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Doel ;
Het doel van de proef is, om aan de hand van diverse waarnemingen in de
loop van een aantal jaren inzicht te verkrijgen in de omstandigheden, die van
invloed zijn op de bewaarbaarheid van Black Alicante gedurende de wintermaanden.
Opzet.
Als voortzetting van de in 1958—'59 begonnen proef werd contact opgenomen
met de telers van bewaardruiven.
Deze telers konden een of meer verschillende partijtjes van 4 kistjes, elk met
+. 5?5 kg druiven, voor de proef beschikbaar stellen.
Ieder partijtje van 4 kistjes kreeg een nummer, de kistjes werden ten overvloede
nog doorlopend genummerd.
Er waren 5 ophaaldata nl. op 26 september, 2, 9> 16 en 23 oktober.
Voor de kistjes in het koelhuis werden geplaatst vond een beoordeling plaats
waarbij werd gelet op het klaarmaken van het kistje, de manier waarop is geoogst
en de uiterlijke bewaarkwaliteit.
De omstandigheden waaronder de druiven gegroeid waren werden zoveel mogelijk ter
plaatse beoordeeld.
Te beginnen met 12 januari werd om de drie é. vier weken telkens één kistje van
elk partijtje uit het koelhuis gehaald en beoordeeld. Dit gebeurde door een com
missie bestaande uit de heren 0. Wiersma van het Instituut voor Bewaring en Ver
werking van Tuinbouwprodukten (i.B.V.T.) te Wageningen, de heer J. Willems,
voorzitter van de veiling Sammersbrug en de heer P.A. Kruyk hoofdassistent bij
de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst te Naaldwijk.
IIa het koelen ?^erd eveneens de "aankleding" van de kistjes nagegaan, d.w.z. de
hoeveelheid houtwol bepaald, of er al dan niet een krantje tegen het stuiven
onder het houtwol lag, enz.
Na beoordeling konden de druiven door de tuinder meegenomen worden of voor zijn
rekening worden verkocht.
In het eerste geval werden alleen de koelkosten berekend.
Op alle beoordelingsdata werden de telers in de gelegenheid gesteld de druiven
te bekijken. Hiervan werd druk gebruik gemaakt.
Verloop van de proef.
Aantal deelnemers.
In totaal gaven zich voor deze proef 99 druiventelers op. Het gezamenlijk
aantal partijtjes bedroeg 131. In het vorige seizoen bedroeg dit aantal 71«
37 deelnemers namen in het vorige seizoen reeds aan de proef deel (37>4 f°)•
Er waren
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De deelnemers waren afkomstig uit de volgende plaatsens
Poeldijk
's-Gravenzande
Wateringen
Naaldwijk
Honselersdijk

aant-deelnemers
26
17
14
10
8

fo
26,3
17 »2
14,1
10,1
8,1

Maasdijk
Möns ter
De Lier
Maasland
Den Briel
Delfgauw
Kwintsheul
totaal

7.1
7»1
5,0
2,0
1,0
1,0
1,0
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7
5
2
1
l
1
T§'

De beoordeling vóór het koeien.
Cp de afgesproken data werden de druiven "bij de diverse kwekers opgehaald.
In de meeste gevallen konden het gewas en de groeiomstandigheden van de druiven
heoordeeld worden.
Er werd gelet op de volgende punten;
1. grondsoort
2. ouderdom van de bomen
3» de boomvorm
4. het al dan niet toepassen van rijpingssnoei
5. verder werd er navraag gedaan naar de voorteelt en een eventuele onderstam.
Genoemde punten zullen achtereenvolgens besproken worden.
l) de grondsoort.
plaats

klei

Poeldijk

zware
zavel

zavel

lichte
zavel

zand

's-Gravenzande
Wateringen
Naaldwijk
Honselersdijk
Maasdijk
Monster
De Lier

2) De ouderdom van de bomen,
aantal jaren
Û jRar
6 J.10
11-25 "
2') jaar en ouder

