
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groen oogsten wat groter, omdat bij groen oogsten de groei meestal
wat méér schoksgewijs verloopt dan bij rood oogsten. Bij groen
oogsten moet mede daarom worden voorkomen dat de planten in een erg
korte tijd worden leeggeoogst.
Gelukkig zien we ook ten aanzien van knopen duidelijke rasverschil
len. Door veredeling lijken er goede mogelijkheden om het probleem
van de knoopvruchten tot een oplossing te brengen.
9.3.

Krimpscheurtjes
In de vruchtwand van paprika's kunnen kleine, oppervlakkige scheur
tjes ontstaan die in de lengterichting van de vruchten lopen. Op de
ze scheurtjes ontstaat een kurklaagje, waardoor bruine streepjes
zichtbaar worden. Deze streepjes kunnen massaal optreden, waardoor
de kwaliteit zeer nadelig wordt beïnvloed. Doordat de scheurtjes on
diep zijn en er een kurklaagje wordt gevormd, ontstaat er geen rot.
De scheurtjes worden krimpscheurtjes genoemd, hoewel het niet waar
schijnlijk is dat het iets met het krimpen van de vruchten te maken
heeft. De naam is echter zo ingeburgerd, dat iedereen die met de
teelt, de keur en de handel van paprika's heeft te maken, weet wat
ermee wordt bedoeld. De naam veranderen in bijvoorbeeld "zweischeur
tjes" lijkt daarom niet gewenst, al zou dat ten aanzien van het pro
bleem mogelijk een betere naam zijn.
Krimpscheurtjes kunnen bij alle teelten, dus van de vroegste stook-,
tot de laatste herfstteelt, voorkomen. De meeste hinder wordt echter
ondervonden bij de vroegste stookteelten en dan met name in de
"staart" van het eerste zetsel. Hoewel de aantastingen soms in het
groen stadium kunnen worden waargenomen, is het alleen bij rijp
oogsten een echt probleem.

Krimpscheurtjes kunnen bij alle teelten voorkomen.
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Uit het gegeven dat krimpscheurtjes al in het groene stadium kunnen
worden waargenomen, blijkt dat ze niet alleen gedurende het
rijpingsproces ontstaan. De algemene gedachte omtrent het ontstaan
van krimpscheurtjes is, dat elke storing in de uitgroei van de
vruchten, de kwaal kan doen ontstaan» De vruchthuid wordt tijdens
zo'n groeistoring minder elastisch. Als na enige tijd de groei-omstandigheden weer beter worden, is de vruchthuid niet in staat
voldoende mee te groeien met de daar onder gelegen cellagen,
waardoor scheurtjes ontstaan.
Nu kunnen groeistoornissen veel oorzaken hebben. Erg belangrijk is
het weer. Vooral een periode van donker, koud weer kan veel
vertraging in de groei en de ontwikkeling van de vruchten en het
gewas betekenen. Krimpscheurtjes treden waarschijnlijk dâârdoor ook
het ene jaar ernstiger op dan het andere jaar en ook binnen een
seizoen zijn op veel bedrijven gelijktijdig op het ene moment veel
meer krimpscheurtjes te zien dan op het andere moment.
Er zijn echter veel meer oorzaken van groeistoringen. Op zich is ook
de aanwezigheid van veel vruchten een groeistoring. We zien
waarschijnlijk daardoor in de laatste vruchten van een "zetsel"
gemiddeld veel meer krimpscheurtjes dan in de eerste helft van het
zetsel. De laatste vruchten zullen na de oogst van een deel van het
zetsel nog een extra groeistimulans krijgen, nadat ze aanvankelijk
juist waren afgeremd.
Bij onderzoek is gebleken dat een hoge concentratie van het
bodemvocht, ofwel van de voedingsoplossing bij telen in substraat,
het optreden van krimpscheurtjes tegengaat. Door in de periode
waarin de vruchten rijpen de concentratie te verlagen, bleek de
aantasting juist te worden verergerd. Mogelijk is de worteldruk, die
bij verlaging van de concentratie wat hoger kan worden, hierbij van
invloed. Vanuit deze gedachte wordt ook wel getracht krimpscheurtjes
tegen te gaan door in de kritieke periode de temperatuur van het
wortelmedium wat te verlagen. Bij onderzoek zijn aanwijzingen
verkregen dat met name het verlagen van de temperatuur van het
wortelmedium gedurende de nacht, het probleem van krimpscheurtjes
wat kan helpen verkleinen.
De hoogte van de ruimte-temperatuur, de luchtvochtigheid en het
optreden van condensatie, op de vruchten worden ook wel genoemd als
oorzaak van krimpscheurtjes. Tot nu toe is dit echter nog niet door
onderzoek bewezen. Voorkomen van groeistoornissen, de tijdsduur van
zetting tot oogst verkorten en het aanhouden van een niet te lage
concentratie van het vocht in het wortelmilieu, lijken voorlopig de
enige "handvaten" om krimpscheurtjes tegen te gaan. Er kan echter
geen enkele garantie worden gegeven dat ze dan niet zullen optreden.
We zien wel wat rasverschillen, maar er zijn geen rassen die er vrij
van zijn. Mogelijk kunnen er via veredeling toch verbeteringen
komen.
9.4.

Binnengroei
In de paprikavruchten bevinden zich normaal alleen zaadlijsten met
daarop een hoeveelheid zaden. Soms groeit in de vrucht, vanaf de
steelzijde echter ook een hoeveelheid weefsel steeds verder uit.
Deze hoeveelheid kan zó groot worden dat het niet meer in de vrucht
past en deze openbarst. We zien dan in de lengterichting van de
vruchten diepe, soms zeer brede scheuren ontstaan. Het weefsel
blijkt te bestaan uit uitgroeiende honingkliertjes. Waarom deze soms
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gram binnengroei in één vrucht waargenomen.
Binnengroei is alleen een probleem bij rijp oogsten. In de
rijpingsperiode, als de vrucht nog maar weinig groeit, lijkt dit
inwendige weefsel nog flink door te groeien. Als de hoeveelheid te
groot wordt, kan dit een probleem worden. We zien het eigenlijk ook
alleen bij het eerste zetsel van de vroege teelten. Later zijn er
geen problemen meer, omdat de periode van zetting tot oogst dan
duidelijk korter is.
Over de oorzaak of oorzaken van deze kwaliteitsafwijkingen weten we
niets af. We kunnen het hier dan ook alleen noemen als een van de
problemen waar men bij de teelt van paprika's mee te maken kan
krijgen.
9.5.

Vleugels
Een verschijnsel dat veel overeenkomst vertoont met binnengroei, is
het optreden van vleugels aan de vruchten. Deze ontstaan op de
schouders van de vruchten en groeien onder de kelkblaadjes vandaan.
Het zijn ook uitgroeiende honingkliertjes. Deze ontstaan al direct
na de zetting. Ze kunnen zelfs al worden waargenomen als de bloemen
nog bloeien.
Ten aanzien van deze vleugels zijn er duidelijke rasverschillen.
Deze corresponderen niet altijd met het optreden van binnengroei.
Rassen die wél last kunnen hebben van binnengroei, vormen soms geen
of nauwelijks vleugels. De verschillen tussen de rassen zijn wel
hoopgevend ten aanzien van de selectie- of veredelingsmogelijkheden.
De indruk bestaat dat vleugels het meeste optreden, als wordt
geteeld bij lage gemiddelde temperaturen. Ook als er veel knopen
worden gevormd ten gevolge van een lage dagtemperatuur, is de kans
op vleugels groter.
Het vormen van vleugels kan uiteraard een probleem zijn bij zowel
groen als rijp oogsten. Oplossingen lijken mogelijk via veredeling
en bij gevoelige rassen zal een niet te lage (dag-)temperatuur
moeten worden aangehouden.

