Bibliotheek
Proefstation

Naaldwijk

5*

PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS,
TE NAALDWIJK.

S
81

Literatuuronderzoek Muskaat en Alexandrie.,

fyoafatatton mmm &» Groen tan m 'ftvkttmlt oaâ«r 1

v> °v

fr*' V
%.

4 7%
\£>
v>

^îfiiaâftHMOÂûî®« «V3CAA* r* mxàKft&zSi

Doel en osaset»
i» v$rt>an& mot tot oadaraoek mi» b»tt@ *mAML^«» «flûâ» KbunnmnI
,WW /4.#XÄ8öjyiä to ilôt ws®1flsïyaà !• âs lâSwPs^ÂB1 te@f#S$iâ0WS-'488^*A8NEi lu
2ui&»Af!E,ik& toe* r&a Manoaat vin ai»^aMtAyi|i|h<i'te tM&cKMVâllMrin KriLtt# r*s 1«
sihNIS fiti nnjaoh^
«m At ffiMfl'iw^âyiiffftfli <bï jmtviB <tt.i> tlftas? g#AMs
§ij«t
Va* h®% mwnwmü« jMfe1#«® bij ««a Mttao»att#©lt l%t im mm goaâ» «uitlag
aani att u» «*% M «apoisteant saitoaâafi, kon woapd»a bakHööi «®a3Km*ïw?an»

M wmmif# $«i«U«gi bstreft imtgwn mmmlê Is nUt altijd h»t ras ^uaoaat
«m Al»«aad3?ill« Saasiaer «aah^j» &amattad win! 4äS —w bsoaald oc&litMi
—>>
»TWgfrbraokt hm mxAm *13 da laaeaatt«©lt maté, dit gedaaa» ©sdat dit feat
inzicht sou î«m®» mKrgyotouu
Jäp is mump g@-s"feptt0fd <w* spa Iggta^.h
|yi^4l.••»^g t# taak®a#
k
Aoii^#2 0@iW0ii5@S8 woopd#» b@iusnüiSilütt
U 9» usa® en hat ras.
2*

2» gi?O0ik3paoli% @p #lg«u «ort«! #» o»<toratam*

3* ?«rai.|é^li^f vm $mm» sMteute» s« tot
4* msâlom bsss»a an i»t ruia.a.
$• Öö;;-4@isa dn riag®a«
6» .a»o<8l m ojïtoï'öïïsafe«

topi»i«

,li,..^llllMi„lll|&,.M,^Ml8„
J>al» Alt oolc a»f aadexö dru,. '®r*y&S3«n JMit
is komt dit ras on»
ê»x* a3ll«tl>«i wmm la A» llt&r&tum voese* Clt ha&^t *i»«n aot tet g©bi»d
waar Ait ras «Hrdt aai»g«i3*ol,f®a.
Ba?* ceroid (,i«ic!i».Afs?ik«} f»@f% à» mt§.mê» mmmt
VÄhit« Ilwi®poot (Saié-Af^ktt), Msi»öaat 4*ia®x»îîâE*18 (lï-anfcpyk}t ?M@oa«®l
SOJpd© lilsmoo ( .ipaaje), Wm 'êa&wmwm ('fosoaöio)»Mo»cst»Xloïi@ (Italië),
sibibbii saä a®r»Bolteit8gßa biano« } üioili» ) f l«ls@a« Bowood usoaat, Xü»»
»aat of J#rii0ai<»at îMwsaftt of AiexandriS (:ài^al»iÂ)f Gordo blaaoo ( .mateaf»
litt).

