
Teelthandleiding

Arietta (PRO7675)
Groene grove vruchten in de zomer

Arietta, de groene dame.



Raseigenschappen

Resistenties: HR: Tm2

Planttype

• Sterk groeiend gewas 

• Goede vroeg-/ snelheid, zeer regelmatige zetting, en hoge totaalopbrengst 

• Oogst makkelijk en snel, vruchten komen vlot vast 

• Voldoende groeikracht in de zomer 

Vruchttype

• Grofheid van de vruchten tijdens zomer, zeer hoog percentage + 180 gr 

• Goed op vruchtkleur voor groen, blijft lang groen zonder doorkleuren 

• Sterk tegen fysiologische afwijkingen.

• Houdt hoge kwaliteitsnorm en constante geblokte vorm 

Marktpositie

Arietta is een ras geselecteerd voor een lange teelt in kassen met klimaatbeheersing, 

verwarming en C0² dosering, focus Noord Europa. Deze teelthandleiding is geschreven 

voor (onbelichte) december en januari plantingen. Latere zaaidatums voor een eventueel 

kortere teelt en/of andere teeltgebieden vragen enkele teelttechnische aanpassingen. 

Arietta is een vrij groeikrachtige plant met gemakkelijk ruime vegetatie of body mass en 

goede zettingscapaciteit.  Belangrijk voordeel is de vrucht grofheid in Augustus, die door 

de groeikrachtige plant behouden blijft. Grofheid is een wens van de handel en 

consumenten in de zomer, grove paprika’s telen vraagt als producent extra aandacht om 

snelheid- vroegheid en balans in de start te behouden.  Het “te” grof, zijn in het voorjaar 

willen we tegen gaan. Een belangrijk advies dat wei advisren is constante vrucht balans, 

grove rassen komen makkelijker in onbalans, dat moeten we vermijden.

Focus wordt vroegheid en snelheid te behouden in het voorjaar, met name bij de oogst 

van het eerste zetsels, continuiteit van zetting zal de fundering voor plantbalans over het 

seizoen maken. Met name late zaaiingen, die met veel licht starten, moeten hier 

opletten. De regelmatige grofheid in het vroeg zal vroegheid en productie borgen.



1. Plantopkweek

Arietta heeft “geen” aparte behandeling nodig bij de plantopkweek. Zaaiing is standaard.  

De plant van Arietta is stevig en open, groeit krachtig en is kort geschakeld en kan in de 

opkweek gemakkelijker een hogere etmaaltemperatuur verdragen. Belichting kan de 

stevigheid van de planten bevorderen. We constateren nauwelijks afwijkende planten. 

Hierdoor ontstaat dus een uniforme partij planten die gelijke koppen geeft.

Advies is goed snelheid in de etmalen te houden, focus voor het plant materiaal zal zijn, 

uniforme planten met gezonde wortel.

2. Wortel ontwikkeling / Zetting- eerste belasting 

Ons advies is een belasting te voorzien waarbij we NIET terug gaan in snelheid rond 

de oogst van het eerste zetsel. Een te hoge vruchtbelasting van het eerste zetsel kan 

gebrek aan assimilaten maken bij lage lichtomstandigheden, waardoor we verplicht 

worden etmaal te verlagen/vertragen en te grof worden, dit willen we voorkomen.

Te grove/late oogst kan vertraagde herzetting en te zware golfbeweging van de vluchten 

maken. Overbelasting maakt ook onderbelasting in de planten, dit geeft risico naar 

wortelkwaliteit die tot neusrot kan leiden als het klimaat tegen zit. Ook zilvervlekken 

willen we vermijden in een onderbelast gewas. Dit wil je niet in groene paprikateelt.

• Zorg enkele dagen voor het planten dat de kas op temperatuur gebracht is. Vul de 

matten voor de teelt met voedingswater met een EC van 3. Met een foliescherm 

kan dit naar 4 EC. Dit om een stevige cel opbouw te creëren

• Planten na thuiskomst 2 dagen laten acclimatiseren door een rustig etmaal te 

realiseren van 20 – 21 graden. Hierbij dient de maximum buis begrensd te zijn op 

50 graden. Daarna kan de etmaaltemperatuur opgevoerd worden naar 21-22 

graden vlak afhankelijk van stalingssom. Door zijn groeikracht geeft Arietta 

voldoende, uniforme stengels. Daarbij is het vrij gemakkelijk om het gewas op 

stengel te zetten. Begrens bij winterse weersomstandigheden de maximum buis, 

afhankelijk van het teeltsysteem. Dit om niets ‘kapot’ te stoken, plant moet vocht 

kunnen bijhouden.