9.6.

Staartjes
Op zich kunnen we staartjes geen direct kwaliteitsprobleem noemen.
De vruchten kunnen volkomen gaaf zijn en de aanwezigheid van een
staartje maakt de vrucht dan niet minder van kwaliteit. Het
kwaliteitsaspect ten aanzien van staartjes is, dat deze makkelijk
afbreken of kneuzen. Hierdoor kunnen ze in het handelskanaal, zeker
bij wat hogere temperaturen, makkelijk invalspoorten voor rot zijn.
Daarom wordt er bij het keuren op de veiling ook scherp op gelet.
Een staartje is het niet afgestorven stijlkanaal van de bloem, dat
tijdens de uitgroei van de vrucht ook nog flink kan uitgroeien tot
een lengte van soms 1.5 ä 2 cm en een dikte van enkele millimeters.
Bij oogsten, sorteren en verpakken breken dergelijke staartjes erg
makkelijk.
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duidelijk. Waarschijnlijk heeft het iets te maken met de vorming van
bepaalde groeistoffen, die mogelijk tijdens langdurige bloei in
grotere hoeveelheden worden geproduceerd. De indruk bestaat
namelijk, dat er meer staartjes optreden als van een langdurige
bloei sprake is. Gaan bloei en zetting erg vlot, dan treden er
minder staartjes op, zo wordt vaak gesteld.
Ook wordt wel gedacht aan lage temperaturen als oorzaak. Dit is,
gezien over het effect van de lengte van de bloeiduur, niet
uitgesloten. Bij lagere temperaturen zou de bloei immers langer
kunnen duren. Staartjes hebben we echter ook, en in hevige mate,
gezien bij teelten waar hoge temperaturen werden aangehouden.

Staartjes breken makkelijk af, waardoor ze invalspoorten voor rot
worden.
Het beste lijkt, om gunstige bloei- en zettingsvoorwaarden na te
streven. Daarnaast zien we wat verschillen tussen de rassen. Er
lijken dus mogelijkheden te bestaan om door veredeling aan dit
probleem te werken. Zo lang staartjes optreden is een mogelijkheid
om problemen in het handelskanaal te voorkomen, door ze er minimaal
een week voor de oogst af te halen. Dit kost wel extra tijd. Maar
als het wordt gedaan in de periode dat de groei minder is (doordat
de vruchten veel energie vragen), is die tijd meestal wél
beschikbaar.
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Schouderscheuren
Onder schouderscheuren worden verstaan: natte, verse scheuren die
vlak voor de oogst van rijpe paprika's ontstaan. Zoals al uit de
naam blijkt, komen ze meestal voor rond de schouders van de
vruchten. Op dergelijke scheuren ontstaat makkelijk rot. Het is dan
ook duidelijk dat het een van de ernstige kwaliteitsproblemen kan
zijn.
Schouderscheuren treden met name op bij rassen die gele vruchten,
van het geblokte type leveren. Ook bij rode vruchten kan het echter
optreden, maar bij deze rassen is het toch veel minder een probleem.
Hieruit blijkt al dat er grote rasverschillen zijn. Ook bij de gele
rassen is er al veel verbeterd en lijken oplossingen via verdere
veredeling mogelijk.
De oorzaak moet vooral worden gezocht in onregelmatige
Obstandigheden ten aanzien van verdamping en/of vochtopnaae• Als
door veranderde weersomstandigheden of door minder stoken de
verdamping van de planten kleiner wordt, is de kans op schouder
scheuren veel groter. Als direct na het gieten (of door het
aanhouden van een lagere EC bij het telen in substraat) de opname
wordt vergroot, nemen ôôk de kansen op schouderscheuren toe. Zeker
als deze twee factoren samengaan, kan het probleem erg groot zijn.
Daarom moet men bij vatbare rassen voorzichtig zijn met gieten en
daarbij altijd de weersomstandigheden betrekken. Wanneer de weers
omstandigheden slecht zijn voor een flinke verdamping, is het
raadzaam niet te gieten maar de verdamping juist te stimuleren. Dit
kan door wat extra te ventileren en een redelijke minimumbuistemperatuur aan te houden.

9.8.

Neusrot
Tot de langst bekende kwalen bij de teelt van paprika's, behoort
ongetwijfeld neusrot. Overwegend aan het neuseinde van de vruchten
kunnen bruine, iets ingezonken, leerachtige plekken ontstaan die de
kwaliteit zeer negatief beïnvloeden. Vaak is al aan de vruchten te
zien dat er plekken zullen komen voordat er de echte neusrotplekken
zichtbaar zijn. De vruchtwand wordt dan donker en dof en na enkele
dagen zien we het neusrot ontstaan.
Neusrot kan bij alle teelten het hele jaar door optreden. Er is een
duidelijk verband met het weer. In perioden met hoge temperaturen is
de kans op neusrot belangrijk groter dan bij wat gematigder tempera
turen.
Er zijn echter méér factoren van belang. Een hoge concentratie in
het wortelmilieu vergroot heel duidelijk de kans op neusrot. Dit is
in veel proeven aangetoond.
Daarnaast is er een invloed van het aanbod van calcium in de
voedingsoplossing. In vruchten met neusrot wordt een lager calciumgehalte gevonden. Neusrot zou dus een verschijnsel van calciumtekort
kunnen worden genoemd. Het is daarom aan te raden bij de bemesting
relatief veel calcium houdende meststoffen te gebruiken.
Ook het kasklimaat blijkt invloed te hebben. We noemden al de hoge
temperatuur. Naast de temperatuur blijkt echter ook de luchtvochtig
heid van belang te zijn. Onder omstandigheden dat neusrot kan optre
den, kan het daarom verstandig zijn een iets hogere temperatuur in
de kas toe te laten door iets minder te ventileren. Daardoor kan een
wat hogere luchtvochtigheid in de kas worden verkregen.
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erg moeilijk hebben.
Neusrot blijkt vrij vaak op te treden in perioden met snelle gewasen vruchtgroei. Halfwas vruchten blijken erg vatbaar te zijn. Dit
moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan een extra verdunning
van het calcium in de sterk groeiende delen.
Om neusrot tegen te gaan, is dus een vrij hoog calciumaanbod in het
wortelmilieu gewenst. Daartoe zal de voedingsconcentratie wat aan de
lage kant moeten worden gehouden en zal moeten worden getracht
tijdens warm weer, in de middaguren de luchtvochtigheid op een
redelijk niveau te handhaven.
Met name het hoge calciumaanbod en de lage voedingsconcentratie zijn
wat in tegenspraak met de maatregelen om stip tegen te gaan. Hier
zal een juist evenwicht moeten worden gevonden.
We hebben in dit hoofdstuk getracht van een aantal kwaliteitsproble
men die bij de teelt van paprika's kunnen voorkomen, wat kenmerken
op een rijtje te zetten. Daarnaast zijn voor zover deze bekend zijn,
oorzaken en mogelijke oplossingen genoemd of is aangegeven met welke
maatregelen het optreden kan worden tegengegaan. De opsomming is
niet uitputtend en ook blijkt dat er nog veel vraagtekens zijn ten
aanzien van oorzaken en oplossingen. Hopelijk komen ook ten aanzien
van de nog openstaande vragen spoedig oplossingen om daarmee het
kwaliteitsniveau van dit produkt op een nog hoger.niveau te brengen.
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OOGSTEN EH SORTEREN VAN PAPRIKA BLIJFT AAHDACHT VRAGEN
Gedurende de hele teelt besteedt de teler uiterste zorg aan het
gewas en het produkt. Dit begint bij de rassenkeus en eindigt bij
het transport naar de veiling. De kwaliteit van de vruchten neemt
normaal gesproken toe tot aan de oogst. Na de oogst loopt de
kwaliteit daarentegen terug. De vermindering van kwaliteit is voor
een deel het gevolg van een natuurlijke verouderingsproces en voor
een groot deel een gevolg van de manier waarop met het produkt wordt
omgegaan. In dit hoofdstuk zullen enkele zaken worden belicht, die
in de oogst- en sorteerfase zeker de aandacht van de teler vragen
wanneer hij een zo goed mogelijk produkt op de veiling wil krijgen.
Sommige van deze zaken zijn zeer eenvoudig of worden verondersteld
algemeen bekend te zijn. Juist met deze eenvoudige zaken kan grote
kwaliteitswinst worden behaald. Soms praten we over kostbaar
onderzoek dat nodig is om de kwaliteit van het produkt voor de
consument te verbeteren. Daarbij mag echter niet worden vergeten dat
we zelf op dit gebied grote stappen kunnen nemen.