aant, partijtjes
25
28
25
41

v/h totale aantal
19,7
23,9
21,4
35,0

pij de laatste groep waren alle bomen jonger dan 40 jaar, uitgezonderd 2 partijtjes, nl. één van bomen van 45 jaar en één van bomen van 56 jaar.
2j Boomvorm.
Ook dit jaar bleek, dat de meeste druiven op snoer werden geteeld, nl. in
70 fa van het aantal gevallen.
In Poeldijk gaat de voorkeur sterk naar snoeren uit, 22 partijtjes waren daar
van snoeren afkomstig, en slechts 6 van leggers.
-^n Wateringen werd in 8 gevallen op snoer en in 10 gevallen op legger geteeld.
In Naaldwijk blijkt eveneens een sterke voorkeur voor op snoer telen te bestaan.

Il
4). De gebruikte onderstam.
De volgende onderstammen waren geënt met Black Alicante ;
Gros Colman
Forsters Y/hite Seedling
Frankenthaler
Golden Champion
West Frisia
Maroc

6 x
2 x
1 x
1 x

In één geval was geënt op Frankenthaler, met tussenstam West-Frisia, hierbij
hadden de bessen een opmerkelijk West-Frisia uiterlijk!. Op 29 bedrijven waren
de bomen afgezaagd geweest. Dit was op 4 uitzonderingen na, korter dan 10
jaar geleden gebeurd.
5). Rijpingssnoei.
Het bleek ook dit jaar weer, dat rijpingssnoei zeer vaak onjuist wordt toegepast.
Enige weken vóór de oogst, als de bessen dus reeds gekleurd zijn worden de scheu
ten, afhankelijk van hun grootte, 15 tot 30 cm ingekort.
Door de brede, open banen, die hierdoor in het gewas ontstaan, kan de zon onge
hinderd naar binnen schijnen. De rijping verloopt dan wat beter en de gewenste
diepblauwe kleur wordt gemakkelijker bereikt. Het valt echter te begrijpen, dat
een dergelijke nogal ingrijpende snoei met overleg moet worden toegepast. Dit
werd in de afgelopen zeer zonnige en droge zomer 'duidelijk gedemonstreerd.
Bv. in gevallen waar een zeer dicht gewas gevormd was, kon het niet uitblijven,
dat na. het toepassen van rijpingssnoei, zonverbranding op de bessen optrad. De
overgang was immers té groot.
In een dergelijk geval kan men zich beter beperken tot het enkele malen uitbreken
van de kop en de tussen het gewas gegroeide dieven. Verder dient er vooral niet
te vroeg rijpingssnoei te worden toegepast, omdat dan het gevaar van besver
branding zeer groot is.
Uit de verkregen gegevens blijkt, dat een groot aantal telers zich beperkt tot
het iets inknippen van de kop. Het zou in vele gevallen de moeite waard kunnen
zijn, wat meer snoei toe te passen, om zodoende wat hardere, dus beter bewaarbare druiven te verkrijgen.
In onderstaande tabel is het aantal en percentage opgenomen van de partijtjes,
waarbij een bepaalde snoei werd toegepast.
aantal
niet ingeknipt
kop v/h gewas iets ingeknipt
kop v/h gewas matig ingeknipt
kcp v/h gewas sterk ingeknipt
dieven iets uitgebroken
licht zomersnoei toegepast
flink zomersnoei toegepast
rijpingssnoei toegepast

11

52
13
11

6

1
1

18

percentage
9,8

46,0
11,5
9,8
5,3
0,9
0,9
15,8

4.
6)y De voorteelt.
In onderstaande tabel is de gebezigde voorteelt in elk van de deelnemende
plaatsen opgenomen.
voorteelt
sla
bloemkool
spinazie
geen
koolplant
radijs
andijvie
peen
tomaten
planten
opkweek
raapstelen
^fresia
voorjaarsandijvie