Temperatuur strategie

Richting de eerste zetting wordt de temperatuur langzaam afgebouwd naar 20.5 graad 

overdag en 18.5 graad ’s nachts. Te lage etmaal/nacht temp. kan grove bloemen tot 

gevolg hebben, dit willen we voorkomen. Zeker als men op goten teelt omdat de mat 

temp. dan dieper afkoelt.

De strekking van internodiën en ook de vruchtsteel op een plant zonder belasting willen 

we beheersen. Te snelle temperatuurstijging maakt plantstrekking, wat we willen 

voorkomen zolang er geen vrucht belasting aanwezig is. Ga niet te snel naar 

dagtemperatuur.



Temperatuursturing, volgens type van plant dat binnen komt:

1. 4 weekse plant: Eerste 2 weken voldoende snelheid met vlakke sturing 

tempo houden door 21,5 °C + lichtverhoging.

2. 6 weekse plant: Vlak houden tot voldoende inworteling.

Afhankelijk van de bloemstand en grofheid, de voornacht verhogen of verlagen en 

etmaal temperatuur aanpassen

Zetting

Arietta maakt makkelijk zetting, werkt snel op bloemen en vruchtontwikkeling. Door een 

klein verschil in dag- en nachttemperatuur kan reeds zetting gecreëerd worden. Als het 

licht echt beneden het minimale komt, kan enkele dagen een voornachttemperatuur van 

16 °C een optie zijn, om de zetting wat te forceren. 

Op enkele achtereenvolgende donkere dagen de temperatuur op de dag 0.5 graad lager 

instellen. Let hierbij op de bloemstand en voorkom te zware bloemen. Handhaaf een 

middagpiek (wanneer nodig) ter compensatie van etmaal. Daarmee zijn ook bloemen 

droog te krijgen en komt het stuifmeel beter los. Dit zorgt voor een betere, spontanere 

zetting.

Houd deze temperatuur aan tot de vruchten 2,5 cm gegroeid zijn.

Vruchtbelastingstrategie

Op de eerste zetting is het doel 1 vrucht aan te houden, het oksel erboven de vrucht te 

verwijderen en dan de plant zelf laten reguleren.  Waar de eerste vrucht aangehouden 

wordt is sterk afhankelijke van zaaidatum en kas type-licht.

Ontwikkelings      

stadium

Plant

Etmaal
°C

Dag

°C

Nacht 

temp.

°C

Licht    

verhoging

°C

Voornacht

°C

Inwortelen 21,5 21,5 21,5 0,5 -

generatief 

sturen
21,5 22,5 21,0 1,0 -

voor eerste 

zetting
20,5 22,0 19,0 2,0 18,0

na eerste 

zetting
21,5 22,5 20,0 2,5 19,0



Vruchtbelasting volgens zaaidatum + stengelsysteem + eerste zetting.

Zettingsstrategie  op 2 stengelsysteem

Zettingsstrategie  op 3 stengelsysteem

Zettingstrategie op 4 stengelsysteem

*** Dit is afhankelijk van gewasstand, plantomvang en kastype

Het moment eerste zetting is sterk afhankelijk van de zaaidatum- licht- assimilaten 

beschikbaarheid zoals beschreven. Teelt systeem, plantvolume en gevoeligheid voor 

vegetatie kunnen impact hebben. De ervaring leert wel dat een latere zetting de 

snelheid, en de totaalproductie van Arietta positief beïnvloedt!

Vruchtsnoei

Per oksel max 1 vrucht aanhouden. Als er 2 vruchten dicht op elkaar zitten, verwijder  de 

kleinste vrucht.

Zoals eerder gemeld, bij grove types als Arietta, hechten we groot belang op constante 

balans in vruchtbehang aan de plant. Daarom is het advies 1e zetsel te beheersen om 

opvolging te kunnen maken. Dit kan meestal worden gereailiseerd door het oksel boven 

de gezette vrucht leeg te maken, bij regelmatig klimaat regelt de plant zich verder. Zien 

we toch te geconcentreerde belasting tov klimaat, kunnen we 2’oksel boven gezette 

vrucht leegmaken. Wacht met snoei tot de eerste vrucht 2 cm is.

