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Teeltrichtlijnen

Raseigenschappen
•
•
•
•
•
•
•

Rode Blokpaprika
Hoge totaalproductie
Hoog gemiddeld vruchtgewicht (ca. 200 – 220 gr)
Goede vruchtkwaliteit
Lange houdbaarheid
Arbeidsvriendelijk gewas
Resistentie: TM:0-3
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Margrethe (E20B.0372)
Algemeen

Voorjaar & zomer

Margrethe is een ras dat in de screening van 2019 en 2020 heeft gestaan. Ook is dit
ras geteeld op 2 stuurbare afdelingen in 2020. Daarnaast stonden er veel proeven bij
verschillende tuinders in het hele land. Uit al deze proeven en stuurbare afdelingen is
het ras als zeer goed beoordeeld. In 2021 is Margrethe het hoofdras in NW-Europa.
Zowel in arbeid, productie, kwaliteit en grofheid heeft het ras uitstekend gepresteerd
op de verschillende locaties en in de proeven. Vooral de zomerkwaliteit is zeer goed.
De vruchten blijven grof, strak op vorm en sterk tegen neusrot.

Zorg voor voldoende strekking in het 2e deel van het voorjaar door voor zonop op
dagtemperatuur te zijn. Margrethe blijft dan tijdens de zomerperiode vrij makkelijk
zijn groei behouden. Een heel sterk punt van het ras is tijdens de zomer zijn blijvende
hoge vruchtgewicht, als ook de uniformiteit van de compacte, maar grove vrucht. In
vergelijking met Maranello is het vruchtgewicht in het 1e en 2e zetsel iets lager. Vanaf
zetsel 3 neemt het vruchtgewicht wat toe t.o.v. Maranello, waardoor het vrij stabiel is
en blijft gedurende het teeltjaar. Het ras is ook zeer sterk gebleken tegen neusrot. De
zetting blijft regelmatig. Een diffuse coating kan in de zomer een optie zijn, maar geen
noodzaak vanwege voldoende groei van het ras. Ook onder diffuus glas kan het ras prima
presteren. Top tijdens de zomerperiode het liefst op 1 blad. Dit om te voorkomen dat de
plantbelasting te hoog oploopt en vervolgens in onbalans raakt.

Opkweek
Margrethe is niet gevoelig voor koploosheid. Het is geschikt voor zowel vroege als late
zaaidata. Wij adviseren Margrethe op tijd te verspenen om rek te voorkomen. Het ras
is geschikt als 4-weekse plant, maar ook om als afgekweekte plant te leveren. Het is
geschikt voor 2-3 en 4 stengelsystemen.

Start teelt
Zorg voor een voldoende hoge mattemperatuur, liefst 20 graden. Dit zorgt voor een goede
en snelle inworteling en weggroei.
Verhoog de 1ste paar dagen de temperatuur naar 21 graden dag en nacht. Indien er een
vaste folie aanwezig is en de temperatuur wordt te hoog, dan adviseren we om iets te
gaan luchten boven het folie. De minimum buis hoort er in deze fase altijd in te blijven.
Mocht luchten nog niet zorgen voor voldoende activiteit en een te hoog vochtgehalte,
overweeg dan om het folie er helemaal uit te halen.
Margrethe is een relatief makkelijk zettend ras. Bij een 2 en 3 stengelsysteem kan de 1ste
vrucht aangehouden worden op het 3e oksel, op 4 stengels liever op het 4de oksel. Bij
donker weer kan de nachttemperatuur een stukje omlaag om de knop en bloem sterk te
houden. Ga echter niet lager dan 17 graden om een te grove bloem te voorkomen. Het 1e
zetsel bij voorkeur niet groter maken dan 1 vrucht per stengel. Het 2e zetsel mag komen
vanaf het derde oksel na het 1ste zetsel en is bij voorkeur niet groter dan 2 vruchten per
stengel.

Bij een sterk ras als Margrethe hoort een actieve teeltlijn. Extra vocht sparen om groei
te behouden is niet nodig. Geef bij voorkeur pas water als de plant voldoende actief
is. Starten op lichtsom heeft de voorkeur omdat Margrethe makkelijk worteldruk kan
creëren. Het te extreem verlagen van de EC tijdens heet weer is niet wenselijk. We
adviseren om niet lager te gaan dan 1,8 tijdens erg heet weer en verder niet lager te gaan
dan 2,2. Omdat de vrucht sterk is tegen neusrot is het aanpassen van de verhouding
Kalium – Calcium niet nodig om uit de neusrot te blijven. Een teveel aan calcium geeft bij
warm en vochtig weer eerder het risico op wat stip.  

Najaar
Margrethe zet goed door tot het einde, waardoor het een uitstekende productie haalt. En
misschien wel het meest belangrijke aspect: Het behoudt zijn grofheid, dus ook het goede
vruchtgewicht en de vruchten blijven van prima uniforme kwaliteit.

Het ras behoeft met name in het voorjaar iets meer water dan Maranello. Het ras is in die
periode ook iets langer en weliger dan Maranello.
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Uw contactpersonen in Nederland
Edwin Bornkamp
Frank Duijndam
Luc Trines
Irene van Schie
Peter Buijks

tel +31 (0)6 21 28 20 53
tel +31 (0)6 52 52 57 11
tel +31 (0)6 31 93 00 12
tel +31 (0)6 55 22 55 05
tel +31 (0)6 52 19 98 10

Uw contactpersoon in België
Kris Smits

tel +32 (0)491 73 11 69

Enza Zaden
Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland
Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland
tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00
info@enzazaden.nl | www.enzazaden.nl
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