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BEPROEVINGBUITENLANDSEDRUIVENRASSEN.i960.

Inleiding.
Vanaf1935zijnregelmatigbuitenlandse druivenrassenophet
Proefstationbeproefd.Vanveletientallenrasseniseenbeoordeling
gemaakt,dochgeenenkelebleekgeschikttezijnvoordeglasteeltonder
Nederlandseomstandigheden.Omdatdekansopsuccesbijverderonderzoek
vrijwelnihilwerdgeachtishetbeproevenvanbuitenlandserassenna
I95Ogestaakt.
TijdenseenreisdoorItaliëvanIr.W.vansoestin1957vielhem
degoedekwaliteitvanenkeleItaliaansedruivenrassenop,nl.Superfrankenthal

enVernaccia,blauwerassen,diealseenverbeterdeFrankenthale]

kunnenwordenbeschouwd.OmdezeredenkwamhetdeheerVanSoestwenselijkvoordezerasseneenstebeproevenineenglasteelt.DesterkevooruitgangvanhettafeldruivenrasRegina,maaktehetwenselijk,datdit
(witte)raseveneensonderonzeomstandighedenzouwordenbezien.
Verloopvandeproef.
Op14januari1958werdenthoutontvangenvanderassenReginaen
Superfrankenthal ,op27maartvanhetzelfdejaarvanVernaccia.Hetenthoutwasoverwegendvanzeerslechtekwaliteit,wattotgevolghaddat
slechts één boompjeReginaen één boompjeüuperfranicenthal verkregen
werden.Oogstekken bijVernaccialeverdeeenflinkaantal Doompjesop.
Inaugustus1958werdenm kas22vierbomenVernacciaen1boom
Superfrankenthal, geplant.Indeherfstvan1958werdi.boomRegina
geplant.AldezeboompjeskwamenaandeWest-zijde.
Hetgroeiverloop toteindi960vandezebomenwasalsvolgt:
VERNACCIA.
Allebomengavenin1959eenzeersterkegroeitezign.Tweebomen
droegeneenenkeltrodje,datevenwelzokleinwas,datgeenbeoordeling
mogelijkwas.
Ini960haddendezebomeneveneenseensterkegroeikracht.Al

2.

spoedig"bleek,dat erniet vanê*é*nras sprake was.Erkwamen nl. 2typen
witte druiven tevoorschijn.,van elk 2bomen.Een typehad gerekte trosjes,
met kleine puntige bessen,die een slechte smaakhadden.Het andere type
had eveneens kleine trossenmet kleine,doorzichtige besjes,die een
redelijke smaak hadden.Beide typenblekenvolkomen ongeschikt te zijn
voor de teelt inNederland. Bij eenbezoek door enkele Italiaanse
druivendeskundigen werd vastgesteld, dat beide typen geenVernaccia zijn.
Eind i960zijn debomen ingesnoeid en zullenmet eenvan de druivenkruisingenwordengeënt.
SÏÏPBRFRANiŒNTHAL ^
De ene boom Superfrankenthal

groeide in1959 goed, doch gafeen

dermate klein trosje, dat beoordeling onmogelijkwas.
Ini960was de groei vrij sterk.Deboom leverde 2betrekkelijk
kleine trossen,goed gezet engoed vanvorm.De bessenwarenmatig grof,
blauw-roze-groenvan kleur bijvoldoende rijpheid.De schillenwarenhard
en stug,depitwas normaal en de smaak vrij zoet,maar flauw.Het is een
narde,vlezige bes.De oogst vielop 29augustus,wat betrekkelijk laatis.
Verdere beoordeling zal indekomende jarenmogelijk worden,mede omdat in
de zomervan i960nog 3jonge boompjes van dit ras zijnbijgeplant.
REGINA.
Dit boompje groeide in 1959 zaak engaf dat jaar geenvrucht.In
i960was de groeiaanzienlijk sterker en erwerden 4 trossengeoogst,die
een gezamelijk gewicht haddenvan 1570gram.De vruchtzetting was goed.De
tot.
troshadwat afzakkende schouders,ronde^ovale bessen,die blauw van kleur
waren overgaande naar lichtrood opdekop.De schil isvrijhard enstug,
debes isvlezig ende smaak is flauw zoet.De oogst viel laat,nl. op29
augustus. Ookvan dit ras zijn enkele boompjes bijgeplant en dient verdere
beoordeling plaats tevinden.De Italiaanse deskundigenhebben medegedeeld,
dat ditniet de echte (witte)Regina is,maareen blauw type!
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