Schermen

Houd er rekening mee dat de plant temperatuur onder een scherm hoger blijft en het een 

vegetatieve inpact om de plant heeft;

Bij dubbel scherm en warmere nachten, is het te adviseren om het bovenste scherm 

open te laten in de voornacht. Hiermee verlaag je de planttemperatuur en dat komt ten 

goede voor de bloemstand.

Zaaidatum Oksel # vruchten

26 oktober – 5 november 3 1

6 november – 15 november 3 1

16 november – 1 december 2 1

Zaaidatum Oksel # vruchten

26 oktober – 5 november 4 1

6 november – 15 november 3 1

16 november – 1 december 3 1

Zaaidatum Oksel # vruchten

26 oktober – 5 november 4 1

6 november – 15 november 3 1

16 november – 1 december 3 1



Onder een foliescherm is de voorkeur een hogere EC te houden (min + 0.5).

De plant moet in de ochtend weer blond staan. Anders zullen er gaten/kieren gemaakt 

moeten worden in het folie. Dit om zwakte / problemen later in de teelt te voorkomen. 

Zorg ervoor dat je een actief gewas behoudt.

Richting zetting verdient het schermgebruik speciale aandacht; bij zachte en donkere 

buitenomstandigheden is het goed de voornachttemperatuur te bereiken met een open 

scherm. Bij warme nachten (6 tot 8 graden) beweegbaar doek open houden. Dit om 

vocht tegen het kas dek te laten condenseren.

Plantactiviteit

Wortelkwaliteit en snelheid van de plant wordt bepaalt in de start van de teelt “voor” er 

vruchtbelasting komt, wat in die periode door rust vertraagd- verloren wordt zal later niet 

gereactiveerd kunnen worden. Zijn we hier te rustig, dan zien we later in de teelt duidelijk 

dat het wortelgestel geen reserve heeft om in de zomer te voldoen.

Wortelontwikkeling “kan” minder zijn onder een vast folie als we de planten lui houden, 

en plant activiteit te laag wordt. Alleen een plant met dagelijkse dosis training zal 

productiviteit en uithouding kunnen bekomen. 

1. Maak je dagelijkse dosis training door minimaal 0.8m² gas/ m²/ week te verstoken 

met focus op plantactiviteit, dit zal voornamelijk aandacht vragen bij hoge 

buitentemperaturen. Het vochtdeficit willen we boven de 2,5 houden.

2. Verwerk dagelijks de overtollige assimilaten, focus om te veel body mass (blad-

stengel) te vermijden en de zetting op juiste hoogte in de kop te krijgen en houden.

Watergift

Na het planten, geef kleine druppelbeurten om uniformiteit in de potten te krijgen en om 

goed contact te maken tussen pot en mat voor de inworteling. Tevens voorkomt dit dat 

de mat te koud wordt.

Inwortelen van Arietta gaat vrij gemakkelijk, assimilaten worden in de nacht makkelijk 

naar de wortel gebracht.

Richting de eerste zetting dient er gezorgd te worden voor een juiste intering en 

generativiteit van de mat.

Dan kan men op donkere dagen een dag overslaan dit kon men op een zonnige dag 

compenseren. 

3. Plant balans bouwen via vruchtbelasting

In deze periode is het belangrijk om tempo te maken (snelheid) door voldoende 

etmaaltemperatuur. Blijf hierbij naar de bloemstand kijken, deze is leidend. 

Als Arietta te krachtig wordt, zal de dag verlengd moeten worden.

Handhaaf een middagpiek (wanneer nodig) ter compensatie van etmaal. Daarmee zijn 

ook bloemen droog te krijgen en komt het stuifmeel beter los. Dit zorgt voor een betere, 

spontanere zetting. Bij te lage etmalen kunnen bloemen te grof worden. En daardoor de 

vorm van de vrucht negatief beïnvloeden.



Naar zetting toe zal er weer generatief gestuurd moeten worden door dag –nacht 

verschil te maken in temperatuur.

Na de zetting is het goed om nog enkele dagen rustig aan te doen in temperatuur tot de 

vruchten  2,5 cm groot zijn. Daarna kan er weer tempo gemaakt worden.  