10.1. Goed gereedschap
De oogst begint met het kiezen van goed gereedschap. Heestal wordt
met een mesje gesneden, soms wordt met een schaartje geknipt. Beide
methoden hebben voor- en nadelen. Als wordt gesneden, bestaat het
gevaar dat de overige vruchten met de punt van het mes worden
beschadigd. Het verdient daarom aanbeveling het puntje met een
nijptang af te breken. Vergeet niet de scherpe hoeken af te ronden.
De kans op beschadiging neemt hierdoor sterk af*
Zowel bij knippen als snijden moet worden gekozen voor een plaats op
het steeltje waar de vrucht makkelijk loslaat: dat is verdikking op
het steeltje. Oogst zoveel mogelijk paprika's met een glad
afgesneden steeltje. Gladde wonden veroorzaken minder snel rot aan
de vrucht èn aan het gewas.
In vergelijking met snijden ontstaan bij knippen meer beschadigde
cellen in het vruchtsteeltje. Bovendien is de wond minder glad. Dit
komt doordat bij het knippen veel cellen stuk worden geknepen.
Beschadigde cellen leiden eerder tot rot. Met het oog op de
kwaliteit moet aan snijden dan ook de voorkeur worden gegeven. In de
praktijk hoor je vaak zeggen dat knippen sneller gaat. Wanneer men
met het snijden enige routine heeft, is dat zeker niet meer het
geval.
Goede en scherpe mesjes zijn erg belangrijk. In dit verband wordt
aangeraden een slijpsteentje aan de voorraadwagen te hangen. U hoeft
hier dan nooit meer naar te zoeken. Het mesje kan meteen worden
geslepen zodra het bot wordt. Door het mesje vaak te slijpen,
ontstaan niet alleen mooie gladde wonden, maar het werkt ook veel
prettiger.
10.2. Oogstfust
Voor het oogsten worden zowel manden (met en zonder gaten) als de
bekende grijze kratten gebruikt. Op enkele bedrijven wordt in oranje
bakken geplukt, die in het verleden speciaal zijn gemaakt voor
komkommer. Nog afgezien van het feit dat de veilingen het gebruik
van het grijze pool-fust niet toe staan, moet het gebruik hiervan in
verband met de kwaliteit worden afgeraden.
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vruchten kunnen beschadigen. Vooral bij vruchten die per ongeluk in
de kist vallen, beschadigt de vruchthuid erg snel. Het gebruik van
een interieur kan een oplossing bieden, als dit tenminste schoon,
niet gescheurd en droog is. Het zal erg veel moeite kosten met
schone, stevige interieurs te blijven werken. Daarom gaat de
voorkeur uit naar fust dat aan de binnenkant helemaal glad is,
bijvoorbeeld de oranje komkommerkist. Een dunne, rubber bekleding op
de bodem wordt zeker aanbevolen. Wanneer u overweegt manden aan te
schaffen, kies dan voor manden met dichte en gladde wanden.
Krassen op de vruchthuid ontstaan erg snel wanneer het oogstfust
vuil is. Maak het daarom regelmatig schoon. Dit kan door het fust
steeds leeg te schudden. Eventueel kan van een vochtige doek gebruik
worden gemaakt.
Wanneer met het geoogste produkt wordt gegooid, kunnen onder andere
butsplekken ontstaan. Probeer de vruchten daarom in het oogstfust te
leggen. Zorg ervoor dat de afstand tussen de plaats waar de vruchten
hangen en waar het oogstfust staat niet te groot is. In de praktijk
kan dit worden bereikt door de kisten tot verschillende hoogten op
te stapelen. De kisten mogen vanzelfsprekend niet te vol zijn. Bij
het stapelen kunnen anders beschadigingen ontstaan, omdat de kisten
niet op elkaar, maar op de vruchten rusten. De scherpe randen van
met name het grijze pool-fust snijden dan in de vruchten.
10.3. Voorraadwagens
Net als voor het oogstfust geldt voor de voorraadwagen dat deze met
zacht materiaal moet zijn bekleed. Ook hier wordt aangeraden de
bodem en de zijkanten met rubber te bekleden. Controleer de
bekleding regelmatig. Plak los geraakte delen vast en repareer de
afgescheurde stukken.
Op diverse bedrijven worden de kisten en manden nog vanaf de rand
van de voorraadwagen geleegd. Dit heeft grote negatieve gevolgen
voor de kwaliteit. Door de grote valhoogte ontstaan namelijk veel
beschadigingen. Leeg het oogstfust daarom door het over de rand van
de wagen te tillen en vlak boven de overige vruchten om te keren.
Breng een volle voorraadwagen zo snel mogelijk naar de koele schuur.
Ook het schermen van het middenpad wordt als maatregel genomen om de
vruchten in de voorraadwagens niet te warm te laten worden.
Zeker bij warm weer kunnen de vruchten anders snel zacht worden. Vul
de voorraadwagen niet zo ver dat er een "kop" op komt. Bij het
transport naar de schuur kunnen de vruchten anders makkelijk van de
wagen vallen. Vol is vol en meer mag er niet in.
Als de voorraadwagens in de schuur zijn aangekomen en u wilt de
wagens lossen, let dan op het volgende. Nadat de wagen tegen de
opvoerband is gereden, moet de klep voorzichtig open worden
getrokken. Pas daarna kan de wagen in kleine stappen worden
opgehesen. De vruchten vallen anders met een grote vaart van boven
naar beneden. Met behulp van een spiegel die boven de voorraadwagen
hangt, kunt u van achter de sorteermachine zien of op de opvoerband
nog voldoende vruchten terecht komen.
Met de schakelaar van de hijsinstallatie onder handbereik kan de
wagen zonder onnodig veel loopwerk makkelijk worden gelost.
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Veel machines hebben een vrij steile opvoerband. Dit kan tot gevolg
hebben dat de vruchten van boven naar beneden terug rollen. Wanneer
een doek over de opvoerband wordt gespannen, vallen deze vruchten
niet meer terug. Ze schuiven langs het doek naar boven.
10.5. Sorteemachine
De sorteermachines voor paprika staan in het middelpunt van de
belangstelling. Dat is terecht. De kwaliteit van de machines moet
van een dusdanig hoog niveau zijn dat het beschadigen van de
vruchten door de machines tot een minimum beperkt blijft.
Let erop dat de vruchten die van de opvoerband komen niet met een
klap op de machine vallen. Breng op de machine rubber of
schuimplastic aan, zodat de vruchten van de opvoerband op de machine
rollen in plaats van vallen. Dit kan wanneer een schuimrubber slang
onder de vijzel of borstel wordt aangebracht. Het materiaal waarmee
waterleidingen worden geïsoleerd, leent zich hier uitstekend voor.
Elastiek voldoet echter ook. Het elastiek of de slang moet
evenwijdig aan de vijzels of borstel worden geïnstalleerd. Naarmate
de valhoogte toeneemt, nemen de verwondingen toe. Een opvangbak die
met zacht materiaal is bekleed en waarin niet teveel vruchten
liggen, is pure noodzaak. Ook voor de opvangbakken geldt dat ze
regelmatig schoon moeten worden gemaakt.
10.6. Inpakken
Let er bij het inpakken op dat de doos goed is uitgevouwen. Een doos
die niet goed is uitgevouwen, werkt niet alleen lastig, maar
verhoogt ook het risico op beschadigingen. Uit onderzoek van het
proefstation -dat op veilingen werd uitgevoerd- bleek dat beschadi
gingen voor een deel aan te lange nagels zijn te wijten. Probeer dit
zoveel mogelijk te voorkomen. Trek gerust een paar handschoenen aan.
Nog steeds worden op sommige bedrijven bij het vullen van de dozen
fouten gemaakt* Vruchten die niet netjes in de doos zitten, vangen
bij het transport de meeste klappen op. Hetzelfde geldt voor het
stapelen van de pallets; stapel ze netjes.
10.7. Bewaring
Een juiste bewaartemperatuur beïnvloedt de houdbaarheid en de
doorkleuring.
Paprika's zijn gevoelig voor lage temperatuurbederf (LTB). Hierbij
onstaan kleine kratervormige ingezonken plekjes op de schil die een
invalspoort kunnen zijn voor schimmel en rot. LTB treedt in
versterkte mate op wanneer na koeling de temperatuur verhoogd wordt
tot 19 à 20 °C.
Gele en groene paprika's zijn erg gevoelig. Bij gele paprika
ontstond LTB beneden 5 °C bij groene paprika zelfs beneden 7.5 °C.
Rode paprika is het minst gevoelig. Hier treden de verschijnselen
pas op beneden 0 C. Bij deze temperatuur ontstaat wel snel rot.
Langdurige bewaring bij 0 C (langer dan 1 week) veroorzaakt ook
LTB.
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bewaartemperatuur op de kwaliteit. Naar aanleiding hiervan adviseert
zij
°C. groene paprika's te bewaren bij 10 °C, en gele en rode bij 7 à 8
Uit veiligheidsoverwegingen wordt voor rode paprika ook 7 à 8 °C
geadviseerd. Dit maakt het tevens mogelijk rode en gele paprika
gecombineerd te bewaren. De temperatuur is niet alleen van invloed
op de houdbaarheid, maar ook op de snelheid van doorkleuring. Uit
tabel 16 blijkt dat weinig gekleurde vruchten soms weken nodig
hebben om geheel door te kleuren.
Tabel 16: Gemiddel aantal dagen om 50%, 70% en 90% gekleurde gele en rode
paprika's door te laten kleuren bij verschillende opslagtemperaturen.
opslagtemperatuur
kleurstadium

