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DIEPVRIESKWALITEITVANEENAANTAL SPRUITKOOLHYBRIDEN

In 1972 werden door het Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond te
Alkmaar delandelijke rassenproeven metspruitkoolhybriden opproefvelden te Beemster
voortgezet (zie ook bulletins 105 en122). Zowel detweede doorpluk alsde eenmalige
oogst vonden eind november plaats.
De sortering 2 - 3cm werd bij -45°C ingevroren. Naeen opslag van vier maanden
bij - 2 0 ° C volgde een kwaliteitsbeoordeling. In de tabel zijn hiervan de resultaten
vermeld.
Bij de doorpluk valt opnieuw de uitstekende kwaliteit van Peer Gynt op. DF747,
King Arthur, Lancelot, nr. 68070, Parsifal, Topgrade en Topscore gaven eveneens
een goed resultaat. Tengevolge van de te bittere smaak enzeer matige kleur stelde
Fasolt teleur. Van dedrie zaadvaste standaardrassen gafStiekema nr,1een uitstekend
resultaat. Bijdeeenmalige oogst bleek Parsifal een zeer goede uitkomst te geven; van
Lancelot, Peer Gynt enTopgrade werd een goede diepvriesconserve verkregen. DF 747
en Perfect Line stelden, wegens een te bittere smaak, teleur.
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Sensorisr he kwaliteitsbeoordelin g van diepvriesspruiten afkomstig van
landelijke rassenproeven met spruitkoolhybriden.

ras
type

ras

afkomstig van
doorpluk
eenmalige oogst
geschiktheid
geschiktheid
voor
opmerkingen
voor
opmerkingen
diepvriezen
diepvriezen

Gemma

S

matig-goed

uit.m,, sm.fl.
te zacht

n.b.

Groenenboom

S

matig-goed

sm.fl., te zacht

n.b.

Stiekema nr.1

S

goed-z.goed

goed

DF 747

H

goed

onvoldoende

Fasolt

H

zeer matig

King Arthur

H

goed

n. b.

Lancelot

H

goed

goed

nr. 68070

H

goed

matig-goed

Parsifal

H

goed

goed-z.goed

Peer Gynt

H

goed-z.goed

goed

Perfect Line

H

matig-goed

uit.m.,
sm.i.fl.,
i.zacht

zeer matig

Prince Askold

H

matig-goed

uit.m.,
sm.i.fl.,
i,zacht

n.b.

Topgrade

H

goed

goed

Topscore

H

goed

matig—goed

Legenda:

kl.z.m., te bitter n . b .

kl = kleur, sm = smaak, m = matig, zm =
uit = uiterlijk, S = standaardras (zaadvast),

Medewerkers:

w. ROL e n J . E . A

kl. onvold.,
te bitter

.SLOOTMAN.

kl.m-g,
sm.fl., i.zacht

kl.m.,
te bitter

:eer matig, fl = flauw,
H = hybrideras.

