
  

 

Rode en oranje paprikarassen beproefd   

 Justine Dewitte 

Aan de hand van een gerandomiseerde blokkenproef werd 

nagegaan welke rassen rode en oranje blokpaprika’s op de 

markt geschikt zijn voor biologische teelt. De rassenselectie 

gebeurde in samenspraak met de telers, aangevuld door ras-

sen geschikt bevonden door de zaadhuizen. 
 

De verschillende rassen, 7 rode en 3 gele, werden geënt op 

Snooker (S&G). De proef werd uitgeplant in 4 herhalingen op 

3 februari 2012 met een plantdichtheid van 3,38 pl/m². Er 

werd een 2 stengelsysteem aangehouden; de oogst van 

groene paprika’s startte op 4 april. 

 

Oranje blokpaprika 
 

DSP 7054 (Monsanto) behaalde de hoogste opbrengst, ook 

wanneer enkel gekeken werd naar het klasse 1 segment. Dit 

werd bekomen door een groot aantal vruchten per m², ech-

ter met een eerder laag vruchtgewicht. Voor wat betrof het 

aantal stuks neusrot, scoorde dit ras significant beter dan de 

overige 2 rassen opgenomen in proef. De vruchten met ge-

middelde donkere vruchtkleur, hadden een lichte voor-

sprong in houdbaarheid en gemiddelde brix. Het eerder lang 

gewas vertoonde een gemiddelde openheid.  
 

Magno (Vitalis) scoorde het minst in opbrengst en had door 

een iets hogere aanwezigheid van neusrot een nog iets min-

dere klasse 1 opbrengst. Het ras produceerde zware vruch-

ten, maar in aantallen bleef het een beetje achter. De vruch-

ten, met gemiddelde brix, kleurden significant donkerder dan 

de overige rassen, en hadden de trend iets minder goed 

houdbaar te zijn, hoewel het verschil slechts gering was. Het 

gewas vertoonde bij het begin van de teelt een significant 

meer open structuur, wat positief is naar verluchting wat 

schimmelaantasting tegengaat. De planten bleven significant 

korter dan de andere 2 rassen. 
 

WT 8302 (Westland Seeds) behaalde een gemiddelde op-

brengst. Ook het vruchtgewicht en aantal vruchten was ge-

middeld van dit ras.  

Door de lichte aantasting van neusrot, scoorde het ras in 

aantal vruchten klasse 1 iets lager. De vruchten met gemid-

delde brix, vertoonden een gemiddelde houdbaarheid en 

kleur. Het gewas was significant meer gesloten dan de ande-

re rassen. 

 

Rode blokpaprika 
 

DRP 1630 (Monsanto) kwam bij oogstbeoordeling over de 

ganse lijn als gemiddeld ras naar voor. De vruchten hadden 

een gemiddelde rode kleur en brix, en waren behoorlijk goed 

houdbaar. De planten waren behoorlijk lang. Overige gewas-

eigenschappen schoorden gemiddeld.  
 

Artega (Vitalis) behaalde de hoogste opbrengst. De vele, 

maar lichtere vruchten hadden een gemiddelde neusrotaan-

tasting. Toch is het klasse 1 aandeel nog duidelijk hoger dan 

het gemiddelde. De vruchten vertoonden een gemiddelde 

houdbaarheid en kleur. De brix was hoger dan de meeste 

rassen opgenomen in proef. Voor de meeste aspecten bin-

nen de gewasbeoordeling scoorde het ras gemiddeld, enkel 

de planthoogte was meer. 
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Maranello (Vitalis) behaalde een opbrengst die iets lager dan 

het gemiddelde lag. Dit was tevens het geval voor het aan-

deel klasse 1 vruchten en neusrot. Er werd slechts een be-

perkte hoeveelheid vruchten geoogst; deze hadden het 

hoogste vruchtgewicht in vergelijking met de andere rassen 

opgenomen in deze proef. De vrucht- en gewasbeoordeling 

vertoonden geen extreme minima of maxima, enkel de brix 

vertoonde een iets lagere trend. 
 

Nagano (Rijk Zwaan) scoorde gemiddeld naar opbrengst toe. 

Het aantal vruchten per m² was iets lager dan gemiddeld. 

Vruchtgewicht schommelde rond het gemiddelde. De duide-

lijk blekere vruchten bewaarden iets beter dan vele andere 

rassen maar hadden een lage brix. Bij de beoordeling van het 

gewas werd dit iets minder uniform bevonden en kon vast-

gesteld worden dat de planten net iets minder hoog werden. 

Veyron (Vitalis). Bij de opbrengst- en gewasbeoordeling 

scoorde dit ras over de ganse lijn gemiddeld, evenals voor 

wat betreft vruchtkleur. De houdbaarheid was significant 

minder goed in vergelijking met vele rassen, de brix vertoon-

de een lagere trend. 

WT 8108 (Westland Seeds) had een gemiddelde opbrengst. 

Het percentage neusrot was echter niet duidelijk aanwezig. 

Het aantal vruchten per m² was lichtjes lager dan gemiddeld, 

en werd gecompenseerd door een iets hoger vruchtgewicht. 

De donkere vruchten bewaarden minder goed dan de mees-

te rassen; de brix was het hoogst van alle rassen opgenomen 

in proef. Bij de gewasbeoordeling konden geen extreme mi-

nima of maxima teruggevonden worden.  

 

Scirocco (Vitalis) behaalde de laagste opbrengst van de ras-

sen opgenomen in proef. Aantal vruchten per m², aandeel 

neusrot en stukgewicht was gemiddeld tot laag. De vruchten 

waren heel goed houdbaar, hadden een gemiddeld tot lage 

brix en iets donkere kleur. Op de criteria van gewasbeoorde-

ling scoorde het ras gemiddeld. 

 

Besluit 
 

Uit de proef blijkt dat, voor het telen van oranje blokpapri-

ka’s, het ras DSP 7054 (Monsanto) het meest aangewezen is 

door zijn hoge opbrengst en zijn beperkt aandeel neusrot. 

Het vruchtgewicht is wel nogal laag. WT 8302 (Westland 

Seeds) voldoet eveneens. Magno (Vitalis) scoort in deze 

proef het minst. 

Bij de rode blokpaprika’s is Artega (Vitalis) het beste ras door 

zijn hoge opbrengst; vruchtgewicht is echter iets lager. Ook 

DRP 1630 (Monsanto), Nagano (Rijk Zwaan) en Maranello 

(Vitalis) voldoen zeker. Nagano, en in iets mindere mate ook 

Maranello, behalen een lagere brixwaarde. Veyron (Vitalis) 

en WT 8108 (Westland Seeds), de laatstgenoemde typerend 

door een hoge brix, evenaren de andere rassen in opbrengst, 

echter niet in houdbaarheid. De minopbrengst van Scirocco 

(Vitalis) wordt niet gecompenseerd door andere rasafhanke-

lijke kwaliteiten. 
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