Gele paprika's

Rode paprika's

8°C 12°C 16°C 20°C 24°C

50% gekleurd
70% gekleurd
90% gekleurd

24
23
16

16
13
10

11
9
6

8
7
6

10
7
4

8°C 12°C 16°C 20°C 24°C

17
13
10

10
9
8

9
8
7

8
8
7

11
10
7

De kwaliteit van paprika gaat door vochtverlies snel achteruit. Bij
2% vochtverlies is de vrucht minder stevig en bij 6% vochtverlies
treedt rimpeling op.
Natte koeling (een koelsysteem waarbij gekoeld wordt met koude
bevochtigde lucht) is dan ook noodzakelijk.
10.8.

Transport
Nadat het oogst- en sorteerwerk klaar is, moeten de paprika's zo
snel mogelijk naar de veiling worden gebracht. Daar beschikt men
over een uitstekende koelaccommodatie, waardoor de achteruitgang in
kwaliteit minimaal zal zijn. De vruchten moeten op weg naar de
veiling zoveel mogelijk tegen regen en wind worden beschermd. Een
gesloten vrachtwagen is ideaal, maar met een open wagen gaat het ook
goed. Bij een open wagen moeten de paprika's wel met een kleed zijn
afgedekt, dat strak over de partij is gespannen. Op deze manier
beschermt u de vruchten tegen weersinvloeden en wordt verdamping
(dus uitdroging) tegengegaan.

10.9.

Tot slot
Door tijdens en na de oogst zonder extra kosten meer aandacht en
zorg te besteden aan zaken die de kwaliteit van de vruchten
beïnvloeden, kunt u een grote bijdrage leveren aan het behoud van
die kwaliteit.
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ARBEID EN ORGANISATIE
Het voortbrengen van produkten vereist het gebruik van de drie
produktiefactoren: grond, arbeid en kapitaal. Met behulp van deze
factoren is het mogelijk iets te produceren. Deze basisregel zal
altijd blijven gelden, hoever de technologische ontwikkelingen ook
mogen gaan. Dat arbeid als produktiemiddel erg belangrijk is,
behoeft geen betoog. Zonder arbeid is er geen produktie en meer
produktie betekent meer arbeid. Bij veel produkten, waaronder ook
paprika's, is arbeid een belangrijke kostenfactor.
Onder arbeid worden niet alleen de directe teeltgerichte handelingen
begrepen. Zeer belangrijk en vaak van doorslaggevende betekenis voor
het bedrijfsresultaat, is het ondernemersschap. Ook het ondernemer
zijn, het geheel van inspanningen ten behoeve van de bedrijfsvoe
ring, is arbeid. Veelal is het geestelijke in plaats van lichame
lijke arbeid, maar het is en het blijft arbeid. Het is noodzakelijk
voor een goed verloop van het produktieproces.
In het bovenstaande is het brede begrip 'arbeid' nader besproken. In
het nu volgende worden aspecten van arbeid bij een paprikateelt
besproken.

11.1.