2*

Bastiloua (Belgis) geeft mg d® volgends ayateismea i »Ch&rbowrtb Tokay"
(sobotlaad), Paeas longue Musoade» Pause Muaoada on Museut Ma (Proviaoe),
Moaoatel garde blaaoo (apanj#)»
9» raaaaalijat 1948 apreekt ook nog vaa ©iaasr Muaoat van âlexaadri»
(jHtitalaaâ)*
W'iobsea oadarsoheidt «bit® Muaout of Mexandriöaa&at Muaoatel öorda blaaoo#
folgen» Parold aa Bastileua is Alt la&tate ras «aa apnoaie»« lolgm.» viia&aoa
geeft I*ö#Bl# ee» dichtere troa an rondere bea* Du aobil 4a aaobtar ab da
pulp mlader ted*
heeft ta» doakarder klaar, minder groen, troaaea
wat korter m mittag i» bater* i*a duidelijk onderaobaid sou »ija dat »am*
van Alexaadrig bij hot drogen &®er an®l d® waalaag ver1iaat, MU8ö*0*B1* aou
daarentegen d« mal mag niât Verliesen (gerafereart door dohaon vaa 1*1*
Blowera)•
Volgene Dr. isiaen, ovaaaaaa gerefereerd door ïïiohaoa ia
te oaderaobaiden ran Muso.v.i&exaadriÇ door roadere baasea m door «an dikkere an aan
batara «»«laag*
M the Journal of ügrioulture, Victoria (Australia) Juli t948 noaatt da sobril»
var Muaoat Sordo Blaaoo m mgt bij dat dit raa ta andarsaibaidah la van
Muao.v* Alexandria an Canon Ball*
Op welke «yaféordt niat medegedeeld»
Wioheon noemt nog Euaso© Muaoat» Dit raa krat uit Chili* la beproeving is
CaliforaiS «lat beter geaobt daa andere witte Muaoaatraaaan» Heeft aiadar
laat va» ruiea. Ba dikke troa ia aiot geaobikt m ar rozijnen van ta aafcaa*
Aaageaiaa da typisobe bMVwni bij Musoaat langwerpig adat aiJa ®a ala aodanig
door de baadel gewaardeerd wordt, ia de rondere besvon» v«i äuaoatel Oord©
BI mm mm beswaar» boewei het aiadar last beoben vaa ruien marop dooar Blower«
geweaea trordt ee» groot voordeel, ia (vs)«
Bp t Perold aoeiat nog 2 aaailiagaa ns Muaoaat vaa Alexandria
t|. Bowood Muaout ia sagelaad# Minder vatbaar wc« ruien, rijpt vroeger «aar
ia minder aromatisoh. Opgemerkt «rdt dat dit raa door Br» Psrold ook ala
ma eynmlm uordt beschouwd»
2»^ 0SSOO
avaaaaas ia
«>««3 genoanea»
Br» Süüï sohri^ft ovar dit ra® ia «Mw Bruit Manual" ia fS84*
Dit raa is te oadersalieidea rm gi|a ouders iloort 3et«ra setting «a tatülijk
grotere en roadere bessea.De boost groeit aterker m de blo^taa hebbea ê m
msm» ? maeldradaa* De onas^c ia rniader#
m* Parold Mgt dit bij proevea ia mié-Afrike bet tout alaobt a£rijpt9 veel
laat van ruiaa oadarvoadea wrdt m â e blader«» on d a beaaaa gema^ckeli^k door
da ma ^orbrand«!«
Ym&m meldt Parold aog dit la Mm liaaapoot aa roda Haaapoot (Roda Huaoaat)

ontstaan sijJH oil autaties van Musoaat van AmmâxtM*
fm lm Mm Hanepoot worât gemeld dat dit r&a kraohtiger groeit» »late
draagt «ri kleinere troussa heeft. Da trossen el ja tamelijk kort m van n»»
tore "looaeM(loa)» se batetTin due niet veel gedund te «orden» Moet 1m««v
gesnoeid worden, op 3 k 4 knoppen» teneinde voldoende oogst te kvi$gm§
daar de treeeen half bo lang sijn .«Is nu Baaepoot»
Tenslotte vermeldt 3r*?erold nog dat de mm Hanepoot een verbastering is
ifHH de nnjam wBaneklOOtn OBdat Ae be# VÜÏ dit raS MfryMfr <nttg»i»}yiruB in
*ora an grootte overeenstemt
"Hanepoot" heeft du« niets te maken met de «eooke foot"«
literatuur» nr*?osold
t A«?r@atix of Viticulture.
R«Bastileus t Kennismaking net d» Museat d'AlexsnäriS«
15(t949) 22 «• 24
Cultuur en Handel
The Journal of Agriculture, Vlotori*» Juli 1943*
Dr.vüoKeen» fhe a|akforaia Sfruita and how to grow the®.
Raasenlij^st 1948»
2» 3e groalkraoht op algen martel en onderstam«
Bet ras wordt seer produetief genoemd m heeft daarbij een tamelijk
sterke groeikracht (2kid-Afrika).
M Belgi« geeft de Husoaat op e%®n wortel minder bevrediging» das* de
on
groeikracht da» voldoende is«
Bs trassen Blaak Alioente en 0ros Öol*an morden speciaal to Belgis aanbe
volen «tl» ondersta»* Gros M«roo wordt minder geaoht dan beide voorgaande
rassen* doch beter dm de eigen wortel«
9e raseen Bfcankenthaler en Forster tvhite Seedling worden afgeraden, daar de
Muswaat aioh hierbij minder "aanpast"«
Isa vorband met de druivenluis «orden in zu,iè-<Jrika alle bomen» du« &ek
Mttscaat, gesät op onvatbare onderstammen* Hen heeft de ervaring opgedaan
dat de bomen gedurende da eerste 4 h 5 jaar na enten veelal te hard groeien»
waardoor ruien en nlet-getfren veel voorkwamen« üindsr krachtige ondersta»»
mon given sen betere setting van de. trossen»
De groöikraoht kan op eigen wortel ook te sterk sijs» dooh bij sterke onder»
stasrraen heeft mm mm» last van een te sterk© groeikracht trande ent» waar
door de tendens ia de richting ven ruien en niet-aetten versterkt wordt»
Astregp vermeldt dat muscaat op Black Alioante verreweg het beste voldeed«
De resultaten met «en teelt op eigen wortel en op 2Yankenthaler war an het
minste.
Literatuur» 3»Br«A«I.Perold t A Treatise on Titioulture» X*ondon» Mao
lillen» 1927*