Poel Wate
dijk ringen
10
8
3
1
1

9
2
5
4

1s-Graven-

zande
8
2
2
1
1
1
1
1

Naald Monster Maas H'dijk De Lier totv
wijk
dijk
9
3
2

3
l
l

3

2

2
1
1

1
4
3
2

1

1

2
1
3

2
2
2
1

1
1
3

1
1

1
2

2

%

42
22
16
15
3
5
4
3
3
7

33,6
17,6
12,8
12,0
2,4
4,0
3,2
2,4
2,4
5,6

2
1
2

1,6

0,3
1,6

Er heeft zich, t.o.v. vorig jaar een belangrijke verschuiving voorgedaan. Het
percentage bedrijven met bloemkool als voorteelt, bedroeg toen 35,3 i° van het
totaal, het percentage met sla als voorteelt 17)6
Dit jaar echter is in 33,6^
van de geval sla geteeld, en bedraagt het percentage met bloemkool-voorteelt
17,6$! Het percentage bedrijven met spinazie als voorteelt is gelijk gebleven.
12,0 °/o van de bedrijven had géén voorteelt.
De ventuele invloed van de voorteelt op de bewaarbaarheid van de druiven, zal
verder in dit verslag nog besproken worden.
Pè koel-kwaliteit
Voor de druiven de koelcel ingingen werden zij gekeurd op de uiterlijke bewaarkwaliteit. Zij kregen hiervoor een cijfer. Ook werd er gelet op eventuele "schoonheids"foutjes, zoals dauwbeschadiging door te laat krenten en/of wat minder voor
zichtig oogsten enz. Eveneens werd gelet op de manier van verpakken, netjes dwz.
^fconder slierten houtwol, geen verkeerd neergelegde trossen en niet te vol of te
xeeg.
Na het koelen Y/erd eveneens nagegaan hoeveel houtwol er gebruikt was, of er al
dan niet een krantje onderin was gelegd, en de soort van het dekvel.
Een krantje onderin belet het ëtuiven van houtstof door de kieren van het kistje,
zodat een stoffig uiterlijk wordt voorkomen; het oefent tijdens het koelen geen
invloed op de druiven uit.
Ook de kwaliteit van het dekvel is belangrijk, kneust er een bes op vloeipapier
("flodder") dan ontstaat er direkt een grote natte rode vlek, die zich sterk kan
uitbreiden, het dunne, vloei kan dan of gaan schimmelen of aan de druiven vast
plakken; in ieder geval is de kans op een vieze boel groot.
In het volgende overzicht staan de verkregen gegevens van alle bedrijven per
plaats vermeld.

Van de vier "grote" deelnemers, komt Poeldijk verhoudingsgewijs weer als e
Leste naar voren, wat "betreft de verzorging van de druiven. Daarna komt
1s-Gravenzande, Wateringen en Naaldwijk.
Hoewel er in Naaldwijk duidelijk minder zorg aan de druiven wordt "besteed (geen
krantje onderin, dekvel van vloei, wat minder goede kleur) worden de druiven
netter verpakt dan in Wateringen, zodat op het oog Naaldwijk toch weer "beter
uit de bus komt!)
In het algemeen kan toch weer hetzelfde gezegd worden als verleden jaar, nl.,
dat het gemiddelde peil nog aanzienlijk kan worden opgevoerd!
Het koel en en de duur van de bewaring.
De druiven werden gekoeld in het koelhuis van de heer A.van Dijk in Honselersdijk.
Eet is een middelgroot koelhuis. De eerste druiven werden pas geruimd +_ 10 januari
Voordien was de cel dus geheel bezet. De luchtvochtigheid was gedurende de bewaartijd aan de hoge kant, daar het zich liet aanzien, dat de druiven sneller in
droogden, dan normaal het geval was.
Geregeld is 30^ toegediend, om het optreden van rot tegen te gaan.
Er dient wel rekening te worden gehouden met het feit, dat de eerste druiven
26 september in het koelhuis vrerden gebracht en de laatste partijtjes op 16
tober!