Arbeidsbehoefte
De afgelopen 15 jaar heeft de paprikateelt een flinke ontwikkeling
doorgemaakt. Een aantal van deze nieuwe ontwikkelingen is ook van
invloed geweest op de arbeidsbehoefte en arbeidsverdeling.
Een paar van de ontwikkelingen zijn:
1. Vervroeging van de start van de teelt.
Hierdoor is de benodigde arbeid voor de paprikateelt toegenomen
en heeft zich verder gespreid over het jaar.
2. Het stengelsysteem.
Bij de vroege teelten is het tweestengelsysteem het meest
voorkomend geworden. Een beperkt aantal telers past het
driestengelsysteem toe. Ten opzichte van het vier- of
meerstengelsysteem vraagt het tweestengelsysteem meer arbeid voor
het toppen van de zijscheuten. Anderzijds verloopt het oogsten
vlugger dankzij een beter overzichtelijk gewas.
Bij de zomerteelt komt het drie- en vierstengelsysteem het meest
voor. Bij de herfstteelt is het meerstengelsysteem algemeen
toegepast, er wordt niet of nauwelijks getopt.
De keuze voor een bepaald stengelsysteem, wordt niet alleen
bepaald door het aspect arbeid. Teelttechnische overwegingen
spelen hierbij ook een grote rol.
3. Overgang op substraatteelt.
Deze ontwikkeling, welke de laatste vijf jaar plaats vond, heeft
de teelt op zich weinig veranderd, de arbeidsbehoefte is er
echter wel door toegenomen. Op deze ontwikkeling wordt verder in
dit hoofdstuk nog terug gekomen.
In tabel 17 en 18 is van een aantal veel voorkomende teeltsystemen
de arbeidsbehoefte in uren per periode (4 wekend per 1.000 m
weergegeven. Tevens is de produktie in kg per m vermeld. In deze
twee tabellen is de arbeidsbehoefte weergegeven vanaf de eerste
voorbereidende werkzaamheden tot en met het uitruimen van het gewas.
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opgenomen, dat wil zeggen dat veiling rijden en controle niet
meegerekend zijn. In tabel 17 zijn vier veel voorkomende
teeltsystemen op steenwol vermeld, in tabel 18, vier systemen in de
grond.
De kleur van het te oogsten produkt is ook vermeld. De kleur heeft
op totale hoeveelheid arbeid weinig invloed, de verdeling over de
periodes kan wel iets verschillen.
Tabel 17: Arbeidsbehoefte in uren per 1.000 m2, per periode van vier weken,
van vier veel voorkomende teeltsystemen bij paprika's op steemrol.
Teeltsystemen

I

Plantdatum week 48
Einde teelt week 43
Kleur
rood
periode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Totaal

uren/
k /
1000 nt2 ml

II

III

IV

48
43
geel

2
47
rood

26
46
rood

uren/ „
1000 m

25
25
25
40
40
55
60
55
50
40
55
35
25

0.3
1.4
1.7
2.5
2.7
2.4
2.9
2.1
1.6

25
25
15
60
40
55
60
50
45
40
50
35
25

530

17.6

525

kgi

m

1.6
1.5
2.6
2.3
2.5
2.5
2.3
0.7

16.0

uren/ _
1000 m
35
25
20
30
45
45
55
55
55
40
40
25
30
500

kg/ uren/ _ kg/
1000 m m
m

0.4
2.3
2.0
2.5
2.4
2.7
1.9
1.9
0.6
16.7

10
15
15
35
30
35
15
155

Bron: Kwantitatieve informatie voor de Glastuinbouw, 1986-1987.

1.1
1.9
1.4
4.4
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Tabel 18. Arbeidsbehoefte in uren per 1000 m per periode van vier weken,
van vier veel voorkomende teeltsystemen bij paprika's in de grond.
teeltsystemen

I

Plantdatum week 2
Einde teelt week 43
Kleur
groen
periode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Totaal

uren/ _ kg/
1000 m m
35
25
20
50
45
50
50
50
50
35
40

450

1.8
1.8
2.2
2.6
2.6
2.2
1.8
1.4

II

III

IV

8
45
groen

22
42
groen/rood

26
46
rood

uren/ „ kg/ uren/ - k|/
1000 m m
1000 m m
20
20
35
50
45
45
60
45
35
30
15

16.4 400

uren/.kg/
1000 m m

0.2
2.2
1.8
2.0
3.0
2.3
1.4
1.6

35
25
35
45
25
25

1.5
20
1.5
0.5

25
15
15
30
30
45

0.6
1.7
1.7

14.5

190

5.5

160

4.0

Bron: Kwantitatieve informatie voor de Glastuinbouw, 1986-1987.
11.2.

Werkzaanheden
In het onderstaande worden een aantal teeltwerkzaamheden kort, nader
toegelicht. Voor taaktijden zie tabel 19.
Planten
Het uitplanten is voor alle teeltsystemen ongeveer gelijk. In de
grond moeten gaten gestoken worden, op steenwol worden ze gesneden.
Het op de plaats zetten van de plant verschilt ook weinig, of het nu
een vroege stookteelt betreft of een tussenplanting bij tomaten.
De benodigde arbeid bij uitplanten hangt af van de organisatie en
gebruik van goede hulpmiddelen (karren, buisrail enz.).
Touwhangen en vastzetten
Bij vroege teelten, waarbij het twee- of driestengelsysteem wordt
toegepast, wordt het touw êén voor êén gehangen en later vastgezet.
Dit is om een goede gewasverdeling te krijgen. De hoeveelheid
arbeid, nodig voor touwhangen en vast zetten is dan afhankelijk van
het aantal stengels per m .
Bij een zomerteelt met een vierstengelsysteem kunnen de vier
touwtjes per plant ook in één keer gehangen worden. Dit kost minder
knooptijd maar kan alleen met laat geplante gewassen die laag
blijven. Anders wordt de gewasverdeling slecht.
Bij de herfstteelten (ook tussenplanting) komen allerlei systemen
van touw hangen en vastzetten voor. Bij een herfstteelt wordt
namelijk niet getopt op een aantal stengels per plant. Om takbreuk
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Een paar voorbeelden zijn:
- vier touwtjes per plant, daarmee vier buitenste stengels
aanbinden;
- vier touwtjes per plant, onder de splitsing vastbinden en de
stengels indraaien;
- twee touwtjes per plant, daarna om de struiken heen weven;
- vier touwtjes per plant, dit door met twee klossen over de draad
en om stengels te winden (niet doorsnijden).
2