2»Baatileus t.

* Kennismaking mat de Suaoafct d'Alaxaafari«
15(1949) 22 - 24»
Cultuur an Kandel,
1»Artrae* Ir J »J*f .'Proeven met Muaoaat tar bevordering van
de vruehtrotting.
Naaldwijk» Broeftuin aii&-Hollands Glaadietriot, 1946»
• yerwi.1darinff faa ion&e aohauten an hat topaan»
Hat raa Muaoaat wrdt apeeiaàl genoemd ale een raa mat ©en t « groot
aantal sohautan an bloemtrossen# Bes© moeten weggenomen weœûm «hsdt groot
te von de oogat t« beparken.
Sit nijpen of toppan fand« soàeutan ka» halpon on hat milan tegai ta gaen»
Pit la aliaan hat ga*»1 ai» hat M»t dat 4a bloeraen sieh beginnen ta opanen*
' AOht da^ari vroeger heeft gaan «in, oadat hat vaadeel da» mm da jong®
groeitoppen, dia na hat nijpen ontataan sijn» tan goede kost»
Bij aan »aar sterke groei tal da invloed ran nijpen hat raesat tot uitlag
ko&en*
"ie aien doa d»t nijpen (of toppan) tagende tijd dat de blöoö. begint» bijna
altijd voordalig laM«(!-arold)
Da aohrijvar ia «fha Journal of j)gviaulttire » veraeldt dat hij Kuaeat Garda
Blgaoo hat wegnemen vm d a overtollig« aoheaten 14 dagen voor da hloei aan
gura tige invload haaft op da aattiag»
• Literatuur t I»,Harold & ïraatiae of Viticulture»
The Jouxtai of Agriculture, Victoria, lull 194&»
Am .^aadloae haasen an hat ruien vaade bloaaeiu
.Baasmltlna van da taalt hui tan ( Zaié^MfriteaY»
Bij muaoa&t In Roaohi rijpen aaadloe» haaaam eerdar dan normale heaeen.
Pa bessen blijven steeds raad# ook hij rassan mat langwarpiga beaeea.
Möller * îhurgau hebben dit probleem äesohreven in "Kemloae Traubenbeeren
und öbstfrtlohtaM« Sa?* Perold refereer* da ooftolueiet
1* Bij bevruchting door aigan at uifinaal en waaneer f»#«â rtulftaaal uitga»
aio tan voordt» vormen noraale raaean beasan m% zeden*
2*
Indien alka invload van«*u±fïa@al vermeden wordt (raaeldraden w egneïaan»
vreood atuiftoeel weren) kunnan aniga russen troaaen vormen iaat saadloae
bessen» andore niet*
3»

Ä parthanofarpiaoh gavor®da hea aan, soals ondar 2, kaan» sadaa groeian
tot aan sakara grootte, hetgeen gedeeltelijk afhangt van het ras an van
de voorraad aan organiseh voeda^e^j
viJa» b&3& altijd Xa#gf toavattei* arab
nooit idUN&wii*

