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

Vergelijkende bewaarproef met Black Alicante,i960 - 1961.
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Doel s

Het doel van de proef is, om aan de hand van diverse waarnemingen- ge
durende een aantal jaren, inzicht te verkrijgen in de omstandigheden die van
invloed zijn op de bevraarbaarheid van Black Alicante gedurende de wintermaanden.
Opzet g

De opzet van de proef was geheel gelijk aan die in de jaren 1958-1959
en 1959-1960» Er werd contact opgenomen met telers die in voorgaande jaren
aan de proef deelnamen. Ook meldden zich nieuwe deelnemers aan. Er kon worden
deelgenomen met één of meer partijtjes druiven. Eén partijtje omvatte vier
kistjes druiven, uit eenzelfde kas afkomstig. Per kistje ±_ 3,5 kg druiven.
De partijtjes én de kistjes werden doorlopend genummerd. De ophaaldata van de
partijtjes waren: 28 september, 7> 13 en 20 oktober. Gekoeld werd in het
koelhuis van de heer A.van Dijk aan de Middelbroekweg te Honselersdijk.
Tevoren werd een cijfer gegeven voor de koelkwaliteit en eventuele bijzonder
heden genoteerd. Van ieder partijtje werd een kistje uit het koelhuis gehaald
op 11 januari, 8 februari, 8 maart en 5 april.
De beoordeling geschiedde door een commissie, bestaande uit drie personen,
de heer 0. Wiersma, verbonden aan het Instituut voor Bewaring en verwerking
van Tuinbouwprodukten,(I.B.V.T.) te Wageningen, de heer J. Willems, bestuurs
lid van de veiling te Wateringen en de heer P.A. Kruyk, hoofdassistent bij de
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst te Naaldwijk.
Bij de beoordeling werd een cijfer gegeven voor de handelskwaliteit van de
druiven.
Tevoren werd nagegaan: indroging van de stelen, rimpelen van de bessen en het
optreden van rot en slijtage. Tevens werd het gewicht bepaald.
Na de beoordeling werden de deelnemers in de gelegenheid gesteld de druiven
te bezichtigen. De druiven konden óf zelf worden meegenomen óf werden voor
rekening van de tuinder verkocht. In het eerste geval werden alleen de koelkosten in rekening gebracht.
Verloop van de proef.
Aantal deelnemers.
Voor de proef van dit jaar gaven 85 deelnemers zich op (1958 71? 1959 99)»
Het aantal partijtjes bedroeg 124 (1958 75* 1959 131) 46 deelnemers, 54 °/0,
waren ook het vorig seizoen van de partij.
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De verschillende deelnemers waren afkomstig uit s
Poeldijk
Honselersdijk
Wateringen
Naàldwijk
1 s-Gravenzande
Monster
Maasdijk
Maasland

18
15
15

21.2 <f0
17.6 io
15.3 1o

12
10

14.1 1o
io
11.8 1o

7
5
5

5.9 fo
3.5 1o

8.2 1o

*%*

De Lier1
Den Briel

1
1

totaal

-

1,2 fo
1.2 fo

85«

Beoordeling voor het koelen.
Op de afgesproken data werden de druiven opgehaald. In de meeste ge
vallen kon een "beoordeling van de groei van het gewas worden gegeven. Er
werd gelet op de volgende punten:
1. De grondsoort.
2. Ouderdom van de bomen.
3« De boomvorm,
4. toegepaste snoeiwijze.
5. Eventuele onderstam.
6. Voorteelt eri andere groeiomstandigheden.
Deze punten zullen achtereenvolgend besproken worden.
l). De grondsoort.
plaats
Poeldijk
Honselersdijk
Wateringen
Naaldwijk
1s-Gravenzande
Monster
Maasdijk
Totaal

Aantal partijtjes per grondsoort.
lichte
klei

klei
4

2
2

4
4

1

4
l

1
14

9

zware
zavel

zavel

lichte
zavel

3
4
4
3

9
3
5

3
2

20

3

1

7
9
7

15

60

10

zand

1
1
5

1
6

2). De ouderdom van de bomen.
aantal jaren
1 - 5

6-10
II- 2 5

25 jaar en ouder

aantal partijtjes
17

20
25

46

fo van het totale aantal
15 = 7

18.5
23.2
42.6

In Poeldijk-Wateringen is meer dan de helft van de bomen ouder dan 25 jaar.
In Naaldwijk-Honselersdijk wordt de grootste helft ingenomen door bomen jonger
dan 25 jaar. In 1s-Gravenzande was maar één geval met bomen ouder dan 25 jaar.
3)» Boomvorm.
"in"68""°jo~van de gevallen werd op snoer geteeld. In alle plaatsen wordt
meer op snoer dan op legger geteeld, behalve in Wateringen waar deze laatste
vorm de voorkeur heeft.
4)• De gebruikte onderstam.
Forsters White Seedling is een onderstam die meer en meer wordt gebruikt. Het
waren vooral jonge bomen, die op deze onderstam stonden«
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De volgende partijtjes waren geënt ops
1961
Porsters White Seedling
Frankenthal
Gros Colman
Maroc
West Frisia
Golden Champion

12 x
6 x
3 x
2 x
I

2

x

1 X

I960
6
6
6
1
1
2

x
x
x
X
X
x

Eén partijtje was geënt op Frankenthaler met als tussens tarn West-F.risia. Een
duidelijke invloed van de tussenstam was merkbaar. Op 22 bedrijven waren de
bomen afgezaagd geweest. In de meeste gevallen (18) was dit langer dan 10
jaar geleden gebeurd.
5). Snoei.
Er is dit jaar belangrijk meer rijpingssnoei toegepast. Dit vra,s dan ook wel
nodig, om de druiven zoveel mogelijk van de schaarse zon te laten profiteren.
Toch is er nog een hoog percentage druiventelers die zich beperken tot het
meer of minder inknippen van de kop van het gewas.
In onderstaande tabel staat het aantal gevallen aangegeven waarbij een be
paalde snoei werd toegepast.
aantal
niet ingeknipt
kop iets ingeknipt
kop matig ingeknipt
kop sterk ingeknipt
dieven uitgebroken
licht zomersnoei
flink zomersnoei
rijpingssnoei

3
23
6
4
4
1
20
33
..

percentage 1961
3i2
24.5
6.4
4-2
4-2
1.1

21.3
35.1

I960
9.8

46.O

11.5
9.8
5-3
0.9

0.9
I5.8

.

6). De voorteelt.
In de volgende tabel is het aantal keren opgenomen dat een bepaalde voorteelt
in de diverse plaatsen werd gebezigd.
voorteelt
slà
spinazie
bloemkool
geen
plantenopkweek
andijvie
radijs
peen
tulp
selderij
aardappelen
2 x andijvie
spin.+andijvie
spinazie + sla
spin.+ tomaten

Poel Wate Naald Hons.. 1s-Grav. Mon Maas- rest tot.
dijk ringen
wijk dijk zande
ster dijk
38
6
6
5
4
4
22
l
2
5
3
3
4
4
18
1
2
3
4
4
4
l
2
9
3
l
1
2
7
l
2
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1

Er hebben zich geen belangrijke verschuivingen in de voorteelt voorgedaan. In
i960 bedroeg het percentage bedrijven, dat sla teelde 33-6 fo, in 1961 34«6$.
Wat betreft de bloemkool, in i960 was dit 17.6 fo, in 1961 16.4 i<>.
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Er werd iets meer spinazie geteeld dan in het vorige jaar. Het aantal geval
len zonder voorteelt nam af van 12.0 % naar 8,2 'fo.
De invloed van de voorteelt op de bewaarkwaliteit zal later in dit verslag
besproken worden.
De koelkwaliteit.
De koelkwaliteit kan van veel faktoren afhangen. Een "belangrijk punt
is hierbij !JV. de kleur. Druiven, die nog wat rood zijn drogen wat gemakke'lijker in en wanneer speciaal de punten van de trossen zijn roodgekleurd
treedt eerder slijtage van de bessen op. Verder "ogen" minder zwart gekleur<
druiven niet zo goed als de diepzwart gekleurde zodat ze dan ook steeds min
der gewaardeerd worden.
Een belangrijk punt is hierbij nog, dat de druiven wel roder, maar nóóit
zwarter worden in de koelcel.
Een gave dauwlaag geeft de druiven niet alleen meer "cachet" maar zal teven
het optreden van rot beperken.
^
Vooral wanneer de dauwbeschadiging bij het oogsten en verpakken wordt opg®
lopen kan makkelijk een invalsplaats voor rot ontstaan.
Verder geldt ook zeker hier dat de gave druiven beter worden gewaardeerd
dan de "gepoetste".
Dauwbeschadiging bij het krenten geeft meestal alleen een verminderde uiter
lijke kwaliteit* Om dit te voorkomen is het-nuttig het krenten over een
langere periode te spreiden. Dit kan heel goed gebeuren door de bloei te ve
snellen of te vertragen. Begin echter tijdig met vervroegen of verlaten!
De moeilijkheden van de "snelle" krent in i960 waren duidelijk waarneembaar
Veel druiven hadden dauwbeschadiging door te laat krenten opgelopen. Opval
len groot was dit jaar het aantal partijtjes met open trossen. Toch is het
vaak mogelijk deze lelijke open koppen te vermijden. Door vóór en tijdens
de bloei de kas vrat warmer te houden (bv. door minder te luchten) zullen
de trosstelen beslist minder rekken.
Wat, vooral mi het koelen, vaak werd gezien waren de stoffige druiven. Vaak
werd hierdoor het uiterlijk van een goed kistje druiven ernstig geschaad.
De stoflaag ontstaat, doordat door de kieren van een bovenstaand kistje
houtstof' op de onderstaande druiven stuift. Een krantje onderin en de druiv
blijven stofvrij. Opmerkingen, die op het bovenstaande betrekking hebben zi
per bedrijf genoteerd.
In tabel 1 staan de gegevens per plaats gerangschikt.
Over het geheel genomen is de gemiddelde koelkwaliteit iets toegenomen.
Grote verschillen t.a.v, de herkomst zijn weggevallen. Dit vindt waarschijn
lijk oorzaak in het feit dat veel tuinders die voor de tweede of derde keer
meedoen méér zorg dan voorheen aan het produkt besteden.
Het koelen en de duur van de bewaring.
Op 28 september werden de eerste partijtjes in het koelhuis geplaatst, de
taaiste volgden op 20 oktober. Hiermee dient wel rekening te worden gehoude
wanneer men de koelresultaten bekijkt.
Er werd gekoeld bij de heer A. van Dijk aan de Middelbroekweg te Honselersdijk in een middelgrote cel.
In het begin werd wat droger gekoeld, omdat er gevaar bestond, dat de besse
zouden springen.
Geregeld is gegast met SO2, om het optreden van rot tegen te gaan. Tot de
eerste beoordelingsdatum was de cel geheel gevuld.
Beoordeling

11a

het koele

Op 11 januari, 3 februari, 8 maart en 5 april werd van ieder partijtje één
kistje uit de koelcel gehaald voor beoordeling. Bij de beoordeling van de
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druiven werd als volgt te werk gegaan. In de eerste plaats werd door wegen
het gewicht bepaald. De mate van indrogen van de steeleinden, de tros- en
besstelen werd beschreven. Verder werd aantekening gemaakt van eventuele
rotte plekken en bessen, slijtage, verkleuring en rimpelen van de bessen.
Een cijfer voor de handelskwaliteit werd gegeven door een commissie bestaan
de uit drie personen, zoals al eerder in dit verslag is beschreven.
Hierbij irerd dus met "koopmansogen" gekeken!
Hoewel de verwachtingen omtrent de bewaring niet hoog gespannen waren, bleek
deze toch goed te zijn. Er zijn dit jaar echter, aangemoedigd door de goede
(financiële) resultaten van het voorgaande seizoen, veel partijen gekoeld
die helemaal niet in een koelcel thuis hoorden. Vandaar waarschijnlijk, dat
er in de praktijk veel klachten waren. De gemiddelde kwaliteit was echter
zeker zo goed als verleden jaar, hoewel tegen het eind van de bewaring vele
partijen toch echt wel "aan het eind" waren. Dit hoofdzakelijk door het
sterke rimpelen van de bessen.
De koeluitkomsten.
Om een vergelijking met het vorige verslag mogelijk te maken, worden de
diverse punten in dezelfde volgorde genoemd als in het vorige verslag.
Overzicht van de gemiddelde waarderingscijfers vóór het koelen en op de
vier beoordelingsdata naar de plaats van 'herkomst.
plaats van
herkomst

kwaliteit
voor koelen

Poeldijk
Honselersdijk
Wateringen
Naaldwijk
x
1s-Gravenzandei
Monster
r7
Maasdijk

7-7
7.8
7.6

8.3

7-9
8.3

8.2

cijfer veilingkwaliteit na koelen
11 jan.
8 febr.
8 maart
7.5
7.8
7.5
7.8
7-3
7-5
8.1

7.7
8.0
7.5
7-8
7-3
7-5
7.9

8.0
7.9
7.1
7-8
7-5
7-7
7-9

5 april.
7.8
7.6
7-6)
7.1
7.1
7-5
8.0

De kwaliteitseijfers vóór koelen lagen ongeveer op hetzelfde niveau als ver
leden jaar. Op de eerste beoordelingsdata waren de druiven beslist beter dan
in I960. Werd in i960 echter de kwaliteit betrekkelijk beter, dan zien we
dit jaar Y/eer een normaler beeld, nl. dat later in het seizoen de kwaliteit
nog al wat minder werd.
'
In hoeverre de grondsoort van invloed is, zal blijken uit de volgende tabel:
grondsoort
klei
lichte klei
zware zavel
zavel
lichte zavel
zand

cijfer
koelkwal.
7.8
7-5
7-2
8.0
8.0
8.1

cijfer ia koelen ops
11 jan.
8 febr.
7-5
7-4

7.6

7.7
8.0
7.8

7-7
7.6
7-5
7-7
7-7
7.9

8 maart
7-7
7.8
7.7
7-7
7.9
7-9

5 april
7-4
7.7
7-4
7.5
7-5
7-3

De verschillen tussen de resultaten van de diverse grondsoorten zijn gering.
Het beste komt de lichte zavel uit de bus, het zand vertoont op de laatste
beoordelingsdatum een belangrijke daling. Overigens is oj/deze datum het
gemiddelde cijfer lager dan op de overige data, Zoals al eerder is opgemerkt
is dit hoofdzakelijk te wijten aan het sterke rimpelen van de bessen, hoewel
de kwaliteit toch ook wel op andere punten was achteruitgegaan.

De beyfaarduur.
Aantal partijtjes bewaarbaar tot een bepaalde datum»
niet

dec.

februari

januari

april

maart

beœai?- flBlf eind. begin bajlf eçiàd b e g i n half eind .begin half eind ; begin
baar

klei
lichte klei
zware zavel
zavel
lichte zavel
zand

1

2
2

1
1
]_

4

2

1 .

2
3
5
12
2
2

7
2

J1.

13
4
2

3
4
4
14
3

3
2 "
9

1

1

Uit de voorgaande tabel blijkt, dat ruim 65 fo van het aantal partijtjes hal
maart goed'haalt. Bij nadere bestudering van de cijfers blijkt, dat zowel \
de zwaardere grond (klei, lichte klei en zware zavel) als van de lichtere
grond, 65 io van de partijtjes tot na half maart bewaarbaar blijkt.
^
Invloed van de grond op de bewaarduur is in dit geval niet aanv/ijsbaar.
Invloed van de voorteelt._
Bij de beoordeling van de invloed van de voorteelt op de koelkwaliteit is
uitgegaan van sla, spinazie, bloemkool en geen voorteelt.
Alleen de bewaarkwaliteit is nagegaan, niet de bewaarduur, omdat de meeste
partijen tot in maart bewaarbaar waren.
Overigens gaat het er niet zozeer om hoe lang, maar hoe goed een partij
druiven tot een bepaalde datum is te bewaren!
voorteelt

koelkwaliteit

sla
spinazie
bloemkool
geen

7-9'
7.8
7.8
8.1

cijfer veilingkwaliteit
8 maart
11 jan.
8 febr.

7.7
7.6
7.8
7-9

.

7.6
7.8
7.8
7.9

7.6
7.8
7-9
7.8

5 april
7-5
7-5
7-7
7.9

Er is dit jaar
iets
méér sla gebruikt als voorteelt. Ook het aanta^P
spinazie-kasjes nam wat toe. Bloemkool daarentegen nam vrij sterk af.
Bij bestudering van de cijfers komt naar voren, wat ook verleden jaar en hi
jaar daarvoor bleek, nl. bloemkool beter dan sla.
Spinazie als voorteelt gaf iets mindere uitkomsten dan bloemkool t.a.v. de
druiven, maar was beter dan sla.
Geen voorteelt gaf dit jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren de beste
uitkomsten. Gezien het geringe percentage partijtjes zonder voorteelt moet
deze conclusie met het nodige voorbehoud worden bezien,
Hieronder volgt nog de totale puntenwaardering!
geen voorteelt
bloemkool
sla
spinazie

3I.5
3I.2
3O.7

3O.4

Over de vermoedelijke oorzaak van deze verschillen is in het vorige versla,
al uitvoerig geschreven. Hieraan kan worden toegevoegd dat het zeker gunst
na een slateelt op een sterk uitgespoelde grond, deze van een flinke hoeve
heid mest (niet té veel stikstof) te voorzien.
Kwaliteitsafwijkingen.
Bij de beoordeling werd op de volgende kwaliteitsafwijkingen gelet; rot,
slijtage, verbranding, rimpelen van de bessen, steelschimmel en verkleurin

7.
Rot.
Er kwam weinig rot voor dit jaar maar toch meer dan verleden jaar. Partijtjes
met grote rotplekken in de druiven waren zeldzaam. Dit komt ook in de cijfers
tot uitdrukking. Bij het geven van een "rot-cijfer" werd dezelfde lijn aange
houden als vorig jaar. 0 = geen rot. 1-5 als er in 1 of 2 partijtjes rot
voorkwam en cijfer 6-9 wanneer in 3 of 4 partijtjes rot voorkwam.
Rot-aantasting t.a.v. de grondsoort.
klei
lichte klei
zware zavel
zavel
lichte zavel
zand

gem. cijfer.
1.9
3.6
3-2
2.6
1.3
3-3

Uit deze cijfers is weinig af te leiden van de invloed die de grondsoort
op het optreden van rot uitoefent.
Rot-aantasting t.a.v. de herkomst.
Poeldijk
Honselersdijk
Wateringen
Naaldwijk
's-Gravenzande
Monster
Maasdijk

2.7
2,7
3->0

2.4

1.9
3-2
2.3

Als we de cijfers uit vorige verslagen met de nu verkregen waarden verge
lijken, dan is het resultaat nogal wisselend.
Indrogen van de stelen en het rimpelen van de bessen.
De indroging van de stelen verliep dit jaar normaal. Toch valt het iedere
keer weer op, dat er partijtjes hij zijn, die tot het einde toe grasgroen
"blijven. Partijtjes van jonge bomen drogen steeds snel en sterk in, maar soms
is dit ook het geval met oudere bomen.
Vooral op lichtere gronden kan de indroging sterk zijn.
Vooral op de laatste beoordelingsdatum kwamen er veel partijtjes met sterk
gerimpelde bessen voor (+_ 3O). Dit ging vrijwel altijd samen met zeer sterk *
ingedroogde stelen.
Gerimpelde partijtjes vertoonden bijna geen slijtage en eveneens weinig rot.
Het overgrote deel van de gerimpelde bessen was afkomstig van lichtere grond.
Slijtage.
In ongeveer 30 partijtjes kwam dit jaar slijtage voor. Het kwara zowel voor
op lichte als op zware grond. Op lichtere grond kwam het echter meer voor.
Op deze gronden worden ook eerder moeilijkheden met de watervoorziening on
dervonden, wat lam, of de aanleg daartoe in de hand werkt en daarmee de slij
tage. Opvallend is, dat in meerdere partijtjes waarin slijtage optrad, de
stelen zeer groen bleven. Slijtage behoeft niet altijd laat in het seizoen
voor te komen. Het kan nuttig zijn van grote trossen de punt weg te nemen,
wanneer last van slijtage wordt ondervonden, daar dit verschijnsel altijd het
eerst aan de trospunt optreedt.
Steelschimmel.
Er waren dit jaar maar enkele partijtjes met steelschimmel. Het bleef echter
beperkt tot enige trossen; het verschijnsel was nooit ernstig.