Vooral het laatste voorbeeld werkt snel (9 uur per 1000 m ten ^
opzichte van andere werkmethoden met meer dan 20 uur per 1000 m ).
De drang om naar een vlotte werkmethode te zoeken is niet groot
omdat touwenhangen en vastzetten bij de herfstteelt in een rustige
periode valt.
Toppen en indraaien
Dit werk is in principe voor alle teeltsystemen hetzelfde (behalve
bij de herfstteelt, waar het niet gebruikelijk is). De benodigde
tijd voor dit werk is afhankelijk van de frequentie (3, 4 en 5
weken), de groei van het gewas, het toegepaste stengelsysteem en de
hoogte van het gewas (wat de houding bepaald).
Zeker bij vroege teelten wordt het eerste halfjaar met melk gewerkt
ter preventie van virus. Dit vermindert de werksnelheid.
Oogsten
De werksnelheid bij het oogsten wordt bepaald door:
a) De werkmethode: plukken (groenhof afsnijden (rood en geel).
b) Dg te oogsten hoeveelheid per m : bij een grotere hoeveelheid per
m neemt de prestatie per 100 kg toe.
c) Van zeer grote invloed zijn de gebruikte hulpmiddelen,zoals een
buisrail. Meerdere keren in een pad heen en weer lopen om kisten
of manden te legen, kost veel tijd.
Sorteren
Door een goed doordachte opstelling van machine, lege en volle dozen
en kisten is al een groot deel van de werksnelheid en het werk gemak
bepaald voordat er één kg over de machine is gegaan.
Verder wordt de werksnelheid door het geoogste produkt bepaald: moet
er veel of weinig worden uitgeraapt.
Opruimen
Bij het opruimen is het belangrijk het werk goed te organiseren.
Hierdoor kan voorkomen worden dat mensen op elkaar moeten wachten,
er kunnen bijvoorbeeld ook te veel mensen op een plaats aan het werk
zijn. Verder is het belangrijk om hulpmiddelen efficient aan te
wenden (een inventieve geest doet hierbij veel). Zo kan bij buisrail
gebruik gemaakt worden van een slooptablet.
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Uitruimen paprika met behulp van een slooptablet.
Registratie
Het registreren van arbeid kost ook tijd. Maar bij alle boven
vernoemde werkzaamheden is door middel van registratie en vervolgens
vergelijking tussen werkmethode op het bedrijf, of met andere
bedrijven veel tijd te besparen. Registreren is tijd investeren om
dit later weer terug te verdienen.
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Tabel 19: Taaktijden in min per 100 eenheden van een aantal werkzaamheden
met bepaalde hulpmiddelen.
Handeling

Hulpmiddelen

Planten

buisrailwagen

Touwhangen
- buisrailwagen,
touw van bol
- stelten,
touw van bol

TaakEenheid
tijd
min/100
eenheden
12.1 planten
100 planten

Aantal
per
keer

mes

1 touwtje

8

touwtjes

mes

1 touwtje

9

touwtjes

hand

1 touwtje

14

planten

hand

1 touwtje

17

planten

Indraaien
groeiperiode 2 wkn
groeiperiode 5 wkn

hand
hand

2 stengels
2 stengels

15
27

planten
planten

Toppen

hand

2 stengels

12

planten

hand
hand
hand

2 stengels
2 stengels
2 stengels

14.4
19.2
29

planten
planten
planten

88
54
48

kg
kg
kg

88
67
61

kg
kg
kg

141
84
70

kg
kg
kg

14.5

kg

Vastzetten
- lopend, dubbele
knoop
vingers in melk
bij elke plant
- buisrailwagen,
dubbele knoop +
melk bij elke
plant

Toppen +
hoogte
hoogte
hoogte

indraaien
60 cm
100 cm
180 cm

Oogsten
- buisrail, rood
snijden _
0.2 kg/m„
0.5 kg/m1.0 kg/m
- zonder buisrail
rood snijden
0.2 kg/nu
0.5 kg/m_
1.0 kg/m
- buisrail, groen
snijden 0.25 kg/m,
0.75 kg/m1.50 kg/m
Sorteren

machine

Bron: Taaktijden voor de groenteteelt onder glas II, 1982.
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11.3.

Overgang op substraat
Veel werkzaamheden zijn bij een teelt op substraat niet anders dan
bijeen teelt in de grond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toppen en
indraaien. Dergelijke handelingen nemen bij een substraatteelt
evenveel tijd in beslag als bij een teelt in de grond. Andere
werkzaamheden kosten op substraat meer tijd. Dit zijn het oogsten en
sorteren, de teeltwisseling en de tijd die wordt besteed aan
controle en overleg. Dit verschil in arbeidsbehoefte van een teelt
in de grond en een substraatteelt, wordt nogal eens onderschat. Na
omschakeling op een substraatteelt is een stijging van 700 uur per
ha niet ongewoon.

11.3.1. Oogsten en sorteren
Op bedrijven die zijn omgeschakeld naar een teelt op substraat,
wordt gemiddeld een produktieverhoging van 10% gerealiseerd. Dit
betekent voor een stookteelt bijvoorbeeld geen 16.5 kg maar 18 kg,
dus ongeveer 1.5 kg meer. Het oogsten en sorteren van deze extra
hoeveelheid kost veel tijd. Hierbij gaat het niet om enkele
tientallen uren, maar om ongeveer 200 uur per ha. In de toch al
drukke zomerperiode moet er door de hogere produktie nog meer werk
worden verzet. Als het aantal benodigde uren dan te hoog wordt, moet
de gewasverzorging het ontgelden. Kwaliteitsverlies en een
verminderde produktie zijn daar op langere termijn het gevolg van.
Dit kan voorkomen worden door een goede arbeidsplanning te maken,
waarbij wordt uitgegaan van een 10% hogere produktie.
11.3.2. Teeltwisseling
De extra arbeid die in de teeltwisseling gaat zitten, wordt meestal
wel voorzien. Men heeft dan onmiddelijk een aantal werkzaamheden
voor ogen, zoals:
- uitruimen van steenwolmatten;
- het eventueel stomen van de matten;
- opruimen van loopfolie;
- uitleggen van nieuw loopfolie en de matten.
Als uitgegaan wordt van hergebruik van de matten, dan neemt de
teeltwisseling op een substraatbedrijf met 1 ha paprika's 600 uur in
beslag, terwijl bij een teelt in de grond "slechts" 380 uur nodig
is. Het verschil van 220 uur is aanzienlijk, zeker omdat het omdat
die uren in een betrekkelijk korte periode vallen.
De drukte kan nog vergroot worden als er nog andere werkzaamheden op
het programma staan, bijvoorbeeld verandering van het
verwarmingssyteem, of aanleg van een scherminstallatie.
11.3.3. Controle en overleg
Bij een substraatteelt zijn meer teeltzaken te regelen. Dit houdt
tevens in dat er meer gecontroleerd moet worden bijvoorbeeld de EC,
pH en verstopte druppelaars. Voor het gebruiken en toepassen van het
substraatsysteem is ook meer kennis en inzicht nodig, zodat vaker
overleg gepleegd moet worden met leveranciers en voorlichters.
Globaal kan er vanuit gegaan worden dat dit wekelijks 5 uur in
beslag neemt. Per jaar is de arbeidspost controle en overleg
daardoor 260 uur hoger. Ook hiervoor zal, voor een goed verloop van
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andere werkzaamheden mag gaan. Als alle werkzaamheden bij elkaar
gevoegd worden, houdt overgang op substraat in dat er circa 700 uur
per ha meer gewerkt moet worden. Figuur 3 geeft een beeld van de
arbeidstoename en de verdeling over het seizoen bij overgang op
substraat. Vooral in de tweede helft van de teelt is er veel extra
werk bij substraat.
substraat

uren/ha

grond

800

700

600

500

400

300

200
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13

periode

Figuur 3. Arbeidsbehoefte van paprika in uren per ha en per vier-weekse
perioden in grond en substraat.
11.4.