%
4» £arthiai«orpie wordt beinvlo©d door de voeding van de bloaaen, o.a.
door aan meer of ainoare rijke voeding van »uikar«
5* .Door dys vruohtdragenda aohauian t# gordelant wrden »14 verrijkt mat
suiker m aetmaal» hetgeea partMnooarpie begünstigt. Bo bloaiwijaea
loei jgaa das trossen iaat aaadloaa besaea, selfs bij rasaaa mm »»Me?
gordelea de bessen afvallen.
6* Bst moat nog oadar^ooht worden ta hoeverre bat dôo^teâaè'ôa v-aa do stulf~
«kaailulaon in da vorming vas saadlo*® besäen hun deal hebban • •••
2pad«r dat «aigo prikkeling va» @m atuifaaslluie nodlg la, ontstaan
aaaâloao basaea big eaiga rasaen. lij andoro rasaoa is dasa prikkeling
absoluut nodig, daar da stampers anders eonfroudie afvallen. Bij ruiea
fcsaft geen b svruohting plaat a gavoadea#
Waarost gsoa goe&a bemesting slaata faaaft*
Poer aan«
a# Abnormale straatuur van da blo««»
1 manlijke bloem, 2 vrouwelijke bloeaea sonder kruisbestuiving, eigen
stuifmeel is maast «torlol«
Versoheidea* rasaan dia sear vatbaar aija voor ruiea aa vorming vaa zaadloi
ae bessea bevatten ses* kort© oa aoma gebogen maaldradan, iioewel eigen
Stuifmeel »lat atrial is# Op kor ta meeldraden wijat ook BaatIleus«
Aadare mam hebben aleohta 4 mseldradea» w.o. sultana (altijd saadloae
beasea)«
IH&bels frloeaen ruiea «aar gemakkelijk* sens is da staaiper da sohuld
in«t Mjsondsr bij Sultan« ea Current, dese bossen zijn altijd saaAloos«
b«

Door abnormale «roei«
Sterke groei door ta vaal stikstof of door ta kort saoeiea*
Svmkk© groei door ovorproduotio, ondervoading, droogte of aan aiak
wortelgestel (drmivealule aa een te aatt# grond)»

o«

ûuur -»eer tijdaas 4® bloei«
lagan of aterka wind verhindert transport van hat stuifaael en hiadart
lassktsa» Koud mar hindert da ontwikkeling vaa da atuifma^lbuia ia het
bavruoiitiagsprooaa.

Middslan tagen onvoldoende setting ea ruien»
a* Sorgvuldig bastuiven, zonodig kruisbestuiving.
^
b* Tm—1 etikatof evsntussl ophaffea dooi het geven vaa kali oa fosfaat*
Z$g«r snoeien, self a wel opperhouten (tearers) vaa 30-45 «# asahoudsa«
I*aat snoeien tagaa hat ontlaikan vut da kao®aa • fiisrêoor ontstaat vaal
- aapvaxliaa.Ba l»loel gal daß later sija oaidar gixaatigar mmwoiB%mûlgha~>
dea« Toppen toor ea gedurende bloei helpt soms ook«

i* .