Verkleuring.
Van een duidelijke verkleuring van de bessen kon niet gesproken worden. Ook
waar Frankenthal als onderstam was gebruikt was de verkleuring gering. Ver
kleuring door verbranding kwam in één geval voor.
Samenvatting.
De proef werd voor de 3e keer in herhaling genomen. De beYiraarbaarheid was
goed, ondanks sombere voorspellingen. Er werd meer aandacht aan de snoei
(rijpingssnoei) besteed. Er werd belangrijk meer sla als voorteelt gebruikt.
De bewaarduur was goed, uitgezonderd enkele partijtjes van bv. zeer jonge bomen
De bewaarkwa1iteit was eveneens goed hoewel het sterke rimpelen van de bessen
de kwaliteit op de laatste beoordelingsdatum ongunstig beïnvloedde. Duidelijke
invloeden van grondsoort en herkomst kïfamen niet naar voren.
Het gunstigste resultaat gaf bij de voorteelten, géén voorteelt, gevolgd door
bloemkool, spinazie en sla.
Rot kwam vfeinig voor.
Er werd meer last van slijtage ondervonden dan in andere jaren, vooral bij
weinig indrogende partijen van lichtere gronden.
Bij partijtjes, die op verschillende data waren geoogst, bleken de druiven
van de laatste oogstdatum steeds beter bewaarbaar dan de eerder geoogste
druiven. Dit jaar deed ook een groter quantum witte druiven mee (Golden
Champion). Langer dan tot januari bleken deze niet bewaarbaar.
Bij voldoende belangstelling is er misschien nog wel een goed proefje met
Golden Champion op te zetten, wellicht in combinatie met de eveneens wat
minder bewaarbare Frankenthaler.
Wij vragen hierbij alle deelnemers een volgend seizoen weer met de proef mee
te doen, liefst met druiven uit dezelfde kas, want pas na herhaling onder
diverse weersomstandigheden kan een goed inzicht worden verkregen in de
faktoren die de bewaarkwaliteit van de druiven kunnen beinvloeden.
Samenstelling van dit verslag mej. J.van Rest.

De proefnemer,
P.A. Kruyk.

r
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Poeldijk

zavel.

Snoer, 30 jaar oud. Voorteelt! bloemkool. Matige groei. Rijpingssnoei
toegepast.
Bij de oogst, cijfer 7%-.
Druiven niet geheel zwart. Enkele trossen liggen verkeerd en wat te hoog.
Iets dauwbeschadiging bij het krenten. Geen krantje onder het houtwol.
11 jan.
inhoud 35?0

cijfer 7è, ,
sterk
Steeleinden matig/tot stérk ingedroogd .
Stelen niet tot licht ingedroogd.
Besstelen niet tot matig sterk inge
droogd.

Steeleinden sterk ingedroogd. Trosstelen
iets tot sterk ingedroogd. Besstelen
matig sterk tot zeer sterk ingedroogd.
1 tros met een versleten punt.

8 febr.
cijfer 7+
inhoud 33309

5 april.
inhoud mee

flk Steeleinden iets tot matig ingedroogd
Tros- en besstelen niet tot matig
ingedroogd. 1 tros met een slijtpuntje, veel licht gerimpelde bessen.

8 maart.
inhoud mee.

cijfer 7«

cijfer

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd. Bessen matig gerimpeld.

Totaal beoordeling.
Druiven tot begin maart goed houdbaar
waaronder "lam" optreedt.

Bedrijfsnummer 2.

Oppassen voor omstandigheden

Honselersdijk»

Snoer, 23 jaar oud. Voorteelts spinazie.

lichte klei.

Goed gegroeid, gewas iets ingeknipt.

Bij de oogst,
Geen krantje onder het houtwol. "Verder geen gegevens.
11 jan.
^ inhoud 4090

cijfer 8.

8 maart.
inhoud 3920

cijfer 85-.

Stelen niet tot licht ingedroogd.
EéRo.t-tè bèsa§n.

Steeleinden iets tot matig sterk inge
droogd. Trosstelen niet tot matig inge
droogd. Besstelen iets tot matig sterk
ingedroogd.

8 febrruari.
inhoud mee.

5 april.
inhoud 3780.

cijfer 8.

Stele:n licht tot matig sterk inge
droogd. Eén rot plekje.

Totaa^l beoordeling.
Druiwen tot half maart goed houdbaar.

cijfer 8+.

Stelen matig tot zeer sterk ingedroogd.
2 Rotte bessen.

nummer

lichte klei.

Iîonselersdijk.

3«

Snoer, 16 jaar oud. Voorteelt: sla. Matig sterk gegroeid. Het gewas in de kop iets
ingeknipt.
Bi.j de oogst, cijfer 7•
Iets dauwbeschadiging bij de oogst. Trossen met open koppen. Krantje onder het
houtwol.
11 jan,
inhoud 3370.

8 maart.
inhoud 3360.

cijfer 7%-.

cijfer 8+.

Steeleinden nie't tot iets ingedroogd.
Tros- en "besstelen iets tot matig sterk
ingedroogd.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
stelen iets tot sterk en de "besstelen
licht tot zeer sterk ingedroogd. 1 rotte
bes.

8 febr.
inhoud 3380.

5 april.
inhoud 3290«

cijfer 7+«

Steeleinden iets tot licht ingedroogd.
Trosstelen iets tot matig sterk inge
droogd. Besstelen niet tot matig inge
droogd. 2 rotte korrels.

cijfer 7lr«
£

Steeleinden matig tot zeer sterk ingedroogd
Tros- en besstelen licht tot zeer sterk
ingedroogd. 1 rotte bes.

Totaal beoordeling.
Tot eind maart goed bewaarbare druiven. Aan de koel-kwaliteit kan echter nog wat
worden verbeterd.

Bedrijfsnummer

4<

klei.

Naaldwijk.

Snoer, 6 jaar oud, onderstam
Forsters Wkitë xSeedliing. Voorteelt spinazie.
Sterk gegroeid gewas. Rijpingssnoei toegepast.
oogst, cijfer 8.
Druiven niet geheel zwart. Geen krantje onder het houtwol.
11 jan.
cijfer
inhoud 3730.

8-

8 maart.
inhoud 3580.

cijfer 7-I-.

Steeleinden licht tot matig ingedroogd.
Trosstelen iets tot licht en de besste
len niet tot matig sterk ingedroogd.
Eén rotte bes.

Steeleinden licht tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht inge
droogd. 2 rotte bessen, éen rot plekje.
Een tros met een versleten punt.

8 febr.
cijfer 8.
inhoud 3550.

5 april.
inhoud 3420.

Stelen niet tot iets ingedroogd. Eén
rotte bes en een plekje van 2 rotte
bessen.

Steeleinden matig tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen niet tot matig
ingedroogd. 4 verspreide rotte bessen.

cijfer 7,5'

Totaal 'beoordeling.
Druiven houdbaar tot +_ half maart. Een goede kleur van de druiven zal de
bewaarbaarheid ten goede komen!

Bedri.jfsnummer

5.

Monster.

zavel.

Snoer, 19 jaar oud. Geen Voorteelt. Matig sterk gegroeid gewas, iets ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 1%-.
Druiven iets minder zwart. Iets "kwaad". Iets dauwbeschadiging bij het krenten.
Een krant onder het houtwol.
11 jan.
cijfer 7-«
inhoud 3990»

8 maart.
inhoud 3720,

Steeleinden niet tot matig ingedroogd.
Trosstelen matig tot stevig en de bes- stelen niet töt matig ingedroogd.
8 febr.
cijfer 7- •
inhoud 3930'

Steeleinden matig tot matig sterk ingedroogd
Trosstelen iets tot matig ingedroogd.
Besstelen licht tot sterk ingedroogd.
Een rot plekje.
5 april.
inhoud.3720.

"telen licht tot sterk ingedroogd.Eén
rotte bes.

cijfer 7

cijfer 7-.

Stelen licht tot zeer sterk ingedroogd.
Twee rotte plekken. Bessen matig gerim
peld.

Totaal beoordeling.
Tot begin maart goed bewaarbare druiven. De koelkwaliteit kan zeker nog worden
opgevoerd.

Bedrijfsnummer

6.

Poeldijk,

zware zavel.

Legger, 40 j<aar oud, afgezaagd in 1950. Voorteelt sla. Matig gegroeid. Gewas iets
ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 8.
ts dauwbeschadiging bij het krenten en een zeer lichte beschadiging bij de
'gst. Geen krantje onder het houtwol.
11 ,jan.
cijfer 8-.
inhoud 3510.

8 maart.
inhoud 3610.

Steeeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot
mat;ig ingedroogd.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen niet tot sterk
ingedroogd.

3 f>ebr<
cijfer 7-è-'
Lnh.oud 3510.

5 april.
inhoud 3490.

Steden niet tot matig ingedroogd,

Stelen licht tot zeer sterk ingedroogd.
Eén tros met een versleten punt.

Potaal beoordeling.
Druiven tot eind maart goed houdbaar.

cijfer

cijfer 8+.

;r«

7»

Den Briel.

zware zavel.

Legger, 30 jaar oud, afgezaagd in 1956. Voorteelt spinazie + andijvie. Matig
goed gegroeid gewas, zomer- en rijpingssnoei toegepast.
Bi.j de oogst.
Krantje onder het houtwol. Verder geen gegevens.
11 ,jan.
inhoud 3830.

cijfer 8-,

8 maart.
inhoud 3710<

cijfer 8+,

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd» Tros- en besstelen niet tot
matig ingedroogd.

Steeleinden + trosstelen niet tot matig
ingedroogd. Besstelen niet tot sterk
ingedroogd. Eén rot plekje.

8 febr.
inhoud 3940.

aprij
inhoud 3690«

cijfer 7.

Stelen licht tot matig ingedroogd.
Eén rotte bes. Eén tros met een slijtpuntje.

cijfer 6.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen matig tot zeer sterk inge- {
droogd. Verspreid rot door het gehele
kistje. Bessen licht tot sterk gerimpeld,

Totaal beoordeling.
Tot begin maart goed bewaarbare druiven. Een goede kleur zal de bewaarkwaliteit
zeker ten goede komen.

Bedrijfsnummer

lichte zavel.

Den Briel.

Legger, 15 jaar oud. Voorteelt spinazie en sla. Sterk gegroeid gewas, zomer- en
rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer 7"è~«
Enkele open trossen. Lishte dauwbeschadiging ten gevolge van krenten en oogsten.
11 jan,

cijfer 7+-

inhoud 3880.

maart.

cijfer 6.

inhoud 3810.

Steeleinden matig sterk tot sterk in
gedroogd. Tros- en besstelen licht tot
matig ingedroogd.

Steeleinden matig sterk tot
ingedroogd. Trosstelen iets
ingedroogd. Besstelen matig
zeer sterk ingedroogd. Drie

8 febr.
inhoud mee.

3 april.
inhoud 3^00.

cijfer 7+7

Steeleinden niet tot matig ingedroogd.
Trós- en besstelen licht tot matig
ingedroogd. Verspreid 3 rotte bessen.

zeer sterk
tot sterk
sterk tot
rotte plekjes.

cijfer 3»

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
stelen licht tot zeer sterk en de besste
len zeer sterk ingedroogd. Eén rotte plek
twee kleine rotte plekken. Bessen gerim
peld.

Totaal beoordeling.
Druiven houdbaar tot begin februari. Een juiste manier van luchten voor de bloei
(iets minder) kan open trossen voorkomen. Het vervoer van de druiven heeft ken
nelijk invloed op de bevaarbaarheid.

Bedrijfsnummer

9»

zware zavel.

Poeldijk,

Snoer, 52 jaar oud, afgezaagd in 1952. Voorteelt koolplant. Rijpingssnoei toege
past.
Bij de oogst, cijfer 8.
Iets dauwbeschadiging "bij het krenten 'en de oogst. Krantje onder het houtwol.
11 jan.
cijfer 7%inhoud 3620.

8 maart.
inhoud mee.

cijfer 8-,

Steeleinden matig tot sterk ingedroo^
Trod- en besstelen niet tot matig in
gedroogd.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen niet tot sterk
ingedroogd.

8 febr.
cijfer 7~
2Jinhoud 3470«

5 april.
inhoud mee,

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot
sterk ingedroogd. Eén rotte bes.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen matig
tot zeer sterk ingedroogd.. Bessen iets
tot sterk gerimpeld.

cijfer 1\

Totaal beoordeling.
Druiven tot half maart goed houdbaar.

Bedrijfsnummer 10,kas 11(1959

no

105)» Naaldwijk.

zavel.

Snoer, 31 jaar oud, afgezaagd in 1956. Voorteelt radijs. Gewas iets ing|knipt.
Bij de oogst, cijfer 9»
Iets dauwbeschadiging bij het krenten, ook wat slordig gekrent. Trossen wat hoog.
'ii jan.
cijfer 8+.
inhoud mee.

cijfer 8-,
8 maart.
inhoud 3500«

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot
matig ingedroogd.

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht inge
droogd.

8 febr,
inhoud mee.

5 april.
cijfer 8$.
inhoud 3480.

cijfer 9-è-

Stelen iets tot matig sterk ingedroo^

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig tot
sterk ingedroogd. Eén tros met een rotte
kop. In enkele trossen licht gerimpelde
bessen.

Totaal beoordeling.
Tot eind maart goed bewaarbare druiven.

Naaldwijk.

zavel.

Snoer, 33 jaar oud. Voorteelt radijs. Ge-was ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 9.
Wat slordig gekrent, zaad en één-pitters. Iets "beschadiging doordat de trossen
te hoog liggen.
II jan.
inhoud mee.

cijfer 8è-.

8 maart.
inhoud mee.

cijfer

Steeleinden iets tot licht ingedroogd. •
Tros- en besstelen niet tot licht inge
droogd.

Steeleinden niet tot licht ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot matig inge
droogd.

8 febr.
inhoud mee,

5 april.
inhoud mee.

cijfer

Steeleinden niet tot matig ingedroogd.
Tros- en hesstelen iets tot matig in
gedroogd. Eén rotte hes.

cijfer 8-

Stelen iets tot matig ingedroogd. Drie
rotte bessen» Bessen licht gerimpeld.

Totaal beoordeling.
Druiven tot april uitstekend houdbaar. Door het houtwol op de juiste manier aan
te brengen kan dauwbeschadiging aan hoog liggende trossen worden vermeden*

Bedrijfsnummer 12, kas 15.

Naaldwijk.

zavel.

Snoer, 33 jaar oud. Voorteelt radijs. Gewas ingeknipt.
*
1'
Bij de oogst,
cijfer 8^-.
Trossen wat slordig gekrent. Trossen liggen wat hoog. Een krantje onder het
houtwol.
cijfer 8+.
11 jan.
inhoud 3430'

8 maart.
inhoud mee,

Steeleinden niet tot iets ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht inge
droogd. Eén rotte bes.

Steeleinden licht tot matig sterk, Trosen besstelen niet tot licht ingedroogd.

8 febr.
cijfer 8ê-.
inhoud mee,

5 april.
inhoud mee.

Steeleinden licht tot matig sterk ingedroogd. Tros- en besstelen iets tot
niati.g ingedroogd.

Stelen licht tot sterk ingedroogd. Eén
rotte bes.

Totaaal beoordeling.
Druiven tot begin april goed houdbaar.

cijfer 9-j-,

cijfer Qj-.

Bedrijfsnummer 13•

Naaldwijk

zavel.

Snoer, 6 jaar oud. Voorteelt: enige rijen "bloemkool. Gewas ingeknipt.
Bij de

iijfer. 8j-,

Iets minder goed gekrent.
jan.
cijfer 8+
inhoud 3220

8 maart.
inhoud 3550.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen niet tot
matig.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot
matig sterk ingedroogd. Eén rotte bes.
Enkele gedeukte bessen.

8 febr.
inhoud mee.

5 april.
cijfers 7'h
inhoud 3320.

Stelen iets tot matig ingedroogd.

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot zeer sterk
en de besstelen matig tot zeer sterk inge
droogd. Enkele rotte en enkele gerimpelde
bessen.

Totaal beoordeling.
Tot eind maart goed bewaarbare druiven.

Bedrijfsnummer 14

I«

Poeldijk

lichte zavel.

Legger, 28 jaar oud. Voorteelt; bloemkool. Goed gegroeid gewas, zomerznoei toege
past.
Bij de oogst, cijfer Krantje onder het houtwol.
Brl jan.
inhoud. 3680

cijfer 8-

8 maart
inhoud mee.

Steeleinde'n licht tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen iets tot matig inge
droogd.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. ïros-stelen iets tot matig inge
droogd. Besstelen licht tot sterk inge
droogd.

febr.
inhoud 3490

5 april.
cijfer
S
inhoud 3240

cijfer 7•

Stelen iets tot matig ingedroogd. Twee
rotte bessen.

•m PMIII.IM

liai minima

7%-.

Stelen iets tot zeer sterk ingedroogd.
Eén kleine rotte tros. Eén tros met een
versleten punt.

Totaal beoon
Druiven tot half maart goed houdbaar. Opppssen voor omstandigheden waaronder
"lam" kan optreden (slijtage).

?r 15 II.

Poeldijk.

lichte zavel.

Snoer, 28 jaar oud, afgezaagd in 1957- Voorteelt "bloemkool, Gewas goed gegroeid,
zomersnoei toegepast.
Bij de oogst,
Een krantje onder het houtwol.
11 jan.
cijfer 8+
inhoud 3420

8 maart.
inhoud 3400«

Stelen niet tot matig ingedroogd.
Eén rotte "bes.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd* Tros- en besstelen niet tot
matig sterk ingedroogd.

8 febr,
cijfer 8.
inhoud mee.

5 april
cijfer 8.
inhoud 3420.

