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PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EH FRUITTEELT ONDER GLAS TE NAALDWIJK.

Rapport inzake de proefzending groente en fruit naar Ierland.

Nadat reeds enkele malen tevoren over een proefzending naar Ierland
gesproken was, werd 19 Juli 1948 te Naaldwijk definitief besloten deze
zending te doen. Zij zou worden uitgevoerd door de exporteur, de heer
C.Mulder, terwijl ondergetekende de reis zou meemaken ter contrôle van
de producten bij aankomst.
De voor deze proefzending bestemde producten werden alle, met uit
zondering van de perziken en de Proeftuin's Grote Blauwe, op 21 Juli op
diverse veilingen gekocht en op 22 Juli op de Proeftuin te Naaldwijk
verpakt. Er werd in totaal gereed gemaakt:
6 kratten platglaskomkommers, verpakt in pliofilm N2 120,
3.kratten platglaskomkommers onverpakt ter contrôle.
7 kratten kaskomkommers, verpakt in pliofilm N2 120.
3 kratten kaskomkommers, onverpakt, ter contrôle.
7 kratten netmeloenen, verpakt in pliofilm N2 120.
3 kratten netmeloenen, onverpakt, ter contrôle.
7 kratten suikermeloenen, verpakt in pliofilm N2 120.
3 kratten suikermeloenen, onverpakt, ter contrôle.
10 kratten perziken, waarvan 4 & 30 stuks en
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â 20 stuks, alle

verpakt in doosjes, omhuld met cellofaan.

60 kistjes druiven, verpakt in doosjes, omhuld met cellofaan, waar
van echter 14 ter contrôle onverpakt gelaten werden. De ver
houding was als volgts
8 Alicante verpakt, 2 contrôle.
7 Golden Champion verpakt, 3 contrôle.
7 Muscaat verpakt, 3 contrôle.
7 Gros Maroc verpakt, 3 contrôle.
7 Frankenthaler verpakt, 3 contrôle.
10 Proeftuin's Grote Blauwe, geen contrôle.
Bij het inpakken der druiven werd van verschillende dozenmaat gebruik gemaakt, n.l. van 3 en 4 stuks per kist.
Deze producten werden op de avond van 23 Juli door de Fa Mulder van
de Proeftuin gehaald en naar Rotterdam getransporteerd. De druiven werden
nog te Poeldijk in drieën gebundeld, terwijl de perziken in tweeën ge
bundeld werden. Het was afgesproken, dat zij nog dezelfde avond of vroeg
in de morgen van 24 Juli verscheept zouden worden. Ondergetekende, die
de reis ter contrôle zou meemaken, vertrok vanuit Maassluis in de middag
van 24 Juli en arriveerde te Dublin in de avond van 26 Juli. Hij maakte