K

Beoordeling na het koelen.
Op de volgende data werd van ieder partijtje één kistje beoordeeld^ 12 januari,
9 februari, 9 maart en 30 maart, De inhoud werd gecontroleerd op de mate van
•
indrogen van de steeleinden, tros- en besstelen, rimpelen van de bessen, rot, slij
tage, verkleurig en wat er eventueel verder aan kon worden opgemerkt,
Voorts werd een cijfer gegeven voor de veiling-kwaliteit. Een "klokgaaf" partij
tje kreeg een 10, een partijtje, dat als waardeloos beschouwd kon worden een J
of 4- Het kan dus voorkomen, dat van twee partijtjes, die wat kwaliteit betreft,
niet voor elkaar behoeven onder te doen, de één toch een hoger cijfer krijgt,
omdat dit partijtje grovere bessen heeft en dit op de veiling ook meer gev/aardeerd wordt.
Vóór tot bespreking van de verkregen resultaten wordt overgegaan dient opgemerkt
te worden, dat 1959 wel een zeer uitzonderlijk druivenjaar was.
Het weer was vrijwel de gehele zomer warm en zeer zonnig, zodat bij een juiste
verzorging een uitstekend produkt werd bereikt. Tijdens de teelt kwam vrijwel geen
^ot voor. Daar, waar de vochtvoorziening te wensen overliet, trad nogal wat lam op
Pf bleven de punten van de trossen rood.
Tijdens de bewaring werd een hoge luchtvochtigheid gehandhaafd, daar het zich
liet aanzien, dat de druiven sneller indroogden. Dit is ook inderdaad het geval
geweest, op 12 januari, dit jaar, waren er meer sterker ingedroogde partijen als
op dezelfde datum in '58.
Dit was ook het geval op de 2e beoordelingsdatum.
Daarna bleven de druiven echter constant, zodat uiteindelijk de bewaring en bewaar
duur beter en langer waren dan in '58-'59»
In gevallen waar veel rot optrad, kon bijna steeds de oorzaak gevonden worden in
een minder zorgvuldige of soms wel ruwe behandeling.

De koel-uitkomsten.
In de eerste plaats geven wij hier een overzicht van de gemiddelde cijfers,
zowel voor de koelkwaliteit vóór het koelen, als nâ het koelen.
plaats van herkomst
Poeldijk
's-Gravenzande
Y/ateringen
Naaldwijk
Honselersdijk
Maasdijk
Monster
De Lier

koelkwal.
vóór koelen
7,8
7,3
6,9
7,3
7,8
7,9
7,3
8,0

cijfer veilingkwaliteit
9/2 : - 9/3
1-2-/1
30/3
7,4
7,3
7,0
7,2
7,3
7,7
7,5
7,6

7,7
7,5
7,2
7,7
7,9
7,8
7,6
7,5

7,9
7,8
7,2
7,8
7,9
7,8
7,4
7,3

7,7
7,5
7,3
7,6
7,6
7,8
7,6
7,2

Uit deze cijfers "blijkt duidelijk, dat wat reeds eerder is opgemerkt, nl., dat >
bij de eerste beoordelingsdatum de kwaliteit enigszins tegenviel, terwijl na
langer koelen de druiven relatief beter uit de bus kwamen!
^Vergelijken we deze cijfers met vorig jaar, dan zien we, dat dit jaar de druiven
™en hoger cijfer behaalden, dit was voor de laatste beoordelingsdatum zelfs ge
middeld ruim een punt hoger!
Het leek gewenst, om de bewaarkwaliteit eveneens t.o.v. de grondsoorten te
vergelijken. De verkregen cijfers staan in onderstaande tabel vermeldt;
grondsoort

