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Voorheen lag een demonstratieve bioproef aan op het PCG 

met allerhande types paprika. Daaruit werden de beste ras-

sen rode, gele en oranje zoete punt paprika’s geselecteerd en 

aangevuld met rassen specifiek aangevraagd door telers. Op 

die manier kunnen de rassen die goed scoorden in de proef, 

hun waarde bevestigen. Tevens werd nagegaan of een 2-, 

dan wel een 3-stengelsysteem het meest geschikt is. 
 

De onderstam Snooker (S&G) werd gezaaid op 22 november 

2011; de 8 rassen opgenomen in proef werden 6 dagen erna 

gezaaid. Er werd geplant op 3 februari 2012 in 4 herhalingen, 

waarvan bij 2 een 2-stengelsysteem en bij 2 een 3-

stengelsysteem werd aangehouden. Wanneer een tweesten-

gelsysteem werd aangehouden, bedroeg de plantdichtheid 

3,38 planten/m², bij een driestengelsysteem was dit 2,27 

planten/m². 

 

Resultaten en bespreking 

Er werden geen significante verschillen opgemerkt naar brix-

waarde, noch tussen de rassen onderling als tussen de ver-

schillende kleuren zoete punt paprika. 

Wanneer het 2-stengelsysteem en het 3-stengelsysteem met 

elkaar vergeleken werd, kon opgemerkt worden dat het sys-

teem waarbij 2 stengels aangehouden werden een hogere 

opbrengst haalde doordat meer vruchten per m² geprodu-

ceerd werden. Het vruchtgewicht van dit systeem vertoonde 

echter een iets lichtere trend. 

De rassen worden per kleur onderling met elkaar vergeleken 

in de bespreking. 

 
 

Rode zoete punt 

De rode zoete punt paprika’s vertoonden een trend van iets 

minder vruchten per m² te produceren, het vruchtgewicht 

was echter gemiddeld iets hoger dan bij de andere kleuren 

opgenomen in proef. Er was weinig verschil in opbrengst op 

te merken tussen de verschillende rassen. Ook tussen de 

lengte en de stevigheid van de vruchten was er quasi geen 

verschil. Tijdens de gewasbeoordeling waren de uniformiteit 

en de openheid van het gewas van de verschillende rassen 

aan elkaar gewaagd. 
 

Acrobat (Vitalis) behaalde, in vergelijking met de andere ras-

sen rode zoete punt paprika opgenomen in proef, een ge-

middelde oogstbeoordeling. Enkel het stukgewicht was iets 

lager. De vruchten, die een iets donkerdere kleur hadden, 

vertoonden een mindere vruchtkwaliteit door de aanwezig-

heid van krimpscheuren. Overige criteria van vrucht- en ge-

wasbeoordeling scoorden gemiddeld. 
 

Cooper (Vitalis) behaalde over de ganse lijn van de oogstbe-

oordeling gemiddelde cijfers.  

De behoorlijk rechte vruchten kleurden mooi door en had-

den een gemiddelde houdbaarheid. De andere criteria om-

trent vrucht- en gewasbeoordeling vertoonden geen extre-

me minima of maxima. 
 

Palermo (Rijk Zwaan) had een hoger aantal vruchten per m², 

een gemiddeld aandeel klasse 1 vruchten met gemiddeld 

stukgewicht. Doorkleuring en ook de kleur waren iets lichter 

dan de andere rassen rode zoete punt paprika. Op vlak van 

houdbaarheid scoorde dit ras goed. Vruchtkwaliteit was voor 

de overige criteria zeker ok. Tijdens de gewasbeoordeling 

scoorde het ras gemiddeld en bleef het eerder aan de kleine 

kant. 
 

Rubiero (Vitalis) scoorde iets minder naar % klasse 1 vruch-

ten en aantal vruchten per m². Het vruchtgewicht van dit ras 

was echter hoger in vergelijking met alle andere rassen. Ru-

biero behaalde een goede vruchtkwaliteit en een gemiddel-

de houdbaarheid. Het gewas bleef eerder gedrongen. 

 
 

Oranje zoete punt 
 

WT2091 (Westland Seeds) scoorde duidelijk beter in op-

brengst dan Oranos (Vitalis), voornamelijk te wijten aan zijn 

hoger stukgewicht. Het aandeel klasse 1 vruchten was echter 

hoger bij Oranos. Kleurverschil tussen de rassen was er niet 

duidelijk op te merken. Oranos, die beter scoorde voor wat 

betreft houdbaarheid, had eerder korte rechte vruchten, 

terwijl dit bij WT2091 iets langere vruchten waren met een 

lichte kromming.  

Bij de gewasbeoordeling konden geen opmerkelijke verschil-

len tussen de twee rassen waargenomen worden. 

 

Gele zoete punt 

De gele zoete punt paprika’s toonden een positieve trend 

naar productie toe in vergelijking met de andere kleuren 

opgenomen in deze proef. Voornamelijk doordat deze rassen 

meer vruchten per m² behaalden. 
 



  

 

Jersey (Vitalis) en Xanthi (Vitalis) behaalden ongeveer dezelf-

de opbrengst. Jersey had een hoger stukgewicht, terwijl Xan-

thi meer vruchten per m² opbracht. De vruchten van Xanthi 

waren donkerder en iets korter in vergelijking met Jersey. 

Van beide rassen was de houdbaarheid niet zo goed; bij Jer-

sey schommelde dit sterk gedurende de teelt. Bij de beoor-

deling van het gewas waren de rassen aan elkaar gewaagd. 

 

Besluit 

Telen volgens het 2-stengelsysteem levert een hogere op-

brengst maar een iets lager vruchtgewicht. Telen volgens het 

3-stengelsysteem blijkt dus in deze proef het meest voorde-

lig want de plantgoedkost is minder. 

Palermo (Rijk Zwaan), Rubiero (Vitalis) en Cooper (Vitalis) zijn 

het meest geschikt voor de teelt van rode zoete punt papri-

ka. Acrobat (Vitalis) is iets minder geschikt door de aanwezig-

heid van krimpscheuren, en daardoor een mindere vrucht-

kwaliteit. 

WT2091 (Westland Seeds) is, door zijn hogere opbrengst, 

meer geschikt voor de teelt van oranje zoete punt paprika’s 

in vergelijking met Oranos (Vitalis). 

De rassen gele zoete punt paprika Jersey (Vitalis) en Xanthi 

(Vitalis) zijn aan elkaar gewaagd. Uiterlijk zijn er echter wel 

verschillen tussen de twee rassen. De keuze wordt dan ook 

best afgestemd met de afzet. Wanneer men een pakket van 

de 3 kleuren wil leveren, dient men eveneens rekening te 

houden met het uiterlijk (lengte en kromheid) van de papri-

ka’s zodanig dat deze bij elkaar passen. 
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