Buisrailsysteea
Van de paprikatelers maakt ruim 90% van de stooktelers gebruik van
buisrail. Bij de overige 10% zitten telers met erg korte paden,
waardoor het systeem moeilijk kan worden toegepast, en een enkeling
die nog niet overtuigd is van het systeem.
Het buisrailsysteem biedt een zeer groot aantal mogelijkheden om
arbeidstijd te besparen maar ook om de arbeid te verlichten. In de
praktijk blijkt, dat de mogelijkheden niet altijd optimaal benut
worden. Zowel aan de aanleg als het gebruik van de hulpmiddelen kan
iets schorten. Bij de aanleg moet erop gelet worden dat de rails
goed horizontaal liggen. Dat kan alleen als bij het profileren
voldoende ruimte over blijft voor de buisrailsteunen. De steunen
moeten uitgevoerd zijn met een groot draagvlak op de grond zodat ze
niet verzakken.

- 104 Het gebruik van houten balkjes hiervoor moet worden afgeraden: de
afstand tussen de twee buizen blijft niet het zelfde, en bovendien
kan er ongedierte in wegkruipen (spint). Als de buizen niet
zorgvuldig zijn aangelegd, wordt het rijden erover lastiger.
Door het gebruik van een aantal hulpmiddelen kan bij verschillende
werkzaamheden tijd worden bespaard en makkelijker worden gewerkt. De
hulpmiddelen moeten dan wel zoveel mogelijk en op de juist manier
gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn:
1. Gebruik een elektrokar bij het touwhangen.
2. Gebruik een stoeltje op wielen bij werkzaamheden laag aan de
grond.
3. Toppen en indraaien kunnen de eerste keren zittend gebeuren. Het
melkbakje kan op de kar worden gemonteerd. Tevens kan een bak
voor het topafval meegevoerd worden.
4. Bij het oogsten kunnen een viertal manden tegelijk meegenomen
worden. Hierdoor kan bij een hoge produktie per pad het aantal
keren op en neer lopen om de manden te legen beperkt blijven.
5. Gebruik een verstelbare stellage voor de plukmanden. Dit heeft
een positief effect op de kwaliteit van het produkt.
6. Het uitruimen van het oude gewas kan gebeuren met behulp van een
"slooptablet". Dit is een lorrie-achtig vervoermiddel, dat over
vier buizen loopt. Hierop kan het gewas opgegooid worden.
Met een creatieve geest kunnen er nog veel meer hulpmiddelen, aan
passing aan hulpmiddelen en werkwijzen bedacht worden om het
buisrailsysteem beter te benutten.

Buisrailkar met stellage voor plukmanden.
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TOEGEREKENDE KOSTEN EN SALDOBEREKENINGEN
Onder de toegerekende kosten of directe teeltkosten worden verstaan,
de kosten die direct samenhangen met het uitvoeren van een bepaalde
teelt. Hieronder worden dus gerekend het plantmateriaal, energiekos
ten, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en materialen zoals
touw.
Werk wat door derden wordt uitgevoerd ten behoeve van de teelt hoort
er ook bij; we bedoelen dan loonwerk zoals spitten, egaliseren en
profileren en gewas uitrijden. De kosten van fusthuur, verpakkings
materiaal, veilingkosten, heffingen en de rente van het omlopend
vermogen horen ook bij de directe teeltkosten.
Het uitbesteden van teeltwerkzaamheden (gewasverzorging, oogsten)
valt niet onder werk door derden. Deze arbeidsuren moeten bij de
arbeidsbegroting onder gebracht worden.
Met het saldo wordt bedoeld hgt verschil tussen de geldopbrengst en
de toegerekende kosten (per m ). De geldopbrengsten zijn op de
volgende wijze begroot. Bij de vaststelling van de kg-produktie van
de verschillende teeltplannen is uitgegaan van een produktieniveau
zoals dat op een goed geleid bedrijf behaald kan worden. Voor
individuele bedrijven kunnen dan begrotingen worden gemaakt waarbij
de produktie aan de omstandigheden is aangepast. De produktie is
gegeven per periode, een periode bestaat uit vier weken.
Voor de prijzen is een gewogen gemiddelde van de voorgaande drie
jaren (1983, 1984 en 1985) gehanteerd.
De toegerekende kosten en de geldopbrengsten zijn overgenomen uit
het boek 'Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw 1986-1987'.
In deze brochure zijn de saldo's van enkele belangrijke teelten
opgenomen (tabel 20 tot en met 25). Voor de overige teelten wordt
verwezen naar 'Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw'.
Bij elk saldo staat vermeld met welke temperaturen en energie
besparende maatregelen rekening gehouden is bij de berekening van
het gasverbruik.
Uit het totale saldo, dus opbrengst minus toegerekende kosten van
het bedrijf moeten de volgende kosten nog vergoed worden:
- alle arbeidskosten, dat wil zeggen van de ondernemer, vaste mede
werker en los personeel;
- de kosten van de duurzame produktiemiddelen, dit zijn de kosten
van rente, afschrijving en onderhoud;
- de algemene kosten, dit zijn de kosten voor verzekeringen,
boekhouding, electriciteit, grondonderzoek enzovoorts.
De saldobegrotingen in dit hoofdstuk en in "Kwantitatieve informatie
voor de glastuinbouw' kunnen gebruikt worden bij een begroting voor
het eigen bedrijf. De gegevens dienen dan wel aangepast te worden
aan de eigen situatie. Ook de in het verleden behaalde resultaten
spelen een rol bij het maken van een begroting.
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2
Tabel 20: Saldobegroting:per m (excl BTW)
Teelt:
paprika steenwol
rood
Plantdatum:
week 48
Oogstperiode: tot week 43
Opbrengsten
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode

kg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0.3
1.4
1.7
2.5
2.7
2.4
2.9
2.1
1.6

Totaal (A)

17.6

Toegerekende
hoeveel
kosten
heid
2.9 .
Plantmateriaal
Brandstof
41.4 m
Mest
Bestrijding
•Ï
Ontsmetting
0.5•
Ov. materiaal
Werk derden
Vrachtkosten
Koeling
Fusthuur
Verpakking
Heffingen
Veilingkosten
Rente oml. verm.

prijs

geldopbrengst

arbeid
uren/ _
1000 m
25
25
25
40
40
55
60
55
50
40
55
35
25

6.88
6.26
6.88
4.30
4.20
3.19
2.21
3.77
2.28

2.06
8.76
11.70
10.75
11.34
7.66
6.41
7.92
3.65

70.25

530

41.4

prijs

bedrag

2.36
0.311

6.84
12.88
1.65
0.79
0.16
0.42
0.32

0.311

gas
m
6.4
6.2
5.4
3.5
2.0
2.3
1.6
1.6
1.8
2.5
1.9
1.1
5.1

-

0.44
0.08
-

0.03
3.5%

0.53
2.46
0.70

Totaal (B)

27.27

Saldo (A - B)

42.98

Uitgangspunten: combicondensor, beweegbaar scherm en dubbele gevels.
6 weken nacht, 20 dag 23 graden
Daarna nacht 18 dag 22 graden
scherm 6 weken helemaal dicht
's nachts tot 1 mei gebruikt