Stelen niet tot matig ingedroogd.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Trosstelen licht tot matig sterk en de
_
besstelen matig tot zeer sterk ingedroogd®
Bessen matig gerimpeld.

Tonaal beoordeling.
Tot eind maart goed bewaarbare druiven.

Bedrijfsnummer 16.

1s-Gravenzande.

lichte zavel.

Snoer, 9 jaar oud. Voorteelt bloemkool. Gewas iets ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 7lr*
Trossen wat minder zwart en wat open. Er is iets slordig gekrent.
11 jan.
cijfer 8-.
inhoud mee. •

8 maart.
cijfer J+.
inhoud 3540.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen iets tot matig inge
droogd.

Stelen iets tot sterk ingedroogd.
Eén tros met een slijtpuntje.

8 febr.
cijfer 7+»
inhoud mee.

5 april.
cijfer 8+
inhoud mee.

Sielen iets tot zeer sterk ingedroogd.
Eén tros met een slijtpuntje.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot matig
sterk ingedroogd. Eén rotte bes. Ver
spreid matig gerimpelde bessen.

Totaal beoordeling.
Tot half maaxt zijn de druiven goed houdbaar. Het voorkomen van omstandigheden
waarondec "lam" optreedt zal dR kans op slijtage
verminderen.

^

mummer 17 I kas 2.
Snoer, 31 jaar oud, afgez
iets ingeknipt.

Maasdijk.

zavel,

in 1956. Voorteelt g sla. Goed gegroeid gewas, kop

Bij de oogst, cijfer 8.
Zeer lichte dauwbeschadiging "bij de oogst. Een enkele open tros. Er lag een
krantje onder het houtwol.
11 jan,

cijfer 8+.

8 maart.

inhoud 3540.

cijfer 8%-.

inhoud 3440

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd
Tros- en hesstelen iets tot matig inge
droogd «

Steeleinden iets tot matig sterk inge
droogd. Trosstelen niet tot matig inge
droogd. Besstelen iets tot matig sterk
ingedroogd.

8 febr.
cijfer 8-g-,
inhoud 3400<

cijfer 8+.
5 april.
inhoud 3400.

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.'
Tros- en besstelen niet tot matig inge
droogd.

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen iets tot matig sterk
ingedroogd. Bessen iets gerimpeld. Eén
tros met ernstig gerimpelde bessen.

Totaal beoordeling.
Tot

half maart goed bewaarbare druiven.

Bedrijfsnummer 18.

Naaldwijk.

zware zavel.

Legger, 7 jaar oud. Voorteelt: sla. Sterk gegroeid gewas, rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst,
Geen krant onder het houtwol. Geen verdere gegevens.

11 an«
cijfer 7h•
^Pinhoud 3600<
Steeleinden sterk ingedroogd. Tros- en
besstelen iets tot matig ingedroogd.

cijfer 48 maart.
inhoud 3350.
Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros-stelen matig sterk tot zeer sterk ingedroog en besstelen zeer sterk ingedroogd.
Eén tros waardeloos verrot. Een tros voor
de helft verrot.

8 febr»
cijfer 7-è-.
inhoud. 3490.

5 april.
cijfer 7i
inhoud 3270.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen licht
tot »sterk ingedroogd. Drie rotte bessen

Steeleinden en trosstelen sterk tot zeer
sterk ingedroogd. Besstelen matig tot zeer
sterk ingedroogd» Eén rotte plek. Twee
trossen met licht gerimpelde bessen.

Tonaal beoordeling.
Daruiven bewaarbaar tot begin februari.

Bedrijfsnummer 19-

Wateringen.

zavel.

Legger, 26 jaar oud, afgezaagd in 1956. Voorteelt s sla. Matig goed gegroeid,
rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfers 7%-.
Iets dauwbeschadiging bij het krenten'. Een enkele open tros. Een krantje onder
het houtwol.
cijfer 8+

11 jan.
cijfer 8inhoud 3510»

8 maart.
inhoud mee,

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot matig in
gedroogd. Eén plekje van enkele rotte
bessen.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot matig
sterk ingedroogd. Eén tros met gerimpelde
bessen.

8 febr.
inhoud mee.

5 april.
inhoud mee,

cijfer 8.

Steeleinden niet tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen iets tot sterk in
gedroogd. Vrij veel lichtgerimpelde
bessen.

cijfer 6+.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge- "
droogd. Trosstelen matig tot zeer sterk
en de besstelen zeer sterk ingedroogd.
Bessen zeer sterk gerimpeld. Verspreid
7 rotte bessen en één rotte plek.

Totaal beoordeling.
Druiven tot begin maart goed houdbaar,

Bedrijfsnummer 20.

Naaldwijk.

zavel

Snoer, 11 jaar oud. Voorteelt; geen. Goed gegroeid gewas, vrij sterk ingeknipt
Bij de oogst, cijfer 8^-.
Geen krantje onder het houtwol.
11 lâH:
cijfer 9inhoud 3730.

maart,
inhoud mee,

Steeleinden matig sterk tot sterk in
gedroogd. Trss- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd.

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd.
Trosstelen iets tot matig sterk ingedroogd
Besstelen licht tot sterk ingedroogd.

8 febr.
cijfer 9- »
inhoud 3400.

5 april,
inhoud mee.

Steeleinden niet tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets td>t
matig ingedroogd. Eén tros met enkele
licht gerimpelde bessen.

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd. In twee trossen elk twee rotte
bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven tot begin april uitsteken bewaarbaar,

cijfer 8£.

9-

Bedrijfsnummer 21 (2).

1s-Gravenzande.

zavel.

Snoer, 5 jaar oud, onderstam Forsters White Seedling. Voorteelt? sla. Sterk
gegroeid gewas, iets ingeknipt,
Bij de oogst, cijfer 7-g°
Druiven iets minder zwart. Iets dauwbeschadiging bij het krenten en de oogst,
Géén krant onder het houtwol.
11 jan.
c_i jf_e r • 7ir.
inhoud 3650«

8 maart.
inhoud 3340.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge Steeleinden licht tot matig ingedroogd.
droogd. Trosstelen iets tot matig en de Trosstelen niet tot licht ingedroogd en de
besstelen niet tot matig sterk inge
besstelen niet tot matig sterk ingedroogd,
droogd. Enkele iets gerimpelde bessen.
Twee trossen met een versleten punt.

I

8 febr.
cijfer 7»
inhoud ^210.

5 april.
cijfer 7~è-«
inhoud 3280.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd. Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen licht tot matig ster K Tros- en besstelen iets tot sterk inge
ingedroogd» Bessen licht gerimpeld.
droogd. Eén tros met een versleten punt.
Bessen licht gerimpeld.
Totaal beoordeling.
Tot half februari goed bewaarbare druiven. Oppassen voor lamme punten!

Bedrijfsnummer 22 (3).

's-Gravenzande.

zavel.

Snoer, 5 jaar oud, onderstam Forsters White Seedling. Voorteelts sla. Sterk
gegroeid gewas, iets ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 8.
Iets dauwbeschadiging bij het krenten. Géén krantje onder het houtwol.
11 jan.,
cijfer 7t?~•
inhoud 3560.

8 maart.
cijfer 7i
inhoud 3370.

SteeXeinden matig tot matig sterk inge Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot matig en de droogd. Tros- en besstelen iets tot sterk
besjs telen niet tot matig sterk ingeingedroogd.
dr oogd,
£'> febr.
cijfer
inhoud 3420,

5 april.
cijfer 7»
inhoud 3190.

Stielen licht' tot sterk ingedroo^
Brruiven iets minder zwart.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
stelen matig tot zeer sterk en de besste
len zeer sterk ingedroogd. Eén rotte bes.
Bessen matig gerimpeld.

Totaal beoordeling.
Druiven tot half maart goed houdbaaa
van de bomen stellig toenemen.

De koelkwaliteit zal met het ouder worden

Bedrijfsnummer 23 (l).

's-Gravenzande.

zavel,

Snoer, 5 jaar oud, onderstam Forsters White Seedling. Voorteelt! sla. Gewas
sterk gegroeid, iets ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 1%-.
Dauwbeschadiging als gevolg van laat krenten. Kistjes zijn iets slordig. Eén
open tros.
11 jan.
ei;
inhoud 3650.

8 maart.
cijfer_j£.
inhoud 3540°

Steeleinden matig tot matig sterk
Steeleinden matig tot aterk ingedroogd.
ingedroogd. Tros- en "besstelen niet
Tros- en besstelen iets tot matig sterk
tot matig ingedroogd. Druiven wat rood. ingedroogd.
Eén rotte bes.
8 febr.
cijfer 7inhoud 3260.

3 april.
inhoud mee.

cijfer 7+-

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig sterk
tot zeer sterk ingedroogd.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge- ^
droogd. Tros- en besstelen licht tot zeer
sterk ingedroogd.

Totaal beoordeling.
Tot eind maart goed bevraarbaar.

Bedrijfsnummer 24.

zware zavel,

Naaldwijk.

Rass Golden Champion. 7 jaar oud. Voorteelt sla. Sterk gegroeid gewas, rijpingssnoei toegepast.
inhoud mee.

11 jan.

inhoud mee.

Steeleinden en trosstelen sterk tot
zeer sterk ingedroogd. Besstelen matig
tot zeer sterk ingedroogd. Bessen iets
verkleurd. Verspreid 5 rotte bessen.
Stempelpuntje bruin verkleurd, bessen
iets verkleurd.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge- '
droogd. Trosstelen matig tot sterk inge
droogd. Besstelen licht tot zeer sterk
ingedroogd. Verspreid enkele inwendig
verrotte bessen. Stempelpuntje verkleurd,

11 jan,

11 jan.

inhoud mee,

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen matig tot sterk in
gedroogd. Besstelen sterk tot zeer
sterk ingedroogd. Verspreid enkele rot
te bessen. Stempelpuntje verkleurd,

inhoud mee.

Steeleinden en trosstelen zeer sterk in
gedroogd. Besstelen sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Veel rotte bessen, bessen en
stempelpuntjes verkleurd.

Totaal be oordeling.
Druiven waarschijnlijk tot Kerstmis houdbaar,

Bedrijfsnummer 25.

Poeldijk.

zware zavel,

Snoer, 30 jaar oud. Goed gegroeid, zomersnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer 8.
Zeer lichte dauwbeschadiging door te laat krenten. Geen krantje onder het houtwol.
11 jan.
cijfer 84-,
inhoud 3520.

8 maart.
inhoud 3400«

Stelen niet tot licht ingedroogd. Eén
rotte bes.

Steeleinden en trosstelen licht tot matig
sterk ingedroogd. Besstelen iets tot ma-r
tig ingedroogd. Twee rotte bessen.

febr.
cijfer
inhoud 3410.

5 april.
cijfer 6-g-,
inhoud 3500.

Stelen iets tot sterk ingedroogd. Eén
rotte bes.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Besstelen zeer sterk inge
droogd. 3 rotte plekjes verspreid twee
rotte bessen. Enkele iets gerimpelde
bessen.

cijfer

Totaal beoordeling.
Tot begin maart zijn deze druiven goed houdbaar,

Bedrijfsnummer 26.

Eonselersdijk.

zavel.

Snoer,, 30 jaar oud. Voorteelt: sla. Gewas matig goed gegroeid, dieven geregeld
ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 8.
Lichte dauwbeschadiging bij het krenten, zeer lichte dauwbeschadiging bij de
oogst. Eén "druip" tros.
11 jan.
cijfer 9~inhoud '.mee.

8 maart.
inhoud mee.

Steeleinden niet tot iets ingedroogd.
Tros- en besstelen niet ingedroogd.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Twee rotte plekjes. Verspreid
enige rotte bessen.

8 febr.
cijfer 8.
inhoud mee.

5 april.
inhoud mee.

cijfer 6.

cijfer 7+«

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd. Steeleinden matig sterk- zeer sterk in
Tros- en Toesstelen niet tot matig sterk gedroogd. Tros- en besstelen licht tot
matig sterk ingedroogd. Een tros met een
ingedroogd.
versleten puntje. Enkele trossen met iets
gerimpelde bessen.
Totaal beoordeling._
Druiven goed houdbaar tot half februari. Uiterlijke kwaliteit kan beter worden
door een zorgvuldige behandeling.

Bedrijfsnummer 27.

Poeldijk.

klei.

Snoer, 10 jaar oud. Voorteelt; sla.
Bij de oogst, cijfer 7-?.
Lichte dauwbeschadiging bij het krenten en oogsten. Enkele trossen open en
enkele trossen verkeerd neergelegd. Geen krant onder het houtwol.
11 jan.
cijfer 7•
inhoud 3460.

8 maart.
cijfer 7~è~'
inhoud 3430»

Steeleinden matig sterk tot sterk inge Steeleinden licht tot sterk ingedroogd.
droogd. Trosstelen licht tot matig inge -Tros- en besstelen iets tot matig sterk
droogd. Besstelen niet tot sterk inge ingedroogd.
droogd. Enkele rotte bessen,
8 febr.
cijfer 7'
inhoud 344-0'

3 april.
cijfer 7'
inhoud 3250.

Steeleinden licht tot matig sterk in
gedroogd. Tros- en besstelen iets tmt
sterk ingedroogd.

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd. Eén rotte bes. Enkele licht ge
rimpelde bessen,

Totaal beoordeling.
Druiven tot half maart bewaarbaar. De bewaarkwaliteit kan echter nog wel wat
worden opgevoerd.

Bedrijfsnummer 28.

Poeldijk.

klei.

Snoer, 3 jaar oud. Forsters White Seedling (onderstam). Voorteelt,2 x andijvie.
Sterk gegroeid gewas, rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer 8^-.
Enkele trossen liggen iets te hoog.
11 jan.
cijfer 7?.
inhoud mee.

8 maart.
inhoud mee.

Steeleinden licht tot matig sterk in
gedroogd. Tros- en besstelen niet tot
licht ingedroogd.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot matig en de
besstelen niet tot licht ingedroogd. Eén
rotte bes.

8 febr.
cijfer 8.
inhoud mee.

3 april.
inhoud mee.

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet ingedroogd.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen niet tot ma
tig ingedroogd. Eén tros met een rot
plekje. Twee rotte bessen.

Totaal beoordeling.
Tot eind maart goed bewaarbare druiven.'

ëijfer 9-.

cijfer "J%-,

Bedrijfsnummer 29.

1

s-Gravenzande.

klei.

Snoer, oud 15 jaar. Voorteelt: spinazie. Rijpingssnoei toegepast. Geoogst IJ okt,
Bi.j de oogst, cijfer 7%-.
Enkele trossen iets minder zwart, Iets dauwbeschadiging bij het krenten,

11 aan.

cijfer 7+-

8 maart.
inhoud mee.

inhoud mee,

cijfer ij-.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot
matig sterk ingedroogd.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot matig inge
droogd en de besstelen licht tot zeer
sterk. Eén rotte bes.

8 febr.
cijfer 7-è-,
inhoud 3710»

5 april.
inhoud mee.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot zeer sterk
en de besstelen iets tot sterk inge
droogd. Eén rotte bes. Eén tros met een
slijtpuntje.

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Trosstelen matig tot sterk en de
besstelen matig sterk tot zeer sterk in
gedroogd.

cijfer .7-?.

Totaal beoordeling.
Tot eind maart goed bevaarbare druiven. Wat minder goed gekleurde trossen kunnen
eerder slijtage vertonen.

Bedrijfsnummer 50-

Poeldi

zavel.

Legger, J1 jaar oud. Voorteelts sla.
11 jan.
cijfer rJ%-.
inhoud 3400«

8 maart.
inhoud mee.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot matig en
de besstelen niet tot matig sterk inge
droogd. Eén rotte bes.

Steeleinden sterk ingedroogd. Trosstelen
licht tot matig sterk en de besstelen
matig sterk tot zeer sterk ingedroogd.
Bessen licht gerimpeld. Eén rotte bes.

8 febr.
cijfer 7+*
inhoud mee.

5 april.
inhoud mee.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig sterk
tot zeer sterk ingedroogd. Veel licht
gerimpelde bessen. Eén rotte bes,

Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen ge
rimpeld. Verspreid wat rot.

Totaal beoordeling.
Druiven bewaarbaar tot half februari.

cijfer 8.

cijfer 6.

Bedrijfsnummer 51.

Poeldijk.

zavel.

Legger, 24 jaar oud, onderstam Frankenthaler. Voorteelt s tulpen.
Bij de oogst, cijfer ']%•.
Iets slordig gekrent. Iets thripsbeschadiging.op de steeltjes. Trossen wat open
van boven. Geen krantje onderin.
11 jan.
ci j'fer 7~g •
inhoud 3330.

8 maart.
cijfer 7 +«
inhoud 3660,

Steeleindei/matig ingedroogd. Tros- en
besstelen niet tot sterk ingedroogd.
Verspreid drie rotte bessen.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd. Drie rotte plekjes.
Eén rotte bes.

8 febr.
inhoud 3470<

5 april.
cijfer 8-.
inhoud 3390«

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot matig. Eén
rotte bes.

Stelen licht tot sterk ingedroo^
rot plekje. Eén rotte bes.

Eén

Totaal beoordeling.
Tot eind maart bewaarbaar. Door iets minder te luchten voor de bloei zullen de
trossen wat minder open worden.

Bedrijfsnummer 32.

Honselersdijk.

lichte zavel.

Snoer, 38 jaar oud. Voorteelt: 2 kassen, bloemkool en sla..Goed gegroeid gewas,
zomersnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer 8%-.
Iets slordig gekrent en iets dauwbeschadiging bij de oogst. Eén tros met kwaad.
11 jan.
cijfer 9•
inhoud mee.

8 maart.
inhoud mee.

Steeleinden matig sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht in
gedroogd.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot matig sterk
en de besstelen iets tot zeer sterk in
gedroogd.

8 febr.
'cijfer 9inhoud mee,

3 april.
inhoud mee.

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht inge
droogd. Eén rotte bes.

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd. Eén rotte bés. Eén tros met een
versleten punt.

cijfer

cijfer &j-.

Totaal beoordeling.
Tot half maart uitstekend bewaarbare druiven. Door goede zomersnoei en juiste
watervoorziening kan lam en daardoor slijtage voorkomen worden.

Bedrijfsnummer 33-

zware zavel.

Maasland,

Leggers in warenhuis, 23 jaar oud. Voorteelt; spinazie» Matig goed gegroeid
gewas, kop iets ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 6%-.
Enkele open trossen» Ernstige dauwbeschadiging bij het krenten.
cijfer $%-.
11 jan.
inhoud mee,

8 maart,
cijfer 6.
inhoud 3490;

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot
matig sterk ingedroogd. Verspreid meer
dere rotte bessen.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen matig tot sterk ingedroogd.
Een tros met een rotte plek, een tros
met een rotte punt en verspreid meerdere
rotte bessen.

8 febr.
cijfer 6^-.
inhoud 3600.

cijfer 6.
3 april.
inhoud 3340.

jStelen niet tot sterk ingedroogd. Ver
spreid 3 rotte bessen.

Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen matig
tot sterk gerimpeld. Twee rotte plekjes
en verspreid meerdere rotte bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven als zodanig bewaarbaar tot Kerstmis.
Open trossen kunnen worden ver
meden door voor de bloei wat minder te luchten.

Bedrijfsnummer 34-

Poeldijk.

zavel.

Legger, 10 jaar oud. Voorteelt spinazie. Goed gegroeid, zomersnoei en rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer 7jg-»
Enkele trossen wat open, enkele trossen liggen verkeerd. Lichte dauwschade
het krenten. Géén krantje onder het houtwol.

kbij

jan.
cijfer 7%-.
inhoud 3750.

maart.
inhoud 4070.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogc
Tros- en besstelen iets tot matig in
gedroogd.

Steeleinden matig'tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot matig sterk
ingedroogd. Verspreid 3 rotte bessen.

8 febr.
cijfer 8-g-,
inhoud 3620,

5 april.
cijfer 7-ï
inhoud 3750.

Steeleinden niet tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot iets inge
droogd.

Stelen licht tot sterk ingedroogd. Twee
rotte bessen. Enkele sterk en enkele
licht gerimpelde bessen.

er 8-.

•

III inniiii

Totaal beoordeling.
"Druiven tot half maart goed bewaarbaar. Open trossen kunnen worden voorkomen
door tijdens en na de bloei op de juiste manier te luchten.

Bedrijfsnummer 3 5 «

zvfare zavel,

Naaldwijk.

Snoer, 21 jaar oud, afgezaagd in 1950» Voorteelts bloemkool,
cijfer 9•
Geen opmerkingen.
11 jan.
cijfer 9inhoud mee.

maart,
inhoud mee,

cijfer 9 «

Stelen niet tot iets ingedroo^

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Trosstelen licht tot matig
sterk ingedroogd en de besstelen matig
tot sterk.

8 febr.
cijfer 9+<
inhoud mee.

3 april.
inhoud mee

Stelen niet tot matig ingedroogd. Eén
rotte bes.

Stelen licht tot sterk ingedroogd.

cijfer 9+.

Totaal beoordeling.
Druiven uitstekend bewaarbaar tot minstens begin april,

Bedrijfsnummer 36.

Naaldwijk.

zavel.

Snoer, 23 jaar oud. Voorteelts bloemkool. Goed gegroeid, niet ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 8^-.
Twee trossen liggen verkeerd.
11 jan.
cijfer 9•
inhoud 3480.

8 maart.
inhoud mee,

cijfer 10.

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd, Steeleinden sterk ingedroogd. Tros- en
Tros- en besstelen niet tot matig inge besstelen niet tot matig ingedroogd.
droogd.
8 febr.
inhoud mee

cijfer 9+.

Stelen niet tot matig ingedroogd,

5 april.
inhoud mee.

cijfer 9-»

Steeleinden licht tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen iets tot licht inge
droogd. Zeer licht gerimpelde bessen.
Een rotte bes.

Totaal beoordeling.
Dr'uiven tot begin april uitstekend bewaarbaar,

Bedrijfsnummer 37«

Naaldwijk.

zavel.

Snoer, 22 jaar oud. Voorteelt; geen. Goed gegroeid gewas, zomersnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer 9»
In enkele trossen lichte dauwbeschadiging bij het krenten. Geen krantje onder
het houtwol.•
8 maart.
ci.ifer 8-,
inhoud 3490.

11 jan.
cijfer &j-.
inhoud 366O.

Steeleinden matig sterk tot sterk inge Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen licht tot sterk ingedroogd.
droogd. Tros- en besstelen niet tot
Eén rotte bes.
matig sterk ingedroogd.
5 april.
cijfer 8j-.
inhoud 3330«

8 febr.
cijfer 9 «
inhoud 3400«

Stelen iets tot matig sterk ingedroogd. Stelen licht tot zeer sterk ingedroogd.
Een tros met licht gerimpelde bessen.
Bessen licht gerimpeld.
Totaal beoordeling.
Tot eind maart uitstekend bewaarbare druiven.

Bedrijfsnummer 38.

Poeldijk.

zavel.

Legger, +_ 40 jaar oud, voorteelt spinazie. Goed gegroeid gewas. Zomersnoei
toegepast, kop iets ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 7~è~Zeer lichte dauwbeschadiging bij het krenten en matige dauwbeschadiging bij de
oogst. Enkele verbrande trossen. Geen krantje onder het houtwol.
11 jan.
cijfer 7-è-»
inhoud 3900.

maart.
cijfer 7-1-.
inhoud 3750<

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd. Steeleinden sterk ingedroogd. Trosstelen
Tros- en besste'len niet tot matig inge iets tot licht en de besstelen iets tot
droogd. Enkele iets gerimpelde bessen. sterk ingedroogd. Een rot plekje en een
rotte bes. Een tros met iets gerimpelde
bessen.
8 febr.
cijfer.8.
inhoud "3750.

3 april.
ci.jfer 7-è-.
inhoud 4020.

Steeleinden licht tot matig ingedroogd, Steeleinden licht tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen iets tot matig inge Tros- en besstelen licht tot matig sterk
droogd« Bessen licht gerimpeld.
ingedroogd. Bessen matig gerimpeld en
iets verkleurd.
Totaal beoordeling.
.Druiven tot begin maart goed houdbaar.

39.

zavel.

•Poeldijk.

Schuin snoer, 30 jaar oud, afgezaagd 1953« Voorteelt sla. Matig sterk gegroeid,
zomersnoei toegepast.
Bi.j de oogst, cijfer 7^-*
Enkele open trossen. Lichte dauwbeschadiging hij het krenten. Géén krant onder
het houtwol.
cijfer 8-jmaart,
inhoud 34-60.

11 .jan-r
cijfer 7-g-«
inhoud 3570.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosdroogd* Trosstelen iets tot zeer sterk en besstelen matig sterk tot zeer sterk
en de besstelen matig tot zeer sterk in-|ingedroogd. Eén rot plekje + één rotte bes
gedroogd.
8 febr,
cijfer 7 «
inhoud 34-60.

5 april,
inhoud 3250<

cijfer 7-ê-.

Stelen iets tot matig ingedroogd,
trossen met een rotte bes.

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroo^
Eén rotte bes.

Totaal beoordeling.
Druiven bewaarbaar tot begin maart. Open trossen kunnen worden vermeden!

Bedrijfsnummer 40.

Honselersdijk.

zware zavel,

Bij de oogst^ cijfer 8.
Enkele open trossen. Er lag een krantje onder het houtwol.
11 jan.
cijfer 8+.
inhoud 3530.

8 maart,
inhoud mee,

cijfer 8-.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge Steeleinden matig tot zeer sterk inge- ™
droogde Trosstelen iets tot matig en de droogd. Tros- en besstelen iets tot zeer
besstelen iets tot zeer sterk ingedroog<
sterk ingedroogd. Drie rotte bessen.
8 febr.
ci i fer 'J-k.
inhoud 3250.

5 april.
inhoud mee^

Stelen licht tot zeer sterk ingedroogd.
Eén rotte bes, 1 sterk gerimpelde tros.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen sterk tot zeer sterk inge
droogd» Twee grote rotplekken. Bessen
tamelijk gerimpeld.

cijfer 7,

Totaal beoordeling.
Druiven tot begin iriaarf. goed houdbaar. Open trossen kunnen warden vermeden.

Bedri j:

lichte klei.

Naaldwijk.

Snoer, 6 jaar oud. Voorteelt; spinazie. Matig goed gegroeid gewas, rijpingssnoei toegepast.
Bi.j de oogst, ci.jfer 7~q»
Sterke dauwbeschadiging bij het krenten. Eén tros met een verbrande kop. Geen
krant onder het houtwol.
jan.
cijfer 6-.
inhoud 3550.

8 maart.
cijfer 7+<
inhoud 3320.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen iets
tot matig sterk ingedroogd. Eén rotte
bes.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot sterk inge
droogd.

8 febr.
cijfer 7 »
inhoud 3460.

5 april.
cijfer 7~è-«
inhoud 3340»

Steeleinden niet tot matig sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot matig en
de besstelen niet tot matig sterk inge
droogd.

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot sterk inge
droogd. Enkele licht gerimpelde bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven houdbaar tot eind maart. Naarmate de druiven ouder worden zal de kwali
teit wellicht ook beter worden.

Bedrijfsnummer 42.

's-Gravenzande.

zand.

Snoer, 5 jaar oud, onderstam. Forsters White Seedling. Voorteelt andijvie.
Sterk gegroeid gewas, rijpingssnoei toegepast» als 1959«
11 jan.
cijfer 7-è-. 3
inhoud mee.

8 maarte
cijfer 7~è~»
inhoud 3580.

Steeleinden matig ingedroogd. Tros- en
besstelen iets tot matig sterk inge
droogd. Druiven wat verkleurd. Een
plekje van twee rotte bessen.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Trosstelen niet tot matig en de licht
tot sterk ingedroogd. Een tros met een
slijtpuntje.

8 febr.
cijfer
inhoud mee.

5 april.
inhoud mee.

Stelen licht tot matig sterk.

Steeleinden sterk ingedroogd. Trosstelen
matig tot sterk en de besstelen sterk
ingedroogd. Twee rotte plekjes. Iets
slijtage. Enkele trossen met matig ge
rimpelde bessen.

cijfer

6%r.

Totaal beoordeling.
Druiven tot begin maart goed houdbaar. Naarmate het gewas ouder wordt, zal de
bewaarbaairheid stellig toenemen. Gezien de slijtage, oppassen voor lamme punten.

A*11'
nummer 43

Naaldwijk.

klei.

De bomen zijn 20 jaar oud, onderstam Frankenthal. Rijpingssnoei toegepast.

Geen krant onder het houtwol. Geen verdere gegevens,
inhoud 3510.

cijfer 7»

cijfer 8-.
8 maart.
inhoud 3380,

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Tros- en hesstelen iets tot
matig sterk ingedroogd.

Steeleinden matig tot matig sterk inge
droogd , Tros- en besstelen iets tot
matig sterk ingedroogd.

cijfer 8-,
8 febr.
inhoud mee.

5 april.
cijfer 7 »
inhoud 3500.

Stelen iets tot matig ingedroogd.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot sterk en de
besstelen licht tot zeer sterk ingedroogc
Enkele rotte plekjes. Druiven niet ge- f
heel zwarto

Totaal beoordeling.
Druiven tot half maart goed bewaarbaar. Bij deze onderstam moet voor een goede
bewaarkwaliteit gestreefd worden naar zo zwart mogelijke druiven.

Bedrijfsnummer 44N

a

a

l

d

w

i

j

k

.

k l e i .

De bómen zijn 20 jaar oud, onderstam Gros Colman» Lichte rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst.
Geen krantje onder het houtwol. Geen verdere gegevens.
11 jan.
cijfer 3700»
inhoud 3100.

8 maart.
cijfer 8-,
inhoud 3690.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen niet tot
matig ingedroogd.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot matig in
gedroogd en de besstelen matig tot sterk,

cijfer 7 +•
8 febr.
inhoud 3740.

5 april.
cijfer 8 -,
inhoud 3600.

Steeleindén matig tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen licht tot matig
Sterk ingedroogd. Eén rotte bes, één
tros met steelschimmel.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd. Eén rotte plek.

Totaal beoordeling.
Tot begin april goed bewaarbare druiven,

^

Bedrijfsnummer 45»

Maasdijk.

zware zavel,

Legger, 14 jaar oud. Voorteelt sla. Rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer 8%-.
Zeer lichte dauwbeschadiging hij de oogst en waarschijnlijk door een bestrij
dingsmiddel.
11 jan.
cijfer 8j-.
inhoud mee,

8 maart.
cijfer 7.
inhoud 3890.

Steeleinden matig tot sterk ingedroo£
Tros- en besstelen iets tot matig in
gedroogd.

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot sterk
ingedroogd. Verspreid 5 rotte bessen.

8 febr.
cijfer fj-.
inhoud mee.

3 april.
inhoud mee,

Steeleinden licht tot matig ingedroogd
Tros- en besstelen iets tot sterk in
gedroogd O

Stelen licht tot matig sterk ingedroogd.
Eén rot plekje. Enkele licht gerimpelde
bessen.

cijfer

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot einde maart.

Bedrijfsnummer 46.

Wateringen.

zware zavel.

Snoers 32 jaar oud. Voorteelt sla. Goed gegroeid gev/as, iets ingeknipt.
oogst, cijfer 8.
Trossen wat open aan de kop. Lichte dauwbeschadiging door te laat krenten. Onder
het houtwol een krantje.
11 jan.
cijfer 8.
inhoud mee.

8 maart.
inhoud 3220.

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot iets inge
droogd.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen licht tot sterk ingedroogd.
Verspreid 7 rotte bessen.

8 febr.

5 april.
cijfer 8+.
inhoud 3270o

cijfer 8-.

inhoud 3340.
Stelen niet tot matig ingedroogd.

Totaal beoordeling.
Tot eind maart goed bewaarbare druiven.

Steeleinden licht tot matig ingedroogd.
Trosstelen iets tot zeer sterk ingedroogd
en de. besstelen licht tot sterk. Eén
rotte bes. Bessen iets gerimpeld.

Bedrijfsnummer 4 7 «

Wateringen.

zware zavel.

Snoer, 32 jaar oud. Voorteelt sla. Goed gegroeid gewas, iets ingeknipt.
Bij de oogst, ci.jfer 8.
Trossen wat open van boven. Lichte dauwbeschadiging bij het krenten. Enkele tros
sen liggen verkeerd. Eén krant onder het houtwol.
11 febr.
cijfer
inhoud 3440.

8 maart,
cijfer 8+.
inhoud 3500»

Steeleinden niet tot iets ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht in
gedroogd.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd, Tros- en besstelen iets tot
sterk ingedroogd.

8 febr.
cijfer 7-jr.
inhoud 3560.

cijfer
3 apriinhoud Î220,

Steeleinden iets tot licht ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot matig inge
droogd. In een tros meerdere rotte
bessen»

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen licht tot zeer sterk inge
droogd. Eén tros matig gerimpeld, overig
trossen iets gerimpeld.

Totaal beoordeling.
Druiven tot + half maart goed houdbaar. Open trossen kunnen

Y/orden

Wateringen<

•snummer 48.

vermeden,

zware zavsl.

Snoer, 32 jaar oud, omgeënt in 1950, onderstam Golden Champion. Voorteelt sla.
Vrij sterk gegroeid gev^as, iets ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 1%-.
Druiven niet geheel zwart, enkele open trossen. Enkele trossen liggen verkeerd.
Lichte dauwbeschadiging bij het krenten. Onder het houtwol lag een krantje.
11 jan.
cijfer 7+.
inhoud 37^0.

8 maart.
cijfer 7?.
inhoud 3540.

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Trosstelen niet tot licht en de bes
stelen niet tot matig ingedroogd. Twee
rotte bessen.

Stelen iets tot matig ingedroogd. Twee
trossen met een versleten punt.

8 febr.
cijf.e r
inhoud 3450.

5 april,
cijfer 6-J-.
inhoud 3520.

7

.Steeleinden iets tot licht ingedroogd.
Trosstelen niet tot iets en de besste
len niet tot matig ingedroogd. Eén
rotte .bes.

Stelen iets tot matig sterk ingedroogd.
Drie versleten trospunten. 1 rot plekjf
Meerdere matig gerimpelde bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven tot begin maart goed bewaarbaar. Maatsegelen die de kleur verbeteren
zullen de bewaarbaarheid ten goede komen.' Omstandigheden waaronder "lam"
optreedt vermijden om slijtage te voorkomen.

zavel.

's-Gravenzande.

Bedrijfsnummer 49»

Snoer, 9 jaar oud. Voorteelt, bloemkool- en tomatenplant. Goed gegroeid gewas,
rijpingssnoei toegepast.
cijfer 8.
Druiven niet geheel zwart. Enkele trossen met een iets open kop,
11 jan.
cijfer 6-jg-,
inhoud mee.

8 maart.
inhoud mee..

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Trosstelen niet tot licht en de
besstelen niet tot matig sterk inge
droogd O

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd» Trosstelen licht tot matig sterk
en de besstelen iets tot zeer sterk in
gedroogd. Twee rotte bessen.

8 febr.
cijfer 7»
inhoud 3590.

5 april.
cijfer 7-jr.
inhoud 3190.

Stelen licht tot zeer sterk ingedroogd,

Stelen licht tot zeer sterk ingedroogd.
Enkele rotte bessen. Bessen licht ge
rimpeld .

cijfer 8.

Totaal beoordeling.
Druiven tot half maart goed bewaarbaar. Een .juiste manier van luchten voor de
bloei (minder) kan open trossen voorkofaen.

Bedrijfsnummer 30-

Maasland.

lichte klei,

Legger, 10 jaar oud. Voorteelt; spinazie. Goed gegroeid gewas, rijpingssnoei
toegepas t.
Bij de oogst, cijfer 7»
Enkele trossen liggen verkeerd. Lichte dauwbeschadiging bij het krenten en
oogsten.
cijfer 7-è-,

inhoud mee,

Stelen iets tot sterk ingedroogd.

"ebr.
cijfer 7ir.
inhoud 3380.
Steele inden matig tot sterk ingedroogd.
Trosstelen licht tot sterk en de bes
stelen iets tot sterk ingedroogd.
Bessen licht gerimpeld.

8 maart.

cijfer 6%-.

inhoud 3320.

Steeleinden sterk ingedroogd. Tros- en
besstelen iets tot sterk "ingedroogd.
Enkele gerimpelde bessen.
cijfer 6-è-,
inhoud 3330<
Stelen licht tot zeer sterk ingedroogc
Bessen iets gerimpeld. Verspreid iets
rot.

Totaal beoordeling.
Druiven bewaarbaar tot begin maart. Bij een juiste oogstbehandeling kan de
kwaliteit nog aanmerkelijk verbeteren.

r

1 s-Gravenzande

r 51.

zand.

»

Snoer, 17 jaar oud. Voorteelt; sla.
Bij de o o g s t , cijfer 9Geen verdere opmerkingen.
11 jan.

cijfer 7 •

inhoud mee.

8 maart.

cijfer &è~.

inhoud mee.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot matig
sterk en de besstelen licht tot zeer
sterk ingedroogd. Eén rotte "bes.

Steeleinden sterk ingedroogd. Trosstele
matig tot sterk ingedroogd. Besstelen
matig sterk tot zeer sterk ingedroogd:

8 febr.
cijfer 8+.
inhoud 3410»

5 april.
inhoud mee.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Tros- en "besstelen iets tot
matig sterk ingedroogd.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd» Trosstelen licht tot zeer
sterk en de besstelen niet tot zeer
sterk ingedroogd. Licht gerimpelde bess

cijfer 7-è-»

Totaal "beoordeling.
Druiven tot eind maart goed houdbaar.

Bedrijfsnummer 52.

zavel.

Wateringen.

Legger, afgezaagd in 1957- Voorteelt; selderij. Goed gegroeid gewas, iets ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 6%-.
Ernstige dauwbeschadiging door te laat krenten

Onder het houtwol een krantje,

cijfer 6%-.
)an.
inhoud 3620.