5«. Oordelen on rlmaan«
Âstregt vssiaeldt in het veralsg over 1943 dat gordelen een beter «ffMt
saf âMi ringen« Bot Kordelen baston# ia »«»ïMag w«« Mar ikaanse literatuur
la het wegnemen van ©an |- om ringetje van 4« bast*
Dit gesohiedde bij 2 jarige takken en sehautsn*
"Hst effsot van hst gordelen m reads spoedig na do bloei duidelijk waar te
nesten* tm hat ringen was hat elf eat ml geringer« Be trossen (s* mI be
doeld sijn ira» gegordelde sohauten of takken) zetten sioh veel bete** er «M
ook veel nee* kaentsel« Sen normale tros gaf mm* 5 gr&a krentael, T» gegordelde trossen mui dit in soamige gevallen 20-25 gram« Jaraaer genoeg trad
Itter in de kas veel verbranding op, zodat vergelijking niet aeer goed steg«»»
lijk in«« lel viel op, dat gordelen aan het hout van voorgaande jaar of het
driejarig hout seer behoorlijke trossen geeft.Bat gordelen aan en het ringen
van de staa gaf een veel minder resultaat, Het vergroeien van de wond giag
•»er vlug» reeds *s sotaera vas de wond geheel overwoekerd met oallus* Bij de
oogst van de vruchten was er van de wond nog maar weinig ts zien»«
koorts wordt in het verslag gesproken over een praktijkjeroef je waarin bij
reohtstaande stagen moeren gegordeld werden« De trossen die boven d e gordsling roeiden moeste» worden gekrent, de andere in *t geheol niet of veel
minder«
2fr« lerold segt dat gordelen moet geschieden bij het begin van de bloei»
dit voorkomt ruien« Selfs bij Madeleine Mgsrine is dit set auooes lia de
bloei toegepast« Bij een proef In W24 m% 5 rasssn (co* onbekend) werd door
gordelen tijdens de bloei radioaal ruien voorJsomen» Set hseft a ohter gern
beter® vruohtgettlng gegeven. »aast de enige grote bessen» raat sad«»» waren
de trossen beset met kleine» ronde saadlose bessen, "Oordelen bevordert
daarom pafchinooarpi® tot een wonderlijke oravaag", aaar heeft g»m invloed
gehad op de werkelijk® vruoht zetting, tenminste niet bij de rassen, «aaxas&e
geeaçperioienteerd was*
Voor santé Carrent (Austral18) wordt aanbevolen de boom te gordelen als 2
derde ven de mutsjes v» de bloesem gevallen ai ja*
De draoht is dan goed«
loot» Uit de proeven die door gstrege genomen aijn, krijgen we de indruk dat
do parthinoearpie eveneens bevorderd is, dooh dat dit inderdaad nog niet ge
leid heeft tot een beter» wuofatzetting, «adat later d® verschillen niet
aeer te constateren waren«
Br«Astrego « proeven met ausoaat ter bevordering van de vruchtLiteratuur « Br« ierold a Brestige o$f Viticulture.
setting«
The Journal of Agriculture, Tiotoria, Juli 1948«

6* 3noel m opbrengst»
Ia Ausfalls hebben proeven bij sultan» bewaffii dat de hoogste opbrengst
verkregen wordt door niet snoeien* Oevolg eohter »on lag» kwaliteit doo*
do klei«») aleoiit geaette troaoen, loto rijptijd on gebrek aan wate:»«
Bij overvloedig veel aohouten Mijwn do»» Mois» Dus mon Mot snoeien ©a
do kwaliteit to fiïtoetereii» de produotlo to verminderen on do groei van do
bladoron to stimuleren» Bij to voel scheuten wordt luit waTtwim aiat bereikt»
Son aantal snoeihouten »eet overeenkoaoa mot da vwwachte grooikraofet vm d o
boom*
feraiouwing van do kronen ie aeer belangrijk daar do grooikraofct daalt «adat
èe oapstrooai door enoeiwoorden bopeïkt wordt. Indien een boom beperkt wordt
in groeikraoht ontstaan waterschouten beneden desae plaats, »11 deae moeten
dan gebruikt worden wor vernieuwing#
Parold markt op dat raasen die goed zetten vroeg gesnoeid kunnen worden*
aan ie Kaap ia moi en 3 uni. Normaal aoliter *. 1 maand later*
Hassen die oleoht aetten en als aodanig kraobtia groeien» moeten aiet
vd&r auguatua gemoeid worden*
Bageaal geeft aan dat por boos# oen 20 voet (6 M) 20 troaeen vaa 1 M
(450gr) -jehouden laoeten worden*
Baatileua sohrijft dat per kas vaa 7*5 z 20 s 2*80 m or gemiddeld 550 à 100
troseea moeten hangen* ïTa de bloei varwildert man gewoonlijk 1200 * 1600
troaeen* l-or anoer of per boom houdt men 9-11 trossen.
Ben opbrengst van gemiddeld 350 kg is redelijk goed» hoewel dit oooa ook Ia
vorsohülande jaren stijgt tot £ 500 kg» Bij een proef werden gemiddeld ovo*
6 jaar trossen van 9*50 grara geoogst*
Literatuur»

«The Journal
Dr* Perold
iï*3.B agonal
Baatileua 1

of .agriculture* ftotoria* Juli 194Ô*
A Troatiao of Vitioultaro.
lirait Growing*
Kennismaking met de raueoaat d1Alexandria*
Cultuur en Handel januari 1949»