kwaliteit vóór
het koelen

klei
zware zavel
zavel
lich'-e zavel
zand

cijfer veilingkwaliteit
12/1
9/2
9/3

7,8
7,6
7,5
7,2
7,6

7,4
7,5
7,1
6,9
7,7

7,6
7,7
7,7
7,6
7,8

7,7
7,7
7,5
7,6
7,7

30/3
7,9
7,5
7,6
7,3
7,6

In tegenstelling met het bewaarseizoen 1958-'59 zijn er hoegenaamd geen ver
schillen in kwaliteit onderling aan te wijzen. Toch is wel de lijn aanwezig,
dat de bewaarkwaliteit, naarmate de grond zwwarder wordt, beter is.
flfie zandgrond vertoont dit jaar echter een uitzondering.
^^et is opmerkelijk, hoe goed'dit bewaarseizoen de zandgrond zich gehouden heeft!
Uit de resultaten van dit én het afgelopen jaar blijkt dus wel, hoe belangrijk
de weer-factor kan zijn!
De bewaardatum.
grondsoort
klei
zware zavel
zavel
lichte zavel
zand

(aantal partijtjes, bewaarbaar tot een bepaalde datum).

niet
januari
februari
maart
bawaarb. begin half eind begin half eind begin half eind
1
2
1

1

1

1
3

1

1
2

3
7
11
5
3

3
8
12
4
2

11
10
26
9
4

Zn bovenstaande tabel is het aantal partijtjes vermeld, dat tot een bepaalde
periode goed bewaarbaar bleek te zijn.
De partijtjes, die niet tot maart bewaarbaar bleken te zijn, waren in de meeste
gevallen óf afkomstig van zeer jonge bomen, of van bedrijven waar minder zorg
aan de druiven werd besteed.

Ii.
Invloed van de voorteelt.
Omdat gebleken is, dat de meeste partijen tot in maart goed bewaarbaar waren is
alleen de invloed van de voorteelt op de bewaarkwaliteit en niet op de bewaarduur nagegaan, In een ander , meer normaal jaar is dit waarschijnlijk wel weer
mogelijk. In het volgende overzicht wordt voor iedere voorteelt op de 4 achter
eenvolgende beoordelingsdata het gemiddelde kwaliteiscijfer gegeven en eveneens
het cijfer voor de koelkwaliteit, bepaald vóór het koelen.
12/1
9/2
30/3
9/3
voorteelt
koelkwaliteit
cijfer veilingkwaliteit
sla
bloemkool
spinazie
opkweekplant
geen voorteelt

7,5
7,5
7,5
7,7
7,7

7,1
7,6
7,4
7,3
7,3

7,4
7,6
7,7
7,6
7,2

7,3
7,3
7,9
7,6
7,5

7,5
7,6
7,7
7,5
7,5

Van de overige voorteelten, kunnen wegens het geringe aantal daarvan geen be
trouwbare gemiddelde cijfers gegeven worden. Vergelijken we bovenstaande cijfers
onderling, dan blijkt, dat waar spinazie is geteeld, de bewaarkwaliteit het best
^^ls. Daarna volgen respectievelijk bloemkool, -ftlantenopkweek, geen voorteelt en
als laatste sla.
Vergelijken we deze resultaten met vorig jaar, dan is in grote trekken dezelfde
lijn aanwezig, nl., bloemkool beter dan sla, zonder voorteelt; goed.
Spinazie, waarvan vorig jaar nog geen duidelijk beeld aanwezig was, komt nu dui
delijk met de beste resultaten naar voren.
Hoewel de proef pas 2 jaar "loopt" kunnen misschien nu al de redenen nagegaan
worden, waarom de ene voorteelt beter zou zijn dan de andere.
Waar geen voorteelt wordt gebezigd, zal er wellicht wat minder aan de grond
worden gedaan, dan wanneer dit wel het geval zou zijn. Ook is het luchten dan iets,
dat gemakkelijker kan worden verwaarloosd. Voor de opkweek van planten geldt voor
al het eerste punt van het hierboven omschrevene.
Met sla ligt de zaak geheel anders, hier wordt nl. enorm veel aan de grond gedaan, o
o^m. uitgespoeld! Dit kan voor de druiven ten aanzien van de bewaring weieens
nadelig zijn. Wanneer bij bloemkool op verstandige wijze gelucht wordt, kunnen de
resultaten zeer goed zijn. Bij spinazie, waarvan men weet, dat dit zeer veel vocht
aan de grond onttrekt, zal men na de oogst zeker gieten, en dit is het juist
wat de druiven in die tijd nodig hebben. Ook wordt na de oogst de grond alleen
^ar goed geschoffeld en aangeharkt, zodat de druivenwortels bijna niet beschaigd worden. In meer normale jaren zal de invloed van de voorteelt beter tot
uiting komen.