8 maart.
cijfer 7«
inhoud 3540°

Steeleinden en•trosstelen iets tot ma
tig ingedroogd. Besstelen niet tot
licht ingedroogd.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Tros- 'en besstelen licht tot sterk inge
droogd.

8 febr.
cijfer 6-.
inhoud 3^70.

cijfer 6%•.
5 april.
inhoud 3440.

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd» Tros- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd. Eén tros met steelschimmel. Eén tros met vrij veel rot.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot sterk en de
besstelen matig tot sterk ingedroogd.
Eén rotte plek, 4 rotte bessen. Bessen
iets tot matig gerimpeld.

Totaal beoordeling.
Druiven tot half februari houdbaar. De uitwendige kwaliteit kan nog belangrijk
worden verbeterd.

Bedrijfsnummer 55 A.

Maasdijk.

zavel,

Legger, 54 jaar oud, afgezaagd in 1958. Voorteelt geen» Matig goed gegroeid
gewas.
Bij de oogst, cijfer 8.
Iets dauwbeschadiging bij het oogsten. Een krantje onder het houtwol.
)an.
cijfer 8-,
inhoud 5830.

8 maart.
cijfer 8è~.
inhoud 3530.

Steeleinden matig ingedroogd. Trosstelen niet tot matig sterk en de besstelen iets tot matig ingedroogd. Enkele
gedeukte bessen.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot licht en de
besstelen iets tot matig sterk inge
droogd.

8 febr.
cijfer S-j-.
inhoud 3590.

5 april.
cijfer 7-fe-«
inhoud 5^10.

Steeleinden licht tot matig sterk in
gedroogd. Tros- en besstelen iets tot
matig ingedroogd.

Stelen licht tot zeer sterk ingedroogd.
Eén rotte plek, één rotte bes. Twee
trossen met gerimpelde bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven tot half maart goed houdbaar.

Bedrijfsnummer 54 A I.

Maasdijk.

zavel.

Snoer, 47 jaar oud. Voorteelt geen. Frankenthaler gepoot in 1914; omgeënt met
West Frisia in 1938, omgeënt met Black Alicante in 1958»
Bij de oogst, cijfer 8.
Lichte dauwbeschadiging bij de oogst. Een krantje onder het houtwol.
cijfer 8-r.
inhoud 5460.

8 maart.
cijfer 7'
inhoud 5450=

Steeleinden + trosstelen niet tot
licht ingedroogd. Besstelen niet inge
droogd. Enkele licht gerimpelde bessen

Steeleinden sterk ingedroogd. Tros- en
besstelen iets tot matig sterk inge
droogd. Enkele gerimpelde bessen. Eén
rotte bes.

8 fgbr,
cijfer 7%rinhoud 5459-

5 april.
cijfer Qb.
inhoud 5400«

Steeleinden + trosstelen iets tot ma
tig sterk ingedroogd. Besstelen niet
tot matig ingedroogd. 2 rotte bessen.
Druiven niet geheel zwart.

Stelen iets tot matig ingedroogd.
Bessen zijn licht gerimpeld.

Totaal beoordeling.
Druiven tot eind maart goed houdbaar, Een goede kleur zal de bewaarkwaliteit
ten goede komen.

III.
Bedrijfsnummer 55

Maasdijk.

zavel.

Snoer, 32 jaar oud, afgezaagd 1957« Voorteelt sla. Goed gegroeid gewas, niet
ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 8^-.
Zeer lichte dauwbeschadiging bij de oogst. Een krantje onder het houtwol.
11 jan.
cijfer 8+.
inhoud 3670.

8 _maart.
cijfer 8.
inhoud 3520.

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd
Tros- en besstelen niet tot matig in
gedroogd. Eén rotte bes. Enkele zeer
licht gerimpelde bessen.

Steeleinden sterk ingedroogd. Trosstelen
iets tot matig ingedroogd en de besste
len licht tot matig sterk. Eén rot plek-,
je van 2 bessen.

febr.
cijfer 8.
inhoud 3460.

5 april.
cijfer 8+.
inhoud 3350»

Steeleinden matig ingedroogd. Tros- en
besstelen niet tot licht ingedroogd.

Steeleinden iets tot matig sterk inge-,
droogd. Trosstelen niet tot matig en d
besstelen iets tot sterk ingedroogd.

Totaal beoordeling.
Druiven tot begin april goed houdbaar.

Bedrijfsnummer 56

als in 1959-

Maasdijk.

zavel.

Bomen 36 jaar oud, afgezaagd in 1940. Voorteelt s geen» Goed gegroeid gewas,
niet ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 8.
Iets dauwbeschadiging bij het krenten en licht dauwbeschadiging bij de oogst.
Een krantje onder het houtwol.
11 jan.
ci'jfer 'J-ir.
inhoud 36OO.

8 maart.
cijfer 7•
inhoud 3390.

Steeleinden iets tot licht ingedroo^
Tros- en besstelen niet tot sterk.

Steeleinden zeer sterk ingedroo^ . Trosstelen niet tot matig ingedroogc
Besstelen licht tot sterk ingedroo^ . Eén
klein rot plekje. Eén rotte bes.

8 feb r.
cijfer 7~è~inhoud 3635*

cijfer 8-.
3 april.
inhoud 3630<

Stelen licht tot zeer sterk ingedroogd
Eén r otte:bes.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot
zeer sterk ingedroogd. Iets gerimpelde
bessen.

Totasil beoordeling.
Druilen tot half maart goed houdbaar.

Bedrijfsnummer 57•

Honsel ersdijk.

zware zavel.

Legger, 22 jaar oud. Voorteelt spinazie. Zomersnoei toegepast.
Bi.j de oogst, ci.jfer 7«
Druiven wat slordig gekrent. Enige tros sen met een open kop en enkele trossen
liggen verkeerd. Iets dauwbeschadiging bij het krenten en Oogsten. Géén krantje
onder het houtwol.
11 jan»
cijfer 6%-.
inhoud 5490.

8 maart.
cijfer.7+inhoud 3390»

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd» Tros- en besstelen iets tot
matig ingedroogd. Twee rotte bessen.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen iets tot matig'ingedroogd,

8 febr.
cijfer 7•
inhoud 3420.

5 april.
inhoud mee.

Steeleinden niet tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht in
gedroogd.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot sterk en de
besstelen matig tot zeer sterk ingedroogd.
Eén tros met Frankenthal-achtige ver
kleuring. Bessen licht gerimpeld.

cijfer.7-°

Totaal beoordeling.
Tot +_ half maart bewaarbare druiven. Ee n goede verzorging bij de oogst zal de
kwaliteit van de druiven nog kunnen ver
n.

Bedrijfsnummer 58.

Honselersdijk,

lichte klei,

Legger, voorteelt spinazie. Matig sterk gegroeid gewas, iets ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 8.
Iets dauy/beschadiging. Twee open trossen.
11 jan,
cijfer 8-,
inhoud 4000.

8 maart.
inhoud 3790»

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd
Tros- en besstelen niet tot matig in
gedroogd. Enkele iets gerimpelde bessen

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd» Tros- en besstelen licht
tot sterk ingedroogd.

8 febr.
cijfer 9.
inhoud mee.

5 april.
cijfer 7%-,
inhoud 3740»

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Trosstelen iets tot matig sterk en de
besstelen niet tot matig sterk inge
droogd.

Sbeeleinden matig tot zeer sterk ingev
droogd» Tros- en besstelen iets tot
sterk ingedroogd. Verspreid 3 rotte
bessen» Bessen licht gerimpeld.

Totaal beoordeling.
Druiven goed bewaarbaar tot begin maart.

Bedrijfsnummer 59»

zand.

!s-Gravenzande,

Snoer, onderstam Försters White Seedling, Voorteelt andijvie. Sterk gegroeid
gewas, rijpingssnoei toegepast. 20 okt.
Bij de oogst, cijfer 7é~»
Iets dauwbeschadiging bij het krenten. De trossen hebben een v/at open kop.
11 jan.
cijfer 7%-.
inhoud mee.

8 maart.
cijfer 7-ginhoud 3500.

Steeleinden niet tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot iets inge
droogd. Eén rotte bes.

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot matig inge
droogd en de besstelen niet tot sterk.

8 febr.
cijfer 7+»
inhoud mee.

5 april.
inhoud mee,

Stelen iets tot matig ingedroogd. Eén
tros met veel rotte bessen.

Steeleinden sterk ingedroogd. Tros- en A
besstelen matig tot zeer sterk ingedroc^P

;ijfer 7+»

Totaal beoordeling.
Tot half maart zijn deze druiven goed houdbaar. Naarmate de bomen ouder worden
zal de bewaarkwaliteit stellig verbeteren.

Bedrijfsnummer 60,

Poeldijk.

zavel,

Snoer, 6 jaar oud. Voorteelt sla. Sterk gegroeid gewas, zomersnoei toegepast,

Een krantje onder het houtwol. Geen verdere gegevens.
11 jan.
cijfer 7%-.
inhoud 3740.

cijfer J%-,
8 maart.
inhoud 3190.

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot matig en
de besstelen iets tot zeer sterk inge
droogd. Tvree rotte bessen.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot sterk en de
b'esstelen ma^tig sterk tot zeer sterk
ingedroogd, Eén grote rotplek.

8 febr.
cijfer 6%-.
inhoud 3480.

5 april.
cijfer 8-.
inhoud 3220.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot
matig ingedroogd. Veel iets gerimpelde
bessen„

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen licht tot sterk inge
droogd. Enkele rotte bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven tot eind maart bewaarbaar. De kwaliteit van de druiven zal nog ver
beteren als de druiven iets ouder worden.

Bedrijfsnummer 61.

zavel.

Poeldijk.

Snoer, 20 jaar oud. 'Voorteelt spinazie. G-oed gegroeid gewas.
11 jan.

cijfer 7%-.

inhoud 3420.

8 maart.

cijfer 9•

inhoud 3480.

Stelen niet tot matig ingedroogd.

Steeleinden matig sterk tot- zeer .sterk
ingedroogd. Tros- en "besstelen iets tot
matig ingedroogd.

febr,
cijfer 8.
inhoud 3480.

5 april »
inhoud mee.

Stelen iets tot matig ingedroogd. Eén
tros met licht gerimpelde bessen.

Stelen matig tot zeer sterk ingedroogd.
Drie rotte plekken en één rotte "bes.
Twee trossen met versleten "bessen. Eén
versleten "bes.

cijfer 7- «

Totaal beoordeling.
Tot begin maart uitstekend bewaarbare druiven,

Bedrijfsnummer 62,

Wateringen,

Appley Tower.
maart,
inhoud mee.

cijfer 7~

Steeleinden sterk ingedroogd. Trosstelen matig tot matig sterk en de besste
len licht tot sterk ingedroogd. Drie
rotplekken en twee rotte bessen. Bessen
iets gerimpeld.
Totaal beoordeling.
Appley Tower is waarschijnlijk tot begin februari uitstekend bewa.arba.ar.

Honselersdijk„

klei.

Snoer, 30 jaar oud,- afgezaagd in 1953- Voorteelts sla» Normaal goed gegroeid,
flinke zomersnoei toegepast.
Bi.i de oogst, cijfer &jy.
Iets dauw"beschadiging bij de oogst. Geen krantje onder het houtwol.
cijfer 811 jan.
inhoud 36OO.

8 maart,
cijfer 8.
inhoud 3740.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Trosstelen licht tot matig sterk en de
besstelen niet tot matig sterk inge
droogd »

Steeleinden sterk ingedroogd. Tros- en
besstelen iets tot matig sterk inge
droogd.

8 febr.
cijfer 8-g-.
inhoud 3500.

5 april,
cijfer 7
inhoud 3390-

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen niet tot
licht ingedroogd. Enkele bessen zeer
licht gerimpeld.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig sterk
tot zeer sterk ingedroogd. Twee rotte
bessen. Bessen licht tot matig gerimpeld,

Totaal beoordeling.
Tot half maart goed bewaarbare druiven.

Bedrijfsnummer 64.

zavel,

Poeldijk.

Snoer, J>1 jaar oud, afgezaagd in 1953* Voorteelts sla.
Bij de oogst, cijfer 8.
Druiven iets minder zwart. Iets slordig gekrent. Iets dauwbeschadiging bij de
oot ït <
II jan.
cijfer 7?«
inhoud mee.

8 maart.
inhoud mee,

cijfer 7"è~ -

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Trosstelen iets tot licht en de besste
len niet tot matig ingedroogd. Druiven
wat rood.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen licht
tot sterk ingedroogd. Eén versleten
puntje.

8 febr.
cijfer 8-j-.
inhoud mee.

cijfer 7-5 april.
inhoud 368O,

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd» Tros- en besstelen niet tot
matig ingedroogd. Enkele zeer licht
gerimpelde bessen. Eén versleten puntje.

Stelen matig tot sterk ingedroogd. Eén
tros met verspreid rot en één tros met
een rot-plek. Verscheidene licht ge
rimpelde bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven goed bewaarbaar tot eind februari. Een betere kleur zal versleten punten
kunnen tegengaan. Oppassen voor lam!

Bedrijfsnummer 65.

zavel.

Poeldijk.

Legger, 31 jaar oud, afgezaagd 1939» Voorteelt sla.
Bij de oogst, cijfer 8-5-.
Trossen van boven wat open.
8 maart»
inhoud mee»

]an.
cijfer 7+
inhoud mee.

cijfer

Steeleinden matig tot zeer sterk inge Steeleinden sterk ingedroogd. Tros- en
droogd» Trosstelen iets tot matig en de besstelen licht tot sterk ingedroogd.
besstelen niet tot sterk ingedroogd.
cijfer 7"q'
8 febr,
inhoud mee.

5 april,

Steeleinden matig ingedroogd. Trosste
len licht tot matig sterk en besstelen
niet tot matig sterk ingedroogd. Eén
rotte bes.

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen niet tot zeer
sterk ingedroogd.

inhoud

cijfer dj-.

37ç^<

Totaal beoordeling^
Druiven tot einde maart goed houdbaar. Als open trossen worden vermeden, zal de
uitwendige kwaliteit nog kunnen verbeteren.

Bedrijfsnummer 66,

Poeldijk.

60 cm opgevaren grond op klei.

Snoer, 6 jaar oud. Voorteelt bloemkool. Zomersnoei toegepast, gewas flink
ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 7lyEnkele trossen niet geheel zwart. Vrij ernstige dauwbeschadiging bij het
krenten. Onder het houtwol géén krant of iets dergelijks,
cijfer 7
inhoud 3940.

8 maart.
inhoud mee,

cijfer 8-.

Steeleinden iets tot matig sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot licht in
gedroogd. Besstelen niet tot matig
ingedroogd".

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot matig en
besstelen niet tot matig ingedroogd. Eén
rot plekje»

8 febr.
cijfer 7i-.
inhoud mee.

5 april.
inhoud mee.

Stelen niet tot matig ingedroogd.

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd» Prankentha^-achtige- verkleuring.
Eén slijtpunt»

cijfer 7%-.

Totaal beoordeling.
Tot ± half maart goed bewaarbare druiven. Aan de koelkwaliteit kan nog wat worden
verbeterd.

Bedrijfsnummer 67.

klei.

Poeldijk.

Snoer, 6 jaar oud. Voorteelt sla. Goed gegroeid gewas, flink ingeknipt".
Bij de oogst, cijfer 6-è-.
Druiven niet helemaal zwart. Enkele open trossen, Iets dauwbeschadiging bij het
krenten en oogsten. Geen krant onder het houtwol,
8 maart,
inhoud 3530<

cijfer 6,
11 jan.
inhoud 3620.

cijfer 6-5-.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
Stelen zeer sterk ingedroogd. Een bos
met verspreid rot en gerimpelde bessen, ingedroogd. Trosstelen matig tot sterk en
besstelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd» Eén rot plekje. Twee trossen met
sterk gerimpelde bessen.
febr.
cijfer 7•
inhoud 3440.

5 april.
cijfer 6.
inhoud 3300»

Steeleinden iets tot matig ingedroogd,
Tros- en besstelen iets tot sterk in
gedroogd.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig sterk
tot zeer sterk ingedroogd. Eén rotte bes.
Bessen, soms ernstig, gerimpeld.

Totaal oeoordeling.
Tot begin februari houdbare druiven. De koelkwaliteit kan met het ouder worden
van de bomen en bij een juiste verzorging nog verbeteren.
Bedrijfsnummer 68.

Yifateringen.

lichte klei.

Legger (warènhuis), 30 jaar oud. Voorteelt; geen. Goed gegroeid gewas, rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer 8.
Lichte dauwbeschadiging bij de oogst.

_

4

11 jan.
cijfer 8.
inhoud mee.

8 maart.
cijfer 8+.
inhoud 3780.

Stelen matig tot zeer sterk ingedroogd.
Verspreid 2 rotte bessen.

Steeleinden sterk ingedroogd. Trosstelen
licht tot matig sterk en besstelen matig
sterk tot zeer sterk ingedroogd. Eén
tres met een versleten puntje. Een rotte
bes.

8 febr.
.cijfer 7~è~»
inhoud moe.

5 april.
inhoud mee,

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
en besstelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Eén route bes en enkele
Licht gerimpelde bessen.

cijfer 7.

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroogd.
Een rotte plek en een rotte bes. Enkele
licht gerimpelde bessen.

'Totaal beoordeling
Druiven tot begin maart bewaarbaai
optreedt.

Oppassen voor omstandigheden waaronder "lam"

Bedrijfsnummer 69.

Honselersdijk.

zavel.

Legger, 30 jaar oud. 3 x chrysanten-moeren en 1 x andijvie. Sterk gegroeid gewas,
rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst.
Onder het houtwol géén krantje.
cijfer 0%-.
11 jan,
inhoud 3920.

8 maart,
cijfer 9+.
inhoud 3^00.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Tros- en "besstelen iets tot matig sterk
ingedroogd.

Steeleinden sterk ingedroogd. Tros- en
besstelen licht tot matig sterk inge
droogd.

8 febr.
cijfer 9-'
inhoud 3630.

3 april.
cijfer 8.
inhoud 3370.

Steeleinden licht tot matig ingedroo^
Tros- en besstelen iets ingedroogd.

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd. Enkele licht gerim
pelde bessen. 2 rotte bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven tot einde maart goed bewaarbaar.

Bedrijfsnummer 70.

Wateringen.

zavel.

Snoer legger, 9 jaar oud. Voorteelt; spinazie.
Bij de oogst, cijfer 7~|-«
Iets dauwbeschadiging bij de oogst. Onder het houtwol een krant.
11 jan.
cijfer 7•
inhoud J5«80.

8 maart.
cijfer 6-5-.
inhoud 3520.

Steeleinde'n matig tot sterk ingedroogd.
Trosstelen niet tot matig en besstelen
niet tot sterk ingedroogd. Enkele rotte
bessen„

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
stelen iets tot sterk en besstelen licht
tot zeer sterk ingedroogd. 3 rotte bessen

8 febr.
cijfer
inhoud 34-10.

5 april.
cijfer 8+.
inhoud 3390.