Bron: Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw 1986-1987.
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Tabel 21: Saldobegroting:per m (excl BTW)
Teelt:
paprika steenwol
geel
Plantdatum:
week 48
Oogstperiode: tot week 43
Opbrengsten

periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

kg

1.6
1.5
2.6
2.3
2.5
2.5
2.3
0.7

prijs

8.26
7.06
6.08
4.60
3.36
3.23
4.32
2.95

Totaal (A) 16.0
Toegerekende
kosten
Plantmateriaal
Brandstof
Mest
Bestrijding
Ontsmetting
Ov. materiaal
Werk derden
Vrachtkosten
Koeling
Fusthuur
Verpakking
Heffingen
Veilingkosten
Rente oml.verm.

geldopbrengst

13.22
10.59
15.81
10.58
8.40
8.08
9.94
2.07

78.69
hoeveel
heid
2.9
41.4 m
0.5 in

prijs
2.36
0.311
0.311

arbeid
uren/
1000 m

ga§
m

25
25
15
60
40
55
60
50
45
40
50
35
25

6.4

525

41.4

6.2

5.4
3.5
2.0
2.3
1.6
1.6

1.8

2.5
1.9
1.1

5.1

bedrag
6.84
12.88
1.65
0.79
0.16
0.42
0.32
-

0.40
0.08
-

0.03
3.5%

0.48
2.75
0.79

Totaal (B)

27.56

Saldo (A. - B)

51.13

Uitgangspunten: combicondensor, beweegbaar scherm en dubbele
gevels*
6 weken nacht 20 dag 23 graden
daarna nacht 18 dag 22 graden
scherm 6 weken helemaal dicht
's nachts tot 1 mei gebruikt

Bron: Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw 1986-1987.
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Tabel 22: Saldobegroting: per m (excl BTW)
Teelt:
paprika steenwol
groen
Plantdatum:
week 2
Oogstperlode:
tot week 42
kg
prijs
geldOpbrengsten
opbrengst
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Totaal (A)

2.0
2.0
2.6
2.7
2.7
2.7
2.4
1.3

18.4

Toegerekende hoeveel
kosten
heid
Plaatmateriaal 2.9 .
Brandstof
31.8 m
Mest
Bestrijding
0.5 m
Ontsmetting
Ov. materiaal
Werk derden
Vrachtkosten
Koeling
Fusthuur
Verpakking
Heffingen
Veilingkosten
Rente oml. verm.

6.48
5.43
5.08
2.66
1.89
2.12
1.79
2.18

arbeid
uren/ »
1000 m

ga§
m

35
25
20
55
45
55
55
55
50
45
35
15
15

4.2
6.0
5.4
3.5
2.0
2.3
1.6
1.6
1.8
2.5
0.9

62.16

505

31.8

prijs

bedrag

12.96
10.86
13.21
7.18
5.10
5.72
4.30
2.83

2.76
0.311
0.311

8.00
9.89
1.45
0.70
0.16
0.42
0.32
-

0.46
0.09
-

0.03
3.5%

0.55
2.18
0.62

Totaal (B)

24.84

Saldo (A - B)

37.32

Uitgangspunten: combicondensor, beweegbaar scherm en dubbele
gevels•
6 weken nacht 20 dag 23 graden
daarna nacht 18 dag 22 graden
scherm 4 weken helemaal dicht
's nachts tot 1 mei gebruikt

Bron: Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw 1986 - 1987.
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Tabel 23: Saldobegroting: per m (excl BTW)
Teelt:
paprika steenwol
rood
Plantdatum:
week 26
Oogstperlode:
tot week 46
Opbrengsten

periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Totaal (A)

kg

prijs

1.1
1.9
1.4

3.77
2.28
3.16

4.4

Toegerekende
kosten
Plantmateriaal
Brandstof
Mest
Bestrijding
Ontsmetting
Ov. materiaal
Werk derden
Vrachtkosten
Koeling
Fusthuur
Verpakking
Heffingen
Veilingkosten
Rente oml.verm.

geldopbrengst

4.15
4.33
4.42
12.90

hoeveel
heid
2.i 8.8 m

prijs
1.65
0.311

ga^
m

10
15
15
35
30
35
15

1.1
1.0
0.8
1.5
3.1
1.3

155

8.8

bedrag
3.47
2.74
0.70
0.16
-

0.18
0.11
-

0.11
0.02
-

0.03
3.5%

Totaal (B)
Saldo (A-B)
Uitgangspunten:

arbeid
uren/ „
1000 m

0.13
0.45
0.13
8.20
4.70

Combicondensor en dubbele gevels.
6 weken nacht 17 dag 18 graden
daarna nacht 15 dag 18 graden

Bron: Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw 1986 - 1987.
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Tabel 24: Saldobegroting: per m
Teelt:
paprika grond
groen
Plantdatum:
week 14
Oogstperiode
tot week 43
Opbrengsten

periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode

kg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Totaal (A)

1.8
2.2
2.8
2.5
1.7
1.0

prijs

5.08
2.66
1.89
2.12
1.79
2.18

12.0

Toegerekende
kosten
Plantmateriaal
Brandstof
Mest
Bestrijding
Ontsmetting
Ov. materiaal
Werk derden
Vrachtkosten
Koeling
Fusthuur
Verpakking
Heffingen
Veilingkosten
Rente oml.verm.

hoeveel
heid
2-9
3
17.3 m

•i

2.5 m

geldopbrengst

arbeid
uren/»
1000 m

ga§
m

4.4
3.1

9.14
5.85
5.29
5.30
3.04
2.18

35
25
50
55
55
50
35
30

30.80

355

17.3

prijs

bedrag

1.58
0.311
0.311

1.1
1.0
1.4
2.1
2.1

4.58
5.36
0.70
0.40
0.78
0.25
0.25
-

0.30
0.06
-

0.03
3.5%

0.36
1.08
0.31

Totaal (B)

14.43

Saldo (A - B)

16.37

Uitgangspunten:

2.1

heteluchtverwarming
loonstomen eens in de twee jaar
4 weken nacht 20 dag 23 graden
2 weken nacht 18 dag 21 graden
daarna nacht 16 dag 19 graden
2 weken vast scherm

Bron: Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw 1986 - 1987.

- Ill -

Tabel 25: Saldobegroting: per m (excl BTW)
Teelt:
paprika grond
4 weken groen en rood vanaf week 33
Plantdatum:
week 22
Oogstperlode:
tot week 42
Opbrengsten

periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode
periode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Totaal (A)

kg

1.5
2.0
1.5
0.5

prijs

1.89
2.21
3.77
2.28

5.5

Toegerekende
kosten
Plantmateriaal
Brandstof
Mest
Bestrijding
Ontsmetting
Ov. materiaal
Werk derden
Vrachtkosten
Koeling
Fusthuur
Verpakking
Heffingen
Veilingkosten
Rente oml.verm.

hoeveelheid
2.1 5.7 m

geldopbrengst

arbeid
uren/_
1000 m

ga§
m

2.84
4.42
5.66
1.14

35
25
35
45
25
25

0.9
0.7
0.8
1.5

14.06

190

5.7

prijs

bedrag

1.38
0.311

2.90
1.77
0.30
0.16
0.18
0.11
0.14
0.03

0.03
3.5%

0.17
0.49
0.14

Totaal (B)

6.39

Saldo (A - B)

7.67

Uitgangspunten:

1.8

combicondensor en dubbele gevels.
6 weken nacht 17 dah 18 graden
daarna nacht 15 dag 18 graden
vanaf week 33 rood oogsten

Bron: Kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw 1986 - 1987.