f

Kwaliteitsafwijkingen.
De volgende kwaliteisafwijkingen kwamen in meer of mindere mate voor; rot, slijta
ge, verbranding, rimpelen van de bessen, steelschimmel en verkleuring.

Rot.
Dit jaar is er tijdens de teelt weinig rot opgetreden, men moest werkelijk
zoeken, om een rot besje te vinden. Omdat de weersomstandigheden zodanig zijn
geweest, dat er hoegenaamd geen rot kón optreden, konden we een duidelijker beeld
verkrijgen van de invloed van de grond en vooral van de verzorging van de drui
ven. In één geval echter heeft het zonnige weer het rot in de hand gewerkt, nl.
daar waar zonverbranding optrad. Matig tot ernstig verbrande bessen gingen nl.
vooral aan het einde van de bewaarperiode inwendig rotten. In enkele gevallen
trad ook zeer ernstig uitwendig rot op, waardoor de gehele tros waardeloos werd.
Om een overzicht in cijfers te verkrijgen, werd herzelfde systeem gevolgd als
verleden jaar.
Hierbij kreeg iedere pratij een cijfer voor rot. Kwam er in het geheel geen rot

voor, dan was het cijfer 0. Kwam er bij één of twee beoordelingedata rot voor,
dan varieerde het cijfer van 1 tot 5»
Kwamen bij 5 of 4 beoordelingsdata rotte plekken voor, dan varieerde het cijfer"
tussen 6 en 9, naar gelang de ernst en de grootte van de aantasting.
Rotaantasting ten aanzien van de grondsoort.
gemiddeld cijfer
klei
zware zavel
zavel
lichte aavel
zand

2,0
2,0
1,6
2,3
1,6

Uit bovenstaande tabel valt weinig af te leiden, de cijfers zijn hiervoor te
klein. Dit klopt dus met de algemene indruk.
Rot, ten aanzien van de herkomst.
plaats
Wateringen
De Lier
Poeldijk
's-Gravenzande
Monster
Honselersdijk

gemiddeld cijfer
3>0
2,2
2,0
2,0
2,0
1,6

Hier zien we hetzelfde, als -veirleden jaar het geval was, nl, dat Wateringen met
het meeste rot voor de dag komt.
Daar we in dit verband de factor grond zo goed als verwaarlozen kunnen, en de
weersomstandigheden bijna ideaal waren voor een gave druif, blijft er slechts
één factor over; de verzorging.
Als we de afzonderlijke bijlagen doornemen, dus het rapport van elk der bedrijven,
dan zien we, dat het meeste rot optreedt, daar waar minder zorgvuldig met de
druiven werd omgegaan. Een enkel rot besje zegt niets, maar als we lezen dat er
bv. veel dauwbeschadiging voorkwam bij het oogsten en er komen later rotte plek
ken voor, dan geeft dit wel te denken.. Niet alleen zorgvuldig oogsten en ver
bakken behoren bij een goede verzorging, maar vooral ook goede cultuurmaatregelen
™p het juiste moment, zoals tijdig uitbreken en een goede vochtvoorziening.
Het indrogen van de besstelen en het rimpelen van de bessen.
Dit jaar droogden de stelen zeer snel en intensief in. Toen op 12 januari de
partijtjes voor de eerste beoordeling uit het koelhuis k¥famen, leek het, af de
druiven 6, in plaats van 3 maanden in de cel hadden gestaan, zo sterk waren de
?telen ingedroogd! Op de volgende beoordelingsdatum bleek er hoegenaamd geen ver
andering in indroging geweest te zijn en ook op de volgende data bleken de drui
ven niet veel minder te zijn. Zo kon het dus gebeuren, dat na 6 maanden koelen
een hoger cijfer voor veilingkwaliteit werd gegeven, dan na 3 maanderyfcoelen, om
dat men na 3 maanden eigenlijk nog niet zo'n sterk ingedroogde partij mag ver
wachten.
De bessen bleven in het algemeen mooi "vol" er kwamen dus niet veel partijen
met gerimpelde bessen voor. Waar dit verschijnsel optrad, was het dit jaar
zelden ernstig.
Slijtage van de bessen.
Slijtage trad maar in enkele gevallen op. Dit verschijnsel uit zich door het dun
en rood worden van de schil, deze kan dan gemakkelijk van de bes geveegd worden.