Scherm en gewaskleur: donker gewas kan door een overtollig water gebruikt 

aanduiden. Indien dit waargenomen wordt door vorst buiten; moet het scherm extra 

gesloten worden. Bij een te blonde gewaskleur moet het scherm langer open blijven.

Vruchtafwijking in het voorjaar kunnen oortjes, knoopvruchten of staartjes vervelend 

zijn; Met name ontwikkeling van grovere bloemen geven kans is op een 

knoopvrucht/staartje, wat in growe types als Arietta iets gevoeliger ligt.

Klimaat sturing is dominant om dit probleem te beperken.

1. Vermijden van te grove- vegetatieve groei, vermijdt te veel body- plant massa. 

2. Focus houden op snelle afbloei en zetting. Gewassen onder scherm hebben meer 

gevoeligheid om generativiteit te verliezen. Focus is sturing van voldoende 

generatieve acties met temperatuur, plantactiviteit, water gift en ec. 

4. Voorbereiding zomer/ maximale productie

Temperatuur is een belangrijke gewassturing, met toename van het licht wordt het 

gewas krachtiger. Klimaat wordt dagdagelijks naar de gewasstand en verwachting 

gestuurt. Hierbij komt in deze periode meer focus op kracht behouden voor de zomer, 

dan snelheid maken. De parameter om kracht te kennen zal voornamelijk de hoogte van 

de zetting tov de kop en blad- stam volume in de kop zijn.

Voor Arietta zullen we meer op een vlakker temperatuurschema gaan, bladstrekking en 

vrucht niveau tov de kop optimaal houden.

Zak ’s nachts niet verder terug dan 19ºC. Probeer dit geleidelijk te bereiken waardoor 

niet alle assimilaten naar de vruchten gaan. en wees ruim voor zonsopkomst op 

dagtemperatuur. 

Door de natuurlijke grofheid van de paprika’s is een voornacht niet noodzakelijk. 

Houdt dus vooral generatieve kracht en de snelheid erin. 

Speel maximaal in op licht d.m.v. lichtverhogingen en/of verlengingen op de dag en 

nachttemperatuur. Actief sturen zal de plant mooi in evenwicht brengen met optimale 

vruchtbelasting. Een generatief gestuurde plant zal een vlotte, sterke vrucht met mooie 

vorm geven.

Vocht en koeling. Bij sterke overgangen naar een zomers weerstype is schermen een 

must om de plant in de extremen te begeleiden, echter train de plant voldoende om het 

de plant opnieuw zo snel mogelijk te laten over nemen. Dus scherm alleen bij pieken en 

bij een te generatieve gewasstand.



De vruchten kleuren traag door. Desalniettemin is het belangrijk om niet achter te komen 

oogsten. Bij Arietta is het belangrijk om regelmaat in plantbelasting te houden. Bij grotere 

schommelingen in plantbelasting is er meer kans op neusrot en zullen er ook meer 

zilvervlekken te zien zijn.  

Ook een diffuus scherm of een diffuse coating kunnen hieraan bijdragen (bij 4 stengel 

systeem een must). Tevens zou het snoeibeleid aangepast kunnen worden door iets 

langere toppen te laten staan

Gewaswerk- snoeistrategie: Korter of langer toppen in de voorzomer is een 

sturingsmiddel voor de generativiteit en bladvolume. 

Voonamelijk goed in achting houden in voor- en najaar. Kort toppen geeft meer licht 

dieper in het gewas en maakt generativiteit op de vruchten;  Naar de zomer zal extra 

blad de koelingscapaciteit ten goede komen.

Indien dubbele vruchten opkomen in de voorzomer- zomer, dun deze tijdens het toppen 

per oksel. Vruchten in het 2de oksel van een scheut zijn vaak minder van vorm.

5. Zomer productie onderhouden

Arietta kan goed bladvolume behouden, echter dit is afhankelijk van teeltwijze en 

kastype. Het blad wordt kleiner van volume door de hoge instraling van de zon naar de 

zomer.

Koelingscapaciteit. Het beschikbaar actief bladvolume is de koeling van de kas en zal 

voldoende volume in de zomer moeten houden; Een optie om extra blad aan te maken is 

de scheut minder diep in te snoeien, dit kan aangehouden worden vanaf mei. Daar waar 

nodig zal wat extra blad aangehouden dienen te worden met gewaswerk. 