Steeleinden iets tot matig sterk inge
droogd. Tros— en besstelen niet tot
matig sterk isagedroogd. Eén rotte bes.

Steeleinden iets tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot
sterk ingedroogd. Een rotte plek en een
rotte bes. Een tros met een versleten
punt. Bessen licht gerimpeld.

Totaal beoordeling.
Tot half maart gcoed bewaarbare druiven, De kwaliteit kan bij een zorgvuldige
behandeling zeker nog verbeteren.

Bedrijfsnuir.mer 71 •

Monster.

zavel.

Snoer, 30 jaar oud, afgezaagd in 1956. Voorteelt sla. Goed gegroeid gewas, zomersnoei toegepast.
Bi,i de oogst, cijfer 8.
Iets dauwbes chadiging "bij het krenten. Geen krant of iets dergelijks onder het
houtwol.
11 jan »
cijfer 7%-.
inhoud. 3700 f

8 maart.
inhoud mee.

Ster,] einden matig sterk tot sterk inge
droogd. frosstelen iets tot matig en
"besstslea licht tct matig sterk inge
droogd.

Stelen niet tot matig ingedroogd,

8 febr.
cijfer
inhoud 3480«

5 april.
inhoud mee,

Steeleinden iets tot licht ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht inge
droogd. Eén rotte hes.

Stelen licht tot matig sterk ingedroogd.
Twee rotte bessen. Bessen iets gerimpeld.

cijfer 7

cijfer

Totaal heoordeling.
Tot begin april goed houdbare druiven.

Bedrijfsnummer 72.

-Gravenzande,

zavel.

Sneer, 30 jaar oud. Voorteelt bloemkool. Matig gegroeid gewas, rijpingssnoei
toegepast
Bij de oog

cijfer 7.

Druiven iets minder zwart. Enkele open trossen. Enkele trossen met iets "kwaad".
Kistjes wat slordig klaargemaakt, wél papier onder het houtwol. Iets dauwbescha
diging bij de oogst.
11 jan.
cijfer 7•
inhoud 3610.

8 maart.
cijfer 6-g-.
inhoud 3480.

Steeleinden iets ingedroogd. Tros-- en
besstelen niet tot matig ingedroogd.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen licht tot
zeer sterk ingedroogd. Twee trossen met
steelschimmel. Frankenthal-achtig verkleurd

8

5 april.
cijfer 7•
inhoud 3540,

:"br
Cl
inhoud 3520,

64

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Tros- er; besstelen iets tot
matig sterk ingedroogd.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen matig tot zeer sterk inge
droogd. Bessen matig sterk gerimpeld.
Vrij sterk rood verkleurd.

Totaal beoordeling
Tot begin maart houdbare druiven,, Aan de kwaliteit kan echter nog wel wat worden
verbeterd !

Bedrijfsnummer 73

Honselersdijk.

lichte klei.

Snoer, 8 jaar oud. Voorteelt; "bloemkool. Goed gegroeid gewas, zomersnoei
toegepast.
Bi;} de oogst, cijfer 7-g-»
Enkele trossen liggen verkeerd. Iets dauwbeschadiging "bij het krenten en oogsten.
Geen krantje of iets dergelijks onder het houtwol.
1Jsin°
cijfer 8-t-.
inhoud 3273.

8 maart.
cijfer 7+.
inhoud 3620.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Trosatelen licht tot matig en besstelen
niet tot matig ingedroogd.

Stelen matig tot sterk ingedroogd. Een
tros met ruiende bessen.

8 fe"br.
cijfer 7.
inhoud 3810°

5 april.
cijfer 8-,
inhoud 368O.

Stelen licht tot matig sterk ingedroogd

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en "besstelen licht tot
zeer sterk ingedroogd. Eén rotte bes.
Bessen licht gerimpeld.

Totaal beoordeling.
Druiven tot half maart goed bewaarbaar, de kwaliteit kan nog worden opgevoerd.

Bedrijfsnummer 74«

Honse1ersdijk <

lichte zavel.

Snoer, 8 jaar oud. Voorteelt bloemkool. Goed gegroeid gewa's, rijpingssnoei
toegepas t„
Bij de oogst, cijfer 7-5-.
Eén tros met "kwaad". Enkele trossen liggen verkeerd. Bauwbeschadiging bij het
krenten. Geen papier onder het houtwol, dek van dubbel-vloei,
11 jan.
cijfer 8j-.
inhoud 3280.

8 maart.
cijfer 7p«
inhoud 3560.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen licht tot sterk in
gedroogd ,

Steeleinden sterk ingedroogdl Tros- en
besstelen licht tot sterk ingedroogd.
Twee rotte bessen,

8 febr.
cijfer 8-.
inhoud 3270.

5 april.
cijfer 7%-,
inhoud 3450.

Stelen matig tot zeer sterk ingedroogd.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen matig
tot sterk ingedroogd. Eén tros met een
versleten punt. 3 rotte bessen. Enkele
trossen met licht gerimpelde bessen.

Totaal beoordeling.
Goed houdbaar tot begin maart. Met een iets betere verzorging kan de bewaarkv/aliteit nog worden opgevoerd.

klei.

Naaldwijk.

Bedrijfsnummer 75-

Snoer, 30 jaar oud, afgezaagd in 1953* Voorteelt s spinazie. Goed gegroeid gewas,
flink ingeknipt. Laat rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer 7?«
Iets dauwbeschadiging bij de oogst.
11 jan.
inhoud mee

8 maart.
inhoud mee.

cijfer 7~è~«

cijfer 9-

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros- en "besstelen niet tot iets inge
droogd.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen iets tot
matig sterk ingedroogd. Eén rotte bes.

8 febr.
cijfer S^.
inhoud mee.

5 april.
cijfer 8.
inhoud 3890°

Steeleinden niet tot matig sterk inge
droogd. Trosstelen niet tot matig en
besstelen niet tot iets ingedroogd.

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen iets tot matig sterk
ingedroogd.

-

Totaal beoordeling.
Druiven tot begin april goed houdbaar.

Bedrijfsnummer 76.

Maasdijk.

klei.

Snoer, 19 jaar oud. Voorteelt sla. Goed gegroeid gewas, regelmatig ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 8-g-.
Enkele open trossen. Zeer lichte dauwbeschadiging bij het krenten en oogsten.
Geen krantje of iets dergelijks onder het houtwol.
jan.
cijfer 8%-.
inhoud 3840.
Steeleinden iets tot licht ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot matig
ingedroogd.
8 febr.
cijfer
inhoud 3790.

+.

Stelen licht tot matig sterk ingedroogd

a

8 maart.
cijfer 8%-.
inhoud 3690.
Steeleinden matig sterk tot sterk inge* droogd. Trosstelen iets tot matig sterk
en besstelen niet tot sterk ingedroogd.
5 april.
inhoud mee.

cijfer 8-.

Steeleinden licht tot zeer licht inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot zeer
sterk ingedroogd. Twee rotte bessen.
Bessen licht gerimpeld.

Totaal beoordeling.
Tot half maart goed bewaarbare druiven. Open trossen kunnen vermeden worden.

Bedrijfsnummer 77*

Maasland.

klei.

Snoer en legger,
30 jaar oud. Voorteelt "bloemkool. Goed gegroeid gewas, ge
deeltelijk rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer 8.
Trossen wat open. Er liggen trossen verkeerd. Lichte dauwbeschadiging bij de
oogst.

6%r,

cijfer 8j-.
11 jan.
inhoud 3450.

8 maart.
inhoud mee.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en "besstelen niet
tot matig ingedroogd. Eén rotte bes.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Trosstelen licht tot sterk
en besstelen iets tot zeer sterk inge
droogd. Een tros met een grote rotplek.

8 febr.
cijfer 7"g,
inhoud 3480.

5 april.
cijfer 7~è~.
inhoud 3430.

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd.

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig tot
zeer sterk ingedroogd. Eén rotte bes.
Diverse licht gerimpelde bessen.

cijfer

Totaal beoordeling.
Druiven houdbaar tot begin maart. De bewaarkwaliteit kan echter nog belangrijk
worden verbeterd.

Bedrijfsnummer 78.

Wateringen.

lichte zavel.

Bomen 4 jaar oud, onderstam Forsters White Seedling. Voorteelt sla. Sterk
gegroeid gewas, flink zomersnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer 8.
Iets dauwbeschadiging hij het krenten.
11 jan.
cijfer 8.
inhoud 3500.
Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros.- en besstelen licht
tot sterk ingedroogd. Enkele rotte
bessen.

8 maart.
cijfer 7%-.
inhoud 3570.
Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig sterk
tot zeer sterk ingedroogd. Eén rotte be

8 febr.
cijfer 8-.
inhoud 3370.

5 april.
inhoud mee.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig tot
sterk ingedroogd.

Steeleinden sterk ingedroogd. Tros- en
besstelen sterk tot zeer sterk ingedroo
Enkele licht gerimpelde bessen.

cijfer 8-g-,

Totaal beoordeling.
Druiven tot einde maart goed houdbaar, ïlaarmate de bomen ouder worden zal de
indroging van de stelen waarschijnlijk minder 'worden.

Bedrijfsnummer 79•

Honselersdijk.

zware zavel.

Legger, 14 jaar oud, afgezaagd 1957- Voorteelt spinazie. Matig goed gegroeid
gewas, iets ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 7-è-«
Druiven niet geheel zwart. Iets dauwbeschadiging bij de oogst.
11 jan.
cijfer 8-,
inhoud mee.

8 maart.
cijfer 0%-.
inhoud 368O.

Steeleinden iets tot licht ingedroogd.
Tros- en "besstelen niet tot matig sterk
ingedroogd.

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Trosstelen iets tot licht ingedroogd en
besstelen niet tot licht. Iets slijtage
en iets steelschimmel.

8 febr.
ciji'g
inhoud 3830.

8+.

5 april.
inhoud mee,

Steeleinden iets tot licht ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht inge
droogd .

cijfer 8è-.

Stelen iets tot zeer sterk ingedroogd.
Eén rotte bes.

Totaal beoordeling.
ü-oed houdbare druiven tot begin april. Bij een diepzvrarte kleur van de druiven
zal minder gauw slijtage optreden.

Bedrijfsnummer 80.

Poeldijk.

zavel.

Snoer, 4 jaar oud. Voorteelt spinazie. Matig sterk gegroeid gewas, iets ingeknipt,
Bij de oogst, cijfer 8.
Trossen wat open en één tros met kwaad. Lichte dauwbeschadiging bij het krenten, g
iets slordig gekrent. Een krantje onder het houtwol.
"
11 jan.
cijfer 8-.
inhoud 366O.

8 maart.
cijfer 8-g
inhoud 3390.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen niet tot
matig ingedroogd« Eén rotte bes,

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot ma
tig sterk ingedroogd.

8 febr.
cijfer
inhoud 3360.

5 april.
cijfer 8+.
inhoud 3560.

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd, Tros- en besstelen Iets tot
sterk ingedroogd.

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd.

Totaal beoordeling.
Bruiven houdbaar tot eind maart. De kwaliteit zal met het ouder worden van de
bomen stellig nog verbeteren. Open trossen kunnen worden vermeden.

lichte zavel.

Poeldijk.

Bedrijfsnummer 81.

Legger, 5 jaar oud. Voorteelt chrysanten-moeren en tomatenplanten. Goed gegroeid
gewas, rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer 8.
Enkele trossen liggen verkeerd. Geen krantje onder het houtwol.
11 jan.
cijfer 6%-.
inhoud 3430.

8 maart.
cijfer 9-«
inhoud 3410»

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen iets tot matig sterk
ingedroogd» Eén gescheurde bes.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot sterk en
besstelen licht tot matig sterk.inge
droogd.

8 febr.
cijfer Qjr.
0 inhoud 34-50.

5 april.
cijfer 8+.
inhoud 3570.

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstefhen iets tot matig sterk
ingedroogd.

Stelen licht tot sterk ingedroogd.
Enkele licht gerimpelde bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven uitstekend houdbaar tot begin april. Een juiste behandeling bij de oogst
kan de uitwendige kwaliteit van de druiven nog verhogen.

Bedrijfsnummer 82.

Naaldwijk.

lichte zavel.

Legger, 32 jaar oud. Voorteelt bloemkool. Rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer 8.
Lichte dauwbeschadiging bij de oogst. Enkele trossen liggen verkeerd. Een krantje
onder het houtwol.
11 jan.
cijfer 7+.
inhoud 3740.

8 maart.
cijfer 7-g-.
inhoud 3390.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen niet tot ma
tig ingedroogd. Eén rotte bes.

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd.
Trosstelen iets tot matig sterk en bes
stelen iets tot zeer sterk ingedroogd.
Eén rotte bes. Enkele bessen licht ge
rimpeld.

8 febr..
cijfer 8.
inhoud 3520,

5 april.
cijfer 7l
inhoud 3540.

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot matig inge
droogd.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen matig tot zeer sterk inge
droogd. Twee trossen met sterk gerimpelde
bessen. Brie trossen met matig gerimpelde
bessen.

Totaal beoordeling.
Tot begin maart zijn de druiven goed houdbaar. Een goede verzorging bij de oogst
-I
•
~k
zal de uiterlijke kwaliteit van de druiven
zeker
verhogen,
I
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.Bedrijfsnummer 83.

Monster.

zand.

Snoer, 13 en 8 jaar oud. Voorteelt spinazie. Goed gegroeid gewas.
Bij de oogst, cijfer 8.
Enkele trossen met een wat open kop. Iets dauwbeschadiging bij het krenten.
11 jan.
cijfer 9-»
inhoud mee.

8 maart.
inhoud mee.

Steeleinden niet ingedroogd. Tros- en
besstelen niet tot iets ingedroogd.

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht inge
droogd.

8 fe"br.
cijfer 8-.
inhoud mee.

5 april.
cijfer 7-«
inhoud 3850»

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht inge
droogd. 3 rotte bessen.

Stelen iets tot sterk ingedroogd. DruivÄ
wat roodachtig verkleurd. Eén rotte ple™
twee rotte bessen.

cijfer 8.

Totaal beoordeling.
Tot half maart zijn de druiven goed houdbaar» Door voor de bloei de kas wat war
mer te houden kunnen trossen met open koppen worden vermeden.

Bedrijfsnummer 84.

Naaldwijk.

zavel,

Snoer, 5 jaar oud, onderstam Maroc. Voorteelt sla.
Bij de oogst, cijfer
Meerdere trossen z' jn te vast gekrent, Zeer lichte dauwbeschadiging bij de oogst.
Geen krantje of id onder het houtwol, Dekvel van vloeipapier.
11 jan.
c ijfer 7-•
inhoud 3420.

8 maart.
cijfer 8-.
inhoud 3700.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd. Eén rotte bes.

Steeleinden sterk ingedroogd. Tros- en
besstelen licht tot sterk ingedroogd.
Eén rotte bes»

8 febr.
cijfer 7~è~inhoud 3550.

5 april.
cijfer 8-.
inhoud 3490.

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen licht tot matig sterk
ingedroogd. Bessen licht gerimpeld. Twee
rotte bessen.

Steeleinden sterk ingedroogd. Trosstelen
licht tot matig sterk en besstelen zeer
sterk ingedroogd. Bessen iets gerimpeld.

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot eind maart.

Bedrijfsnummer 65-

Naaldwijk.

zavel.

Snoer, 5 jaar oud, onderstam West-Frisia. Voorteelt sla. Zeer sterk gegroeid gewas.
Bij de oogst, cijfer 8.
Eén tros met wat kwaad. Iet,s dauwbeschadxging bij de oogst.
11 jan.
cijfer St
inhoud 3580.

3 maart.
cijfer 8-.
inhoud 3390.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Trosstelen niet tot matig ingedroogd en
besstelen niet tot sterk. Enkele iets
gerimpelde bessen.

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot sterk
ingedroogd. Twee rotte bessen.

8 febr,
cijfer 8^-.
inhoud 3620.

5 april.
cijfer 8--.
inhoud 3410 *

^^telen iets tot matig sterk ingedroogd»
Bessen iets gerimpeld.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd. Iets frankenthalerachtige verkleuring. Eén rotte bes.
Bessen licht gerimpeld.

Totaa1 beoordeling.
Druiven tot eind maart goed bewaarbaar.

Bedrijfsnummer 86.

Naaldwijk.

zavel.

Snoer, 5 jaar oud, onderstam Forsters White Seedling. Voorteelt sla.
Bij de oogst, cijfer 8,
Iets dauwbeschadiginc bij de oogst.
il jan»
cijfer_ 7y._
inhoud 3°40„

8 maart.
cijfer 8-g-.
inhoud 3^00.

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot matig en
besstelen matig tot stork ingedroogd.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Trosstelen iets tot matig en
besstelen matig tot sterk ingedroogd.

8 febr.
cijfer
inhoud 3540.

2 april.
cijfer 8.
inhoud 3710.

Stelen licht tot matig sterk ingedroogd.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
stelen sterk tot zeer sterk en besstelen
zeer sterk ingedroogd. Bessen licht ge
rimpeld.

Totaal beoordeling.
Druiven tot eind maart goed bewaax-baar.

Bedrijfsnummer 87.

Naaldwijk.

zavel.

Snoer, 5 jaar oud, onderetam Prankenthaler. Voorteelt sla.
Bij de oogst, cijfer 8.
Enige trossen niet geheel zwart. Iets dauwbeschadiging hij de oogst.
11 jan.
cijfer, 8.
inhoud 363O.

8 maart.
cijfer 8.
inhoud 3420.

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Tros- en hesstelen niet tot ma
tig sterk ingedroogd.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Trosstelen licht tot matig
sterk en besstelen matig tot zeer sterk
ingedroogd. Bessen zeer licht gerimpeld

8 fehr.
cijfer 8-.
inhoud 3450.

5 april.
cijfer 7-.
inhoud 3360.

Stelen licht tot sterk ingedroogd. Bes
sen iets verkleurd.

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroogdü
Druiven frankenthal-achtig. verkleurd.
Eén tros met een rotte kop.

Totaal beoordeling.
Druiven bewaarbaar ror half maart. Het bereiken van een goede kleur is bij deze
onderstam noodzakelijk voor een goede uiterlijke bewaarkwaliteit.

Bedrijfsnummer 88.

Naaldwijk.

zavel.

Snoer, 5 jaar oude, onderstam Colman. Voorteelt; sla,
Bij de oogst, cijfer; 8.
Enkele trossen te vast gekrent. Iets dauwbeschadiging bij de oogst.
11 jan.
cijfer 8-,
inhoud 3580.

8 maart.
cijfer Ti
inhoud 3520.

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot matig inge
droogd.

Steeleinden sterl tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot sterk en
besstelen niet tot sterk ingedroogd. Eén
tros met gerimpelde bessen. Eén rotte bes

8 febr.
< ïijfer 7%-.
inhoud 37201

5 april.
cijfer 7l^
inhoud 3470.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot sterf:
ingedroogd. Eén rotte plek. Bessen
licht gerimpeld.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen licht tot
zeer sterk ingedroogd. 2 rotte bessen.
Druiven licht gerimpeld.