Slijtage treedt het meest en vooral aan de trospunt op. Wanneer de punt enigs
zins rood is gebleven of wat lam is, treedt slijtage eerder op.
Er kwamen alleen lamme punten voor in druiven, afkomstig van de lichte gronden.
Opmerkelijk was, dat in vrijwel alle gevallen waar slijtage optrad, de stelen tot
het einde toe groen "bleven, dus zeer weinig indroogden.
Steelschimmel.
Ook dit jaar kwam bij enkele partijtjes weer steelschimmel voor. Echter in geen
van de gevallen in ernstige mate. De oorzaak van dit verschijnsel is nog niet
bekend.
Roodkleuring tijdens het koelen.
Trossen, die min of meer slecht op kleur de koelcel ingingen, lieten de rode
kleur na enige maanden koelen vaak intenser zien, Bessen, die door zonverbranding plaatselijk enigszins roo gekleurd waren, waren aan het eind van de bewaring
geheel rood verkleurd, zodat duidelijk het verschil tussen verbrand en niet ver
brand gedeelte naar voren kwam.
Vooral de kop van de trossen had hier soms zeer ernstig van te lijden. In enige
gevallen waar Frankenthaler als onderstam was gebruikt, kwam ook soms een rood
kleuring naar voren.
Samenvatting.
Bij deze voor de 2e keer genomen proef is gebleken, dat door de zeer goede zomer,
de bewaring zeer gunstig is beïnvloed. De druiven waren lang en goed houdbaar.
Hierdoor kwamen echter verschillen in herkomst, invloed van de voorteelt en van
andere factoren niet geheel "uit de verf".
De bewaarkwaliteit van druiven van de zwaardere gronden was echter weer wat beter
dan van druiven van lichte gronden. De druiven van de specifieke zandgronden,
kwamen echter ook goed voor de dag.
In de bewaarduur was weinig verschil, alleen druiven van zeer jonge bomen, of waar
de verzorging te wensen overliet, waren wat minder lang te bewaren.
Op de eerste beoordelingsdatum bleken de druiven sterk ingedroogd, later bleef
dit vrijwel constant, zodat op de latere beoordelingsdata vaak een beter kwaliteitscijfer werd verkregen, dan op de eerste beoordelingsdag!
Dit jaar bleek spinazie de beste voorteelt, gevolgd door bloemkool.
Rot trad in mindere mate op, dan vorig jaar. Daar waar rot in ernstige mate optrad
kon de oorzaak bijna altijd gevonden worden in de mindere verzorging van de drui
len. Verbrande bessen vertoonden vaak na enige tijd inwendig rot, of aan het
einde van de bewaring ernstig uitwendig rot.
SIijtage trad weinig op, alleen druiven van de lichtere gronden, vooral als de
tros of trospunt wat rood waren, hadden last van dit verschijnsel.
Roodkleuring tijdens het koelen trad op, wanneer Prankenthaler als onderstam werd
gebezigd; echter niet in alle gevallen. Het bleek , dat verbrande bessen., die
dit jaar nogal voorkwamen, (vorig jaar in het geheel niet) zeer lichtrood kleurden
tijdens de bewaring. Door de geheèl andere weersomstandigheden, zijn de bewaaruitkomsten van dit én verleden jaar moeilijk te vergelijken voor telers, die voor
beide proeven een partijtje druiven hebben ingestuurd.
Pas na enige jaren, zal een goed inzicht in de bewaarbaarheid kunnen worden ver
kregen. Ook voor het verkrijgen van een goed inzicht in de factoren die de bewaar
kwaliteit kunnen beïnvloeden in het algemeen, is het zeer wenselijk, dat zoveel
mogelijk vreer dezelfde telers aan de proef zullen meedoen liefst met druiven
uit dezelfde kas.
Een belangrijk gedeelte van de werkzaamheden aan deze proef verbonden werden
uitgevoerd door mej. J.van Rest.
De proefnemer,
P.A. Kruyk