Alles zal bewerkt worden om de bloemstand niet te hoog in de kop te krijgen en 

voldoende groei te houden; Een extra middel kan zijn een voornacht aan te houden om 

de bloem voldoende diep te behouden in de zomer.

Hoge etmaaltemp. Hou rekening als de etmaal temperatuur echt oploopt, boven de 

24°C, dat weinig bij te sturen zal zijn. Het volume en activiteit van het gewas zullen de 

koeling moeten verzorgen, met een optimale vrucht belasting. Te hoge belasting zal 

voorkomen worden om groeibalans te kunnen bijhouden. Het is voornamelijk de 

voorbereiding voor de zomer, dus juni die de aandacht zal krijgen dit optimaal te zetten. 

Juni kan er nog bijgestuurd worden op etmaal en zal die met focus gestuurd worden 

gewas en optimale bloeihoogte voor te bereiden.

Vruchtbelasting kan hoger oplopen. Dit kan negatieve invloed hebben op het 

vruchtgewicht en blad volume; Normaal gesproken komt de plantbelasting van Arietta 

niet boven de 35 vruchten / m2. Mocht de plantbelasting door omstandigheden toch 

hoger te worden verdient het de aandacht om deze d.m.v. vrucht dunnen terug te 

brengen. Bij voorkeur vruchten op de zijscheuten weg nemen. Hierdoor zal het 

vruchtgewicht en blad op een niveau blijven boven de 170-180 gram. Arietta  komt nu op 

zijn beste periode om grofheid te houden.



Vruchtafwijking in de zomer kan vervelend worden door bontverkleuring, brandvlekken 

of neusrot:  

- Bontverkleuring, brandvlekken zullen zeldzaam voorkomen. Brandvlekken zullen 

opkomen als de zetting te hoog in de kop komt te zitten, en zwakke groei vertoond 

wordt, gecombineerd met sterke instraling; Hier kan via schermen en vocht beheersen 

de nodige dagen hulp geboden worden aan de plant om de overgangen te kunnen 

compenseren.

- Neusrot wordt veroorzaakt bij te zware klimaats overgangen, gecombineerd met een 

zwakkere wortel, deze zwakke wortel komt voornamelijk als we in het voorjaar geen 

wortelvorming gefundeerd hebben. Regelmaat in plant belasting is dan nog een 

belangrijk stuurmiddel.

Vruchtvorm, 3 lobbige kan ontwikkeld worden tijdens overbelasting, bij afnemend licht 

na 15 Aug- Sept kan dit gevoeliger liggen, voorkom hier te hoog vruchtbehang voor deze 

periode.

6. Nazomer – herfst

Vanaf half augustus kan gesteld worden dat de zomer voor de plant voorbij is, waardoor 

generatieve sturing weer van belang is. 

Het belangrijkste uitgangspunt is: “Voorkom vegetativiteit!”

Zorg dat een krijt of coating 15 augustus verwijderd is.

We denken aan een hogere CO2 dosering, korter toppen en in een kortere periode water 

geven. De plant moet ’s avonds niet veel ‘over’ hebben. Neemt de kopdikte toe, geef dan 

meer of langer een hogere temperatuur in de middag.

Klimaat: zal generatief ingesteld moeten worden indien het buitenklimaat dit toelaat. We 

denken dan vooral aan koelere, langere nachten.

Goede vochtafvoer in de kas is erg belangrijk. Voorkom koude koppen om de kans op 

Mucor te beheersen. Zorg dat je voldoende inteert; 10 – 12%. Let op de watergift in het 

najaar, niet te kleine beurten geven om de wortels gezond te houden.

Laatste zettings ronde nemen

Luchten, klimaat in het najaar: Een actief gewas is zeker in het najaar van belang.

Gebruik de luchtramen maximaal, maar wel met nadruk op zoveel mogelijk vocht 

afvoeren. Nachttemperaturen liggen makkelijk hoger, dus dit vlakke klimaat maakt meer 

blad.

Rood oogsten: met Arietta is het goed mogelijk om de laatste ronde rood te oogsten. 

Afhankelijk van de periode van de laatste oogst heeft men 8-10 weken nodig van zetting 

tot oogst.
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