Totaal beoordeling.
Druiven tot half maart goed bewaarbaar,

Bedrijfsnummer 89»

Naaldwijk.

ZE:

Snoer, 5 jaar oud. .Voorteelt sla.
Bij de

oogst,

cijfer 8.

Kistjes wat slordig. Iets dauwbeschadiging bij de oogst,
11 jan.
cijfer 8jy.
inhoud 3620.

8 maart»
cijfer 8-,
inhoud 3580.

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot licht en
besstelen iets tot matig sterk ingedr.

Steeleinden sterk tot seer sterk inge
droogd» Trosstelen licht tot matig en
besstelan matig tot zeer sterk ingedroogd
Een tres met een versleten punt.

8 febr.
cijfer 7+ •
inhoud 3440«

5 april.
cijfer 8.
inhoud $520«

^Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen iets tot matig sterk
ingedroogd.

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd, Tros- en besstelen matig sterk
tot zeer sterk ingedroogd. Enkele licht
gerimpelde tassen.

Totaal beoordeling.
Druiven tot eind maart goed houdbaar. Oppassen voor lamme punten!

Bedrijfsnummer 90-

Honselersdijk„

Frankenthaler.
Bij de oogst, cijfer 8.
^^Druiven niet geheel op kleur. Trossen iets open» Iets dauwbeschadiging.
11 jan.
cijfer 7lr»
inhoud mee.

!

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht inge
droogd.. In enkele trossen wat verspreid
rot.
Totaal beoordeling.
Na januari trad in de overige druiven vee'1 tot zeer veel rot op. De stelen bleven
echter mooi groen. De druiven zijn tot half' december wellicht good houdbaar.

Bedrijfsnummer 91»

lichte klei.

Wateringen.

Snoer, 22 jaar oud, onderstam Frankenthalér. Voorteelt spinazie. Matig tot goed
gegroeid gewas, rijpingssnoei toegepast, als in 1959»
Bij de oogst, cijfer 8.
Lichte dauwbeschadiging bij het krenten en de oogst. Onder het houtwol lag een
krant.

c i j f e r 8-jy.

11 jan.
cijfer 8-,
inhoud 3470,

8 maart.
inhoud mee.

Steeleinden matig sterk tot zeer- sterk
ingedroogd. Trosstelen licht tot matig
sterk en besstelen matig sterk tot zeer
sterk ingedroogd.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Trosstelen iets tot matig en
besstelen iets tot sterk ingedroogd.

8 febr.
cijfer 8.
inhoud mee.

5 april.
inhoud mee.

Steeleinden iets ingedroogd. Tros- en
besstelen niet tot iets ingedroogd. Eén
plekje van 2 rotte bessen.

Steeleinden iets tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen niet tot
sterk ingedroogd. Plaatselijk licht ge
rimpelde bessen.

cijfer 8-j-.

Totaal beoordeling.
Druiven uitstekend bewaarhaar tot eind maart,

Bedrijfsnummer 92 C.

Wateringen.

zware zavel.

Legger, 8 jaar oud, onderstam Forsters White Seedling. Voorteelt bloemkool.
Goed gegroeid gewas, kop ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 7l?»
Kistjes wat slordig klaargemaakt. Open trossen en sommige trossen liggen verkeerd
Een krant onder het houtwol.
11 jan o
cijfer 7 »
inhoud 3550.

8 maart.
cijfer 7~|-.
inhoud 3450.

Steeleinden iets tot matig sterk inge
droogd, Trosstelen licht tot matig sterk
en besstelen niet tot sterk ingedroogd.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd, Trosen besstelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Enkele iets gerimpelde bessen.
Eén rotte bes.

8 febr.
cijfer 7•
inhoud 3630.

5 april.
cijfer 7+»
inhoud 3460.

Stelen licht tot sterk ingedroogd. Eén
versleten puntje.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
stelen iets tot zeer sterk ingedroogd.
Besstelen zeer sterk ingedroogd. Enkele
trossen met matig gerimpelde bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven bewaarbaar tot begin maart. Open trossen kunnen vermeden worden door
voor de bloei iets minder te luchten.

Bedrijfsnummer 93 K«

lichte klei.

Wateringen.

Legger, 12 jaar oud. Voorteelt spinazie en andijvie. Matig tot goed gegroeid
gewas, kop ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 6-jy.
Trossen wat open van boven. Enkele trossen liggen verkeerd. Iets slordig gekrent
en iets dauwbeschadiging bij de oogst. Een krantje onder het houtwol.
11 jan.
cijfer 6.
inhoud 3610.

cijfer 6-j-.
8 maart.
inhoud 3270.

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot licht en
"besstelen iets tot matig sterk inge
droogd. Eén rotte bes.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
stelen matig sterk tot zeer sterk en
besstelen zeer sterk ingedroogd. 2 plek
jes van 3 rotte bessen. Iets slijtage.

8 febr.
cijfer 6-^-.
inhoud 3480.

5 april.
cijfer 7-I-'
inhoud 3450«

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd. 2 rotte bessen. Bessen
iets gerimpeld.

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroogd.
Eén rotte bes.

Totaal beoordeling.
Druiven redelijk goed bewaarbaar tot eind januari. De koelkwaliteit kan met goede
cultuurmaatregelen en een zorgvuldige behandeling bij de oogst stellig nog worden
verbeterd.
Bedrijfsnummer 94»
Legger, 31 jaar oud, afgez

Wateringen,

lichte klei.

in I943. als I959.

Bij de oogst, cijfer 8.
Iets dauwbeschadiging bij het krenten. Enkele trossen liggen wat te hoogl
11 jan.
cijfer 8+.
inhoud mee,

8 maart.
cijfer 84-.
inhoud 3580,

Steeleinden iets ingedroogd. Tros- en
besstelen niet ingedroogd. Licht gerim
pelde bessen.

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen iets tot sterk inge
droogd.

8 febr.
cijfer 8.
inhoud mee,

5 april.
inhoud mee,

Stelen niet tot matig ingedroogd. Eén
tros met een flinke rotplek.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot matig
sterk ingedroogd. Enkele iets gerimpelde
bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven tot eind maart goed houdbaar.

cijfer 8ij.

Bedrijfsnummer 95<

klei op stadsvuil

Wateringen.

Legger, 31 jaar oud. Voorteelt: 379 + 380 geen, 377? sla 378? "bloemkool.
Gewas iets ingeknipt.
Bi.j de oogst, cijfer 7~è-Enkele trossen liggen verkeerd, sommige trossen liggen te hoog. Iets dauwbescha
diging.bij het krenten en de oogst. Een krantje onder het houtwol.
11 jan.
cijfer 7is-»
inhoud 3390.

8 maart.
cijfer 7i
inhoud 3480.

378

380

Steeleinden iets ingedroogd. Tros- en
hesstelen niet tot matig ingedroogd.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Trosstelen iets tot matig en
hesstelen niet tot zeer sterk ingedroogd,

febr.
cijfer Tl-.
inhoud 3340,

5 april.
cijfer 8-.
inhoud 3360.

377

Steeleinden en trosstelen iets tot matig
ingedroogd. Besstelen licht tot sterk
ingedroogd. Bessen licht gerimpeld.

<579

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Trosstelen en besstelen iets
tot sterk ingedroogd. Enkele licht ge
rimpelde bessen.

Totaal beoordeling.
Tot eind maart zijn deze druiven goed bewaarbaar. Bij een zorgvuldige behandeling
voor bij de oogst kan de kwaliteit echter nog veel verbeteren.

Bedrijfsnummer 96.

De Lier.

klei.

Snoer, 4 jaar oud. Voorteelt kool en slaplant. Sterk gegroeid gewas, weinig
ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 7Trossen hebben een iets open kop.. Iets dauv/beschadiging bij het krenten en oogsten,
Enkele trossen liggen verkeerd.
11 jan.
cijfer 7»
inhoud mee.

8 maart.
inhoud mee.

Steeleinden sterk tot zeer sterk, inge
droogd. Tros- en besstelen matig tot
zeer sterk ingedroogd.

Steeleinden zeer sterk
stelen matig sterk tot
droogd. Besstelen zeer
Enkele iets gerimpelde

8 febr.
cijfer 6+.
inhoud mee.

3 april.
inhoud mee.

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd. Eén rotte bes en één tros met
s teelschimmel.

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroogd.
Eén rotte bes. Vrij veel gerimpelde besse
Hier en daar steelschimmel.

cijfer 7ingedroogd. Tros
geer sterk inge
sterk ingedroogd.
bessen.

cijfer 7•

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot begin maart. Open trossen kunnen worden vermeden. De
bewaarkwaliteit zal met het ouder worden van de bomen nog kunnen verbeteren.

Bedrijfsnummer 97 A.

zavel.

Wionstér.

Snoer, 6 jaar oud. Voorteelt andijvie. Vrij sterk gegroeid gewas, zomersnoei
toegepast.
Bij de oogst, cijfer 9«
Geen opmerkingen over de druiven. Géén krantje of id. onder het houtwol.
11 jan.
cijfer 7ür.
inhoud 3490»

8 maart.
inhoud mee,

Steeleinden niet tot iets ingedroogd.
Trosstelen niet tot matig en besstelen
niet tot licht ingedroogd.

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot matig en
besste'len iets tot matig sterk ingedroogd

8 fe"br.
cijfer 7l
inhoud mee,

5 april.
inhoud mee,

Steeleinden iets tot licht ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot matig sterk
ingedroogd. Eén tros met een flinke
rotplek.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd. Bessen iets tot matig
gerimpeld.

cijfer 8f-.

cijfer 8+.

Totaal "beoordeling.
Tot half maart goed bewaarbare druiven. Bij. het ouder worden van de tomen kan
de kwaliteit nog toenemen.

Bedrijfsnummer 98("beige etiket).

1 s-Gravenzande.

lichte zavel.

Legger, 5 jaar o.ud. Voorteelt spinazie. Sterk gegroeid gewas.
Bij de oogst, cijfer 8-ê-.
Iets dauwbeschadiging bij de oogst. Een krantje onder het houtwol.
11 jan.

cijfer 7i~.

8 maart.

cijfer Sê-.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot matig en
besstelen matig tot sterk ingedroogd.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Trosstelen iets tot matig en
besstelen matig sterk tot zeer sterk in
gedroogd.

febr,
cijfer 7-.
inhoud 3350«

5 april.
cijfer 7?»
inhoud 3610.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd. Druiven iets rood
verkleurd.

Stelen matig tot zeer sterk ingedroogd.
Eén tros met een rotte punt.

Totaal beoordeling.
Druiven tot einde maart houdbaar. Maatregelen, die de uitwendige kwaliteit kunnen
opvoeren, zijn aan te bevelen.

Bedrijfsnummer 99 (groen etiket).

1s-Gravenzande.

lichte zavel,

Legger,, 5 jaar oud. Voorteelt spinazie. Sterk gegroeid gewas.
Bij de oogst, cijfer 8j-.
Iets dauwbeschadiging bij de oogst. Een krant onder het houtwol.
II jan.
cijfer 8.
inhoud 3730«

8 maart.
inhoud 3620.

Steeleinden sterk ingedroogd. Trosstelen iets tot matig en besstelen niets
tot matig sterk ingedroogd. Eén rotte
bes „

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Trosstelen iets tot matig en besstelen
licht tot zeer sterk ingedroogd.

8 febr.
cijfer 7
inhoud 3500,

3 april.
cijfer 7-,
inhoud 3330.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Trosstelen matig tot sterk en
besstèlen licht tot matig sterk inge
droogd. Druiven iets minder zwart.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
stelen matig tot zeer sterk ingedroogd
en besstelen matig sterk tot zeer sterk,

'<

Totaal beoordeling.
Druiven houdbaar tot +_ half maart. De uitwendige kwaliteit van de druiven kan
echter nog verbeteren.

Bedrijfsnummer 100.

Wateringen.

zavel.

Snoer, +_ 30 jaar oud. afgezaagd in 1955- Voorteelt bloemkool. Goed gegroeid
gewas ; zomersnoei toegepast en iets ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 8.
Lichte dauwbeschadiging bij het krenten.
11 jan.
cijfer 9-.
inhoud mee.

8 maart.
cijfer 8+.
inhoud 3740.

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht in
gedroogd. Eén tros met licht gerimpelde
bessen.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot ma
tig ingedroogd. Eén tros met een versle
ten puntje.

8 febr
cijfer 8+.
inhoud mee.

3 april.
cijfer 7+ »
inhoud 3450.

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd,
Trosstelen niet tot licht en besstelen
niet tot iets ingedroogd. Enkele ge
rimpelde bessen.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen matig tot zeer sterk inge
droogd. Eén tros met een grote rotplek.

Totaal beoordeling.
Druiven bewaarbaar tot half maart. Oppassen voor omstandigheden waaronder "lam"
optreedt.

Bedrijfsnummer 101.

Honselersdijk.

klei.

Snoer, 10 jaar oud. Voorteelt sla. Goed gegroeid gewas, dieven uitgeknipt.
Bi.j de oogst, cijfer 9»
Lichte dauwbeschadiging bij het krenten.
11 jan.
cijfer 9-»
inhoud mee.

8 maart.
mnhoud mee.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
Trosstelen iets tot matig en besstelen
niet tot matig stork ingedroogd. Enkele
bessen iets gerimpeld.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen licht tot
matig sterk ingedroogd. 2 trossen met
gerimpelde bessen. 2 rotte bessen.

8 febr.
cijfer 8-$-.
inhoud mee.

5 april.
inhoud mee.

^^Steeleinden en trosstelen matig sterk
tot zeer sterk ingedroogd. Besstelen
matig tot sterk ingedroogd. Enkele
gerimpelde bessen.

cijfer 8-,

cijfer 7"è~«

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen matig tot sterk en
besstelen zeer sterk ingedroogd. Matig
gerimpelde bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven tot +_ half maart goed bewaarbaar.

Bedrijfsnummer 102 II.

Maasdijk.

zavel.

Snoer, 3 jaar oud, Voorteelt peen. Goed gegroeid gewas, zomersnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer S%-,
.Wat slordig gekrent. Enkele trossen liggen te hoog, hierdoor, lichte dauwbescha'diging. Een krantje onder het houtwol.
11 jan.
cijfer 8,
inhoud 3670,

8 maart.
cijfer 8•
inhoud 364O.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen iets tot licht inge
droogd .

Steeleinden sterk ingedroogd. Tros- en
besstelen iets tot matig sterk ingedroogd.
Iets gerimpeld, één rotte bes.

inhoud 3370.

5 april.
c
inhoud 3430.

Steeleinden iets tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen niet tot
iets ingedroogd. Eén rotte bes.
Totaal beoordeling.
Goed bevaarbare druiven tot half maart.

er ö-.

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen licht tot
matig sterk ingedroogd. Eén rotte plek.
Veel licht gerimpelde bessen,

Bedrijfsnummer 103 kas 2.
Snoer,

Maasdijk.

zavel.

jaar oud, afgezaagd in 1956. Voorteelt sla.

Bij de oogst, cijfer 8.
Enkele open trossen. Zeer lichte dauw-beschadiging "bij de oogst. Onder het hout
wol géén krantje of id.
11 jan.
cijfer 8^.
inhoud 3620.

8 maart.
cijfer 8+.
inhoud 3510.

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht inge
droogd» •

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelem niet tot matig inge
droogd.

8 febr.
cijfer•7•
inhoud 3430«

5 april.
cijfer 8.
inhoud 3350.

Steeleinden niet tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht inge
droogd. Eén rotte bes.

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot
matig sterk ingedroogd.

Totaal beoordeling.
Druiven tot begin april goed houdbaar.

Bedrijfsnummer 104•

Honselersdijk,

zavel.

Snoer, 12 jaar oud, afgezaagd in 1955* Voorteelt sla. Sterk gegroeid geiwas ;
flink ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer 7?«
Lichte dauwbeschadiging bij de oogst.
11 jan.
cijfer 7»
inhoiid mee.

maart.
inhoud mee,

cijfer 7ls~

Stelen niet tot matig sterk ingedroogd.
Druiven iets verkleurd. Enkele rotte
tessen.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot sterk en
besstelen sterk tot zeer sterk ingedroogd.
Enkele iets gerimpelde bessen. 2 rotte
bessen.

8 febr.
cijfer 7»
inhoud mee.

5 april.
inhoud mee.

cijfer 7+-

Steeleinden matig"sterk tot zeer sterk
Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
ingedroogd. Tros- en besstelen iets
stelen matig tot zeer sterk en besstelen
tot sterk ingedroogd. Twee rotte bessen. zeer sterk ingedroogd. Enkele trossen met
sterk en enkele trossen met licht gerim
pelde bessen. Eén rot plekje.
Totaal beoordeling.
Tot eind februari goed bewaarbare druiven.

Bedrijfsnummer 105.

zavel.

Naaldwijk.

Golden Champion.
11 jan »

cijfer 6.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen niet tot matig sterk
en besstelen licht tot zeer sterk inge
droogd, Enkele verkleurde "bessen. De
stempelpuntjes waren bruin verkleurd..

Totaal beoordeling.
Druiven waarschijnlijk houdbaar'tot half december.

Bedrijfsnummer 106.

Wateringen.

zavel.

Legger, 27 jaar oud. Voorteelt spinazie. Goed gegroeid gewas, zomersnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer J%-,
•

Trossen wat open, Dauwbeschadiging door te laat krenten. Een krantje onder het
loutwol.
hc
11 jan.
cijfer 7-|-.
inhoud 3640«

8 maart.
inhoud mee,

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Trosstelen iets tot matig
en besstelen niet tot sterk ingedroogd.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd.

inhoud 3510.

5 april.
cijfer 7-«
inhoud 3230.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd.

cijfer 7

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
stelen matig tot zeer sterk en besstelen
zeer sterk .ingedroogd. Enkele trossen met
gerimpelde bessen. Eén tros met een ver
sleten punt.

Totaal beoordeling.
Tot begin maart goed bewaarbare druiven. Open trossen kunnen worden voorkomen
toor voor de bloei iets minder te luchten.

Bedrijfsnummer 107»

zavel.

Naaldwijk.

Snoer, 33 jaar oud, afgezaagd in 1958* Voorteelt radijs.
Bij de oogst, cijfer 9Geen opmerkingen over de druiven. Een krantje onder het houtwol,
8 maart.
inhoud mee,

11 jan.
cijfer 8^-.
inhoud 3690°

cijfer 8+.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros- Steeleinden matig sterk tot sterk inge
stelen iets tot licht en "besstelen licht droogd. Trosstelen licht tot matig sterk
en hesstelen matig tot zeer sterk inge
tot matig sterk ingedroogd.
droogd.
8 fe"br.
cijfer 8+.
inhoud 35ßO.

cijfer fey.
3 april.
inhoud 3540.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd» Tros- en besstelen matig sterk
tot sterk ingedroogd. Druiven zeer
licht gerimpeld*

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd. 2 kleine rotte plekjes. Bessen
licht tot sterk gerimpeld.

Totaal "beoordeling.
Druiven tot begin maart uitstekend houdbaar.

Bedrijfsnummer 108.

1s-Gravenzande.

zavel.

Snoer, 14 jaar oud. Voorteelt spinazie. Goed gegroeid gewas, rijpingssnoei toe
gepast O
Bij de oogst, cijfer 8.
Trossen liggen iets te hoog. Zeer lichte dauwbeschadiging door te laat krenten.
11 jan.
cijfer 8.
inhoud mee.

8 maart.
inhoud mee.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot licht en
besstelen niet tot matig sterk ingedroogd Bessen iets gerimpeld.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Trosstelen licht tot matig
sterk en besstelen licht tot zeer sterk
ingedroogd. Enkele iets gerimpelde bessen.
Eén plekje van twee rotte bessen.

cijfer 8+.
8 febr.
inhoud mee,

5 april.
inhoud mee,

Steeleinden licht ingedroogd. Tros- en
besstelen iets tot matig ingedroogd.
Enkele bessen licht gerimpeld.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
stelen licht tot sterk en besstelen zeer
sterk ingedroogd. Eén rotte bes. Bessen
matig sterk gerimpeld.

Totaal beoordeling.
Tot begin maart houdbare druiven.

cijfer 7TT •

cijfer 8.

Bedrijfsnummer 109'

zavel.

1s-Gravenzande.

Snoer, 14 jaar oud. Voorteelt spinazie. Goed gegroeid gewas, rijpingssnoei
toegepast.
Bi.j de oogst, cijfer 8.
Enkele trossen met een open kop. Trossen liggen iets te hoog.
cijfer

11 jan.
. cijfer 8.
inhoud mee.

8 maart.
inhoud mee,

Steeleinden niet tot matig ingedroogd.
Tros- en "besstelen niet tot licht in
gedroogd.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot matig sterk
en hesstelen sterk tot zeer sterk inge
droogd.

cijfer 8-g-.
8 febr.
inhoud mee.

5 april.
inhoud mee.

Steeleinden licht tot matig ingedroo^
Tros- en besstelen iets tot matig in
gedroogd.

Steeleinden niet tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot zeer sterk
en besstelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Eén rotte bes. Bessen licht
tot matig gerimpeld.

zlL

Totaal beoordeling.
Tot begin maart goed houdbare druiven. Open trossen kunnen worden voorkomen.

Bedrijfsnummer 110.

Naaldwijk.

zavel.

Snoer, 3 jaar oud, onderstam Frankenthaler. Voorteelt spinazie na tomaten. Matig
sterk gegroeid gewas, iets dieven uitgebroken.
"Ri i de oogst.

Vrij veel dauwbeschadiging bij het krenten en iets dauwbeschadiging bij de oogst,
Een krantje onder het houtwol.
11 jan„
cijfer 6-|-.
inhoud 2950,

8 maart.
cijfer 6-g-.
inhoud 3340.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
stelen matig tot matig sterk en besste
len matig sterk tot zeer sterk inge
droogd. Meerdere gerimpelde bessen.

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Trosstelen matig tot zeer sterk
en besstelen sterk tot zeer sterk inge
droogd. Eén rotte bes.

8 febr.
cijfer 6.
inhoud 3480.

5 april.
cijfer 6-^.
inhoud 3760.

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd. Bessen licht gerimpeld. In
twee trossen komt tamelijk veel rot
voor.

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroogd.
De bessen zijn over het algemeen sterk
gedeukt of gerimpeld.

Totaal beoordeling.
Deze jonge druiven zijn als zodanig niet bewaarbaar. Dit kan echter met het
ouder worden snel verbeteren.

Bedrijfsnummer 111.

Naaldwijk.

zavel.

Snoer', 3 jaar oud, onderstam Gros Maroc, Voorteelt spinazie na tomaten. Goed
gegroeid gewas, dieven uitgebroken.
Bij de oogst.
Vrij sterke dauwbeschadiging door te laat krenten.
11 jan.
cijfer 7+ «
inhoud 3930.

8 maart.
cijfer 7 »
inhoud 3660,

Steeleinden en trosstelen iets tot
matig ingedroogd. Besstelen iets tot
licht ingedroogd. Esn plekje van 2 rot
te "bessen. Enkele gedeukte "bessen.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Enkele iets gerimpelde
be ssen.

f ebr,
cijfer.7-.
inhoud 3470.

5 april.
cijfer 6-g-.
inhoud 3440.

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig tot
zeer sterk ingedroogd. Veel gerimpelde
bessen. Een tros met een slijtpuntje.
4 rotte bessen.

Steeleinden en trosstelen matig sterk
tot zeer sterk. Besstelem zeer sterk
ingedroogd. Eén rotte plek en één rotte
bes. Bessen matig gerimpeld.

àm
™

Totaal "beoordeling.
Druiven tot februari redelijk goed houdbaar, Bij het ouder worden van de bomen
zal de bevaarbaarheid verbeteren.

Bedrijfsnummer 112,

Naaldwijk.

zavel.

Snoer, 3 jaar oud. Voorteelt spinazie na tomaten. Sterk gegroeid gewas, dieven
uitgebroken.
Bij de oogst.
Vrij veel dauwbeschadiging door te laat krenten.
11 jan.
cijfer 6
inhoud 3910.

8 maart.
cijfer 6-g-,
inhoud 3670.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig tot
sterk ingedroogd.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd.en besstelen zeer sterk.

8 febr.
cijfer 7-'
inhoud 3550<

3 april.
cijfer 6-g-.
inhoud 3740.

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd
Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
Tros- en besstelen matig tot sterk inge matig gerimpeld. 2 rotte plekjes en 3
droogd.
rotte bessen.
Totaal beoordeling,
Tot begin maart redelijk goed bewaarbare druiven.

Bedrijfsnummer 113.

Naaldwijk.

zavel.

Snoer, 3 jaar oud, onderstam Gros Colman, Voorteelt spinazie na tomaten. Goed
gegroeid gewas, dieven uitgebroken.
Bij de oogst.
Vrij veel dauwbeschadiging door te laat krenten.
cijfer 6
11 jan.
inhoud 3140.

8 maart.
cijfer 6.
inhoud 3400.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig tot
sterk ingedroogd. Eén rotte bes.

Stelen zeer sterk ingedroogd. Enkele
iets gerimpelde bessen. Eén rotte bes.

8 febr.
cijfer 7+inhoud 3&70O

5 april.
cijfer 7inhoud 3600.

Steeleinden en trosstelen sterk tot
zeer sterk ingedroogd. Besstelen mati£
tot zeer sterk ingedroogd. Bessen
licht gerimpeld. De tros met een ver
sleten punt.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen matig sterk tot zeer sterk en besstelen zeer sterk ingedroogd,
Eén rotte plek en één rotte bes.

Totaal beoordeling.
Tot maart kunnen deze druiven wel worden bewaard.

Bedrijfsnummer 114 •

Naaldwijk,

zavel.

Snoer, 3 jaar oud, onderstam Försters White Seedling. Voorteelt spinazie na
tomaten. Goed gegroeid gewas, iets dieven uitgebroken.
Bij de oogst.
Vrij ernstige dauwbeschadiging bij het krenten.
11 jan.
cijfer 7«
inhoud 37^0.

8 maart.
cijfer 7+»
inhoud 3^50.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen "licht
tot sterk ingedroogd.

Steeleinden en trosstelen sterk tot
zeer sterk ingedroogd. Besstelen zeer
sterk ingedroogd. Eén grote rotplek.
Verspreid enkele rotplekken.

febr,
cijfer 6+.
inhoud 3740.

5 april.
cijfer 7.
inhoud 3490.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig sterk
tot zeer sterk ingedroogd. 2 rotte
plekken en twee rotte bessen.

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroogd,
Bessen licht gerimpeld. Eén rotte bes.

Totaal beoordeling.
Druiven als zodanig uiterlijk tot januari bewaarbaar. Met het ouder worden van
de bomen zal de bewaring nog verbeteren.

Bedrijfsnummer 115.

zavel.

Naaldwijk.

Snoer, 3 jaar oud, onderstam West Frisia. Voorteelt spinazie na tomaten. Iets
dieven uitgebroken. Goed gegroeid gewas.
Bij de oogst.
Vrij veel dauwbeschadiging door te laat krenten.
cijfer 6.
11 jan.
inhoud 3730.

cijfer 6-g-,
8 maart.
inhoud 3740.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
Trosstelen licht tot matig en "besstelen
licht tot sterk ingedroogd. Eén rotte
bes en enkele iets gerimpelde bessen.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot matig sterk
en besstelen matig tot zeer sterk inge
droogd. Eén rotte bes, iets slijtage.

cijfer
8 febr.
inhoud 3780-

3 april.
cijfer 6%-.
inhoud 3680.

Stelen matig, tot zeer sterk ingedroo£
Tamelijk wat licht gerimpelde bessen
én een rot plekje.

Steeleinden sterk tot zeer
droogd. Tros- en besstelen
tot zeer sterk ingedroogd.
ken, vrij sterk gerimpeld.
kleurd.

^
sterk inge
matig sterk
2 rotte plek
1 tros ver

Totaal beoordeling.
Druiven als zodanig niet bewaarbaar. Met het ouder worden van de bofaen zal de
bewaring nog verbeteren.
.

Bedrijfsnummer 116.

Monster.

zavel

Snoer, 4 jaar oud. Voorteelt sla,
Bij de oogst, cijfer 9Geen opmerkingen.
11 jan.
cijfer 7~àinhoud mee.

8 maart.
inhoud mee,

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Trosstelen matig tot matig
sterk en besstelen matig tot zeer sterk
ingedroogd.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig tot
zeer sterk ingedroogd". Bessen iets ge
rimpeld. Eén rotte bes.

8 febr.
cijfer 7 »
inhoud mee,

5 april.
inhoud mee.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig sterk
tot sterk ingedroogd. Bessen licht
gerimpeld. Eén rot plekje.

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen sterk tot
zeer sterk ingedroogd. Vrij veel licht
gerimpelde en enkele matig gerimpelde
bessen.

Totaal beoordeling.
Deze jonge druiven zijn goed houdbaar tot begin maart.

cijfer

cijfer 7i

Bedrijfsnummer 11?.

zavel.

Monster.

Snoer,28 jaar oud, afgezaagd in 3 952- Voorteelt sla.
ven uitgeknipt + rijpingssnoei toegepast.

Matig gegroeid gewas. Die

Bij de oogst, cijfer 7«
Iets dauwbeschadiging door een bestrijdingsmiddel. Trossen wat te hoog. Iets
slordig gekrent. Géén krant ox id. onder het houtwol.
11 jan.
cijfer 6-g-•
inhoud 555O.

8 maart.
cijfer 6-g-.
inhoud 3190»

Stelen iets tot sterk ingedroogd. Enke
le gerimpelde hessen. Eén plekje van
enkele rotte bessen.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen matig tot zeer sterk
ingedroogd.

8 febr.
cijfer 6%-.
inhoud 3330.

5 april.
cijfer 6%-.
inhoud 3200.

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroogd.
Bessen tamelijk gerimpeld. Twee trossen
enigszins verkleurd.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk'
ingedroogd. Tros- en besstelen zeer
sterk ingedroogd. Trossen sterk gerim
peld. Eén rotte bes.

Totaal beoordeling.
De koelkwaliteit van deze druiven is gering. Getracht kan worden door een juiste
bemesting en verzorging een wat hardere bes te verkrijgen. Ongetwijfeld zal de
bewaarkwaliteit dan toenemen.

Bedrijfsnummer 118.

Honselersdijk.

zware zavel.

Legger, 31 jaar oud. Voorteelt bloemkool. Matig sterk gegroeid gewas, ingeknipt.
Bij de oogst, cijfer "J%r.
Enkele trossen liggen verkeerd, enkele trossen wat open. Iets dauwbeschadiging
bij het krenten.
11 jan.
cijfer 6-g-.
inhoud 3170=

8 maart.
cijfer 7+«
inhoud 3160.

Steeleinden sterk ingedroogd. Trosstelen matig en besstelen iets tot matig
ingedroogd„

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen iets tot
zeer sterk ingedroogd. Eén rotplek.

8 febr.
c ijf er 7ir *
inhoud 3330.

5 april.
inhoud mee.

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot licht in
gedroogd. Eén tros met een versleten
punt.

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot sterk
ingedroogd. Verscheidene licht gerimpel
de bessen. 2 versleten puntjes.

cijfer J +.

jßotaal beoordeling.
Tot begin maart houdbare druiven. "Lam'1 dient vermeden te worden. De kwaliteit
van de druiven kan bij zorgvuldig verpakken nog beter worden.

Bedrijfsnummer 119.

Monster.

zavel.

Snoer, 28 jaar oud, omgeënt in 1948. Onderstam Frankenthaler. Voorteelt sla.
Tamelijk goed gegroeid gewas. Ingeknipt en rijpingssnoei toegepast.
Bi.j de oogst, cijfer 8.
Iets slordig gekrent. Zeer lichte beschadiging door een bestrijdingsmiddel. Géén
krantje onder het houtwol.
II jan.
cijfer 8-.
inhoud 5520.

cijfer 8-.
8 maart.
inhoud 3400,

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd,
Tros- en besstelen niet tot licht inge
droogd.

Steeleinden matig sterk tot sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot matig inge
droogd en besstelen niet tot licht.

cijfer 88 febr.
inhoud 3420.

5 april.
cijfer 8-.
inhoud 3270.

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd.
Trosstelen iets tot matig en besstelen
niet tot licht ingedroogd.

Steeleinden iets tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen iets tot matig sterk
ingedroogd.

Totaal beoordeling.
Tot begin april goed bewaarbare druiven.

Bedrijfsnummers 120.

Monster.

zavel.

Bomen 30 jaar oud, afgezaagd in 1955« Voorteelt tomatenplant. Matig gegroeid
gewas, weinig ingeknipt.
Bij de oogst.
Geen krantje onder het houtwol.
11

jan.
cijfer 8-jr.
inhoud 3530.

8 maart.
cijfer &y.
inhoud 3660.

Stelen niet tot iets ingedroogd.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot sterk inge
droogd. Eén tros met steelschimmel. Eén
rotte bes.

8 febr.
cijfer 9 «
inhoud 3480.

5 april.
cijfer 8^-.
inhoud 3480.

Steeleinden iets ingedroogd. Tros- en
besstelen niet ingedroogd.

Stelen iets tot matig ingedroogd.

Totaal beoordeling.
Druiven goed bewaarbaar tot begin april.

Bedrijfsnummer 121.

Naaldwijk.

no 35 (wit).

Onderstam? Frankenthaler.
11 ,j an.
oi.jfer
inhoud mee.

1"1 jan.
inhoud mee.

Steeleinden niet tot matig sterk inge
droogd. Tros- en "besstelen niet tot ma
tig ingedroogd. Enkele hessen met in
wendig rot. (Kistje l).

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Trosstelen iets tot matig sterk
en besstelen niet tot matig ingedroogd.
Enkele rotte hessen. (Kistje 2).

Totaal beoordeling.
De druiven zijn waarschijnlijk wel goed houdbaar tot half december.

Bedrijfsnummer 122 C.

Monster.

zavel.

Bomen 30 jaar oud. Voorteelt aardappel. Goed gegroeid gewas, zomersnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer 7-g-«
^^ts dauwbeschadiging door te laat krenten. Geen krantje onder het houtwol.
11 jan.
cijfer
inhoud 3700»

8 maart.
inhoud mee.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot matig inge
droogd. Eén rotte bes.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Trosstelen iets tot matig en besstelen
iets tot sterk ingedroogd. Verspreid
enkele rotte bessen.

febr <
cijfer 7+»
inhoud 3480»

5 april.
inhoud mee.

Steeleinden en trosstelen niet tot iets
ingedroogd. Besstelen niet ingedroogd.
Eén rotte bes.3

Steeleinden iets ingedroogd. Tros- en
besstelen iets tot licht ingedroogd. Ver
spreid verscheidene rotte bessen. 1 tros
met een versleten punt.

cijfer 7ür.

cijfer 7+.

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot +_ half maart. Oppassen voor lam.

Bedrijfsnummer 123.

's-Gravenzande•

zand.

Snoer, 4-15 jaar oud. Voorteelt sla. Beperkt rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst, cijfer 8.
Geen opmerkingen over de druiven.
11 jan.
cijfer 8%-.
inhoud mee,

8 maart.
cijfer &15-.
inhoud 3350.

Steeleinden sterk ingedroogd» Trosstelen iets tot licht ingedroogd en bes-stelen niet tot matig ingedroogd.

Steeleinden matig tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd.
-v

bomen 4 jaar oud.

^bomen 15 jaar oud.

8 febr.
cijfer 8+.
inhoud mee.

5 april.
cijfer 8.
inhoud 3200.

Steeleinden iets tot matig sterk inge
droogd. Tros-- en besstelen licht tot
matig sterk ingedroogd.
x
bomen 6 jaar oud,

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen matig sterk tot sterk
ingedroogd. Een rotte bes.
bomen 8 jaar oud.

Totaal beoordeling.
Over de bewaarduur is niets positiefs te zeggen, daar de druiven van bomen van
verschillende leeftijd kwamen. Over het algemeen is de bevaarbaarheid echter goed,

Bedrijfsnummer 123A.

's-Gravenzande.

sand.

Bij de oogst, cijfer 8.
Geen opmerkingen over de druiven.
11 jan.
cijfer
inhoud 3370.

8 maart.
cijfer 7+«
inhoud 3640.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot matig inge
droogd. Verspreid 3 rotte bessen.

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Tros-- en besstelen niet tot matig inge
droogd. Eén grote en 3 kleine rotplekjes.

8 febr.
cijfer 8-g-.
inhoud 3500.

5 april.
cijfer 7y
inhoud 3310.

Stelen niet tot iets ingedroogd. 2 rot
te bessen.

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen niet tot
matig sterk ingedroogd. Eén tros met
veel rot, een tros met 2 rotte bessen,
verspreid enige rotte bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven tot begin maart goed houdbaar. Het telen van een wat hardere bes, zal
het rot waarschijnlijk wel verminderen (mogelijk door een ruime zomersnoei en
rijpingssnoei.

Bedrijfsnummer 124»

Wateringen.

klei.

Legger, +_ 35 jaar oud. Voorteelt: geen.
Bij de oogst, cijfer 7~è~»
Iets dauwbeschadiging bij het krenten en de oogst. Geen krantje onder het houtwolj
11 jan.
cijfer 7%-.
inhoud 367O.

8 maart.
inhoud mee.

Steeleinden iets tot matig ingedroogd.
Trosstelen iets tot licht en besstelen
niet tot matig ingedroogd.

Steeleinden iets tot matig sterk inge
droogd. Trosstelen licht tot matig sterk
en besstelen niet tot matig sterk inge
droogd. Frankonthal onderstam.

8 febr.
cijfer 7-è-.
^^jlnhoud mee.,
Steeleinden iets tot licht ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot iets inge
droogd.
Totaal beoordeling.
Druiven tot begin april goed bewaarbaar.

1 april.
inhoud mee.

cijfer 8.

cijfer 8.

Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Trosstelen niet tot matig en besstelen
licht tot matig sterk ingedroogd.