Bedrijfs numn e r 1,

Wateringen.

Zavel.

Snoer 31» af gezaaid i n 1952. Voorteelt; bloemkool. Goed gegroeid, niet
ingeknipt „
B i j de oogst
cijfer 8 .
G e e n opmerkingen over de de druiven, Zn de kistjes is veel houtwol gebruikt
onderin de kistjes l a g een krantje.
1 2 jan. cijfer 7 .
inhoud 01ee .

maart
inhoud

cijfer 8 .
i© © •

Stelen iets tot zeer sterk ingedroogd
'Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
E é n rotte bes.
droogd. E é n rotte bes.
9 febr. cijfer 8 .
inhoud 3u00.

30 maart
cijfer 8?» .
inhoud 3800.

Stelen matig sterk tot zeer sterk

Stelen zeer sterk ingedroogd.

^^gedroogd.

Totaal Beoordeling;
Druiven minstens tot einde maart goed houdbaar.

Bedrijfsnummer 2 .

Wateringen.

Legger 25 jaar, afgezaagd i n 1956.
Voorteelt sla. Goed gegroeid, rijpingssnoei

Zavel.
toegepast.

B i j de oogst
cijfer 7x '
Enkele.trossen waren wat minder zwart. Enkele trossen waren -iets rul.In de
kistjes voldoende houtwol gebruikt,papier op de bodem v a n 't- kistje.
1 2 jân,
cijfer 7+
inhoud 3500 »

maart
cijfer 7l
inhoud 3590»

,eeleinden matig ingedroogd. TrosSteeleinden sterk ingedroogd. Trosbesstelen niet tot sterk ingedroo gd.besstelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. E e n rotte bes,
9 febr.
cijfer 6 y .
inhoud 3 H O.
3D maart
cijfer 7•
inhoud. 3350.
Steeleinden sterk ingedroogd. TrosStelen zeer sterk ingedroogd»
én besstelen matig* sterk tot zeer
Twee rotte bessen.
sterk ingedroogd. E é n rot plekje.

ft

Totaal beoordeling.
Druiven houdbaar tot begin maart. B i j een juiste verzorging k a n de kwali
teit zeker n o g verbeteren.

Bedri.ifsrmmmer 3.

'Täterinnen »

Zavel.

V r i j matig gegroeid,
Legger 2 5 jaar, afgezaagd i n 1957« Voorteelt ; sic
weinig ingeknipt,
B i j de oogst
cijfer 7f.
I n enkele trossen iets zoni.ebrand op de k o p . I n liet kistje voldoende hout
wol gebruikt, papier op de boden.
1 2 jan.
cijfer
i
inhoud 3360.
Steeleinden licht tot zeer sterk in-»
gedroogd, Tros- efi besstelen niet
\
tot zeer sterk ingedroogd. E e n rottej
bes. Enkele licht gerimpelde bessen.;

maart.
cijfer 7
inhoud 3250.
Stelen sterk tot zeer s t e r k ingedroo
Bessen nat i g gerimpeld,
E e n rotte b e s .

9 febr.
inhoud 3180

30 maart
cijfer 6