de volgende morgen 20 spoedig mogelijk contact met de agent van de Fa.
Mulder te Dublin, de heer P.J.Rooney. Van deze heer werd vernomen, dat
de proefzending eerst in de avond zou arriveren, n.l. met de "Echo",
Inderdaad arriveerde deze boot in de nacht en uit een gesprek met de
kapitein van deze boot, de heer de Groot, bleek, dat de boot pas om 12
uur Zondagmiddag 25 Juli uit Rotterdam was vertrokken. Ondergetekende
was in de morgen van 28 Juli bij het uitladen tegenwoordig en maakte het
gehele proces van inklaren en dergelijke mee, hetgeen in Ierland vrij
omslachtig gaat en een groot gedeelte van de morgen in beslag nam. Het
bleek, dat tijdens de reis de proefzending niet voor lange vingers ge
spaard was gebleven. Van de perziken n.l. waren van de bovenste kratten
(ze waren gebundeld in 2) 2 doosjes open gedrukt en in totaal 3 perzi
ken ontvreemd. Van de druiven was een doosje open gedrukt, waarvan er
enkele korrels ontbraken.
Na de inklaring werden de producten verzonden naar de Corporation
Fruit-Market te Dublin. Dit is de grootste groenten- en fruitmarkt in
Ierland. Hier was ondergetekende in de gelegenheid om de goederen goed
te bekijken en de verpakte producten met de onverpakte producten té ver
gelijken. Ondanks het lange vervoer en het vrij warme weer tijdens het
vervoer was de kwaliteit over het algemeen zeer goed. Van de druiven
waren de Alicante, Maroc, Muscaat en Golden Champion uitstekend. De Frankenthaler was iets minder van kwaliteit, doch nog zeer goed te noemen.
Er waren verschillende steeltjes verdroogd en dit gaf de druiven een
minder mooi aanzien. Proeftuin's Grote Blauwe zag er ogenschijnlijk be
ter uit dan de andere soorten, omdat ze meer dauw hadden, doch deze va
riëteit had ook last van verdroogde steeltjes en verder waren er ver
schillende korrels los gegaan. 3h tegenstelling met de druiven, die nor
maal verpakt waren, waren de verpakte druiven beter en hadden belang
rijk minder van het vervoer geleden. Opgemerkt dient te worden, dat er
in sommige doosjes een rotte korrel voorkwam, waaraan z.i. het overpak
ken te ITaaldwijk niet vreemd is. Ook bleek, dat het vanbelang is om de
gelijmde zijden van de doosjes niet tegen elkaar te plaatsen, aangezien
, ,
. anders
de doosjes
aan elkaar kleven.
Ie in pliofilm verpakte meloenen zijn schitterend overgekomen. Dit
geldt zowel voor de suiker- als voor de netmeloenen. In de contrôle was
enig verschil. De suikermeloenen n.l. waren, alhoewel rijper dan de ver
pakte, nog tamelijk goed, terwijl de netmeloenen alle de eerste tekenen
van bederf^, n.l. schimmelplekken, begonnen te gertonen.
De platglaskomkommers in film verpakt waren ook zeer goed. Zij waren
mooi groen en hard en hadden hetzelfde uiterlijk als bij de verpakking.
De contrôle hiervan was veel minder, n.l. geel en slap en er waren zelfs
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verschillende komkommers, die rotte plekken vertoonden.
De kaskomkommers waren, wat de in film verpakte betreft, uitstekend
en hadden geen enkele verandering óndergaan. De contrôle hiervan begon
iets geel door te schijnen, doch was verder nog goed van kwaliteit en
er kwamen geen rotte in voor.
De perziken hadden van de reis absoluut niets geleden. Ih een tijdens
het vervoer geopend doosjes, waaruit een perzik ontvfeemd was, was een
perzik beschadigd en gaan rotten. Verder waren zij alle in een prima
staat en juist uitstekend van rijpheid voor de handel.
Alle goederen werden verkocht aan een grossier, n.1. de heer Mc.Nulty
te Dublin. Ondergetekende was een groot gedeelte van de middag in de
marktafdeling van bovengenoemde heer en dus volop in de gelegenheid om de
mening over de verpakking te horen van de importeur, de grossier en ver
schillende andere handelaren. Zij waren allen zeer opgetogen over de
nieuwe verpakkingswijze. Het gebeurde zelfs tweemaal, dat er een hande
laar langs kwam, de nieuw verpakte druiven en perziken zag, stilhield
en enkele kistjes wenste te kopen. In het kort samengevat was de mening
van de diverse personen als volgt:
De verpakking der druiven werd schitterend gevonden. Men vond de
doosjesmethode uitstekend voor de handel, speciaal voor de kleinhandel.
Druiven, op een dergelijke wijze verpakt, zouden duurder mogen zijn dan
de andere. Br werd aan alle kanten gevraagd, of alle druiven in het ver
volg zo zouden worden aangevoerd en hoelang dit nog zou duren. Men maak
te over deze verpakking de opmerking, dat 4 doosjes per kistje beter was
dan 3, omdat het niet zoveel voorkwam, dat een consument l/3 kistje tege
lijk kocht. Verder werd opgemerkt, dat het kistje geheel gesloten dient
te zijn en dan natuurlijk afgesloten met een deksel in drie gebundeld.
Een rond gat in de bodem van de kist juist in de hoek is voor kistjes,
waarin 4 doosjes staan voldoende, doch in kistjes met 3 doosjes is het
wenselijk om ook aan de andere zijde een gat te maken.
De verpakking van de pArziken viel buitengewoon in de smaak. Verschil
lende mensen merkten op, dat zij in hun hele leven nog nooit zo'n aardige
en afdoende verpakking gezien hadden. De algemene mening was dan ook, dat
dergelijke perziken goede aftrek zouden vinden.
Ook over de komkommers was men goed te spreken. Meer wel uit het oog
punt van hygiëne en frisheid dan wel in verband met de verlengde levens
duur. Men had hier voldoende komkommers, zodat het van weinig betekenis
geacht werd.
De meloenen vormden wel het evenement, vooral ook omdat het verschil
tussen de verpakte netmeloenen en de onverpakte zo sprekend was. Unaniem
was de mening, dat het hierdoor veel beter mogelijk zou zijn om Hollandse
meloenen af te nemen.

Aangezien de producten precies een dag later arriveerden dan de
aanvankelijke bedoeling was, was ondergetekende niet in staat om de pro
ducten in de winkels na te gaan en de mening van de consument te horen.
Dit was natuurlijk zeer jammer, maar gezien al hetgeen gehoord werd van
de diverse handelaren, die toch al jaren met deze producten te doen ge
had hebben, mogen we aannemen, dat ook daar de ontvangst enthousiast
zal zijn.
Aangezien de producten slechts gedeeltelijk in het "bijzijn van onder
getekende verkocht waren, kan men hierover "beter de officiële cijfers
van de heer Eooney afwachten.
Resumerend kunnen we over de nieuwe verpakkingen het volgende opmerken;
Druiven.
1. De nieuwe verpakking voor druiven is uitstekend en zalbeslist ingang
vinden.
2. Getracht moet worden, zoveel mogelijk druiven in 4 doosjes per kistje
te plaatsen.
3. Men moet de druiven niet overpakken, doch direct "bij het oogsten in
het doosje leggen, anders heeft men een te sterke dauwbeschadiging.
4. D©

lijm enige tellen laten drogen, voordat men het doosje in het

kistje plaatst.
5. Zorgen voor gesloten en gebundelde kistjes.
Perziken.
1. Moeten zeer zorgvuldig geoogst en verpakt worden, zodat elke bescha_
diging voor de verzending is uitgesloten.
2. Het juiste rijpheidsstadium moet nauwlettend in acht genomen worden.
3. De kistjes moeten hoog gesloten zijn en gebundeld worden.
4« Kunnen op deze wijze verpakt, met inachtname van bovenstaande, uitste
kend een reis naar Ierland verdragen.
Komkommers.
1. De conclusie van het rapport inzake dè komkommerproefzending naar Enge
land is in deze zowel wat betreft de platglas- als de kaskomkommer vol
ledig van toepassing.
Meloenen.
1. Moeten in het stadium van de minimum toegelaten rijpheid worden ver
pakt en verzonden.
2. Mogen bij het pakken op generlei wijze beschadiging vertonen.
3. Keageren anders wat het soort betreft. Netmeloenen eisen dringender
een filmverpakking dan suikermeloenen.
4. Kunnen in film verpakt met goed succes naar Ierland worden verzonden.
Naaldwijk, 4 Augustus I948.
P.4.Kruijk,
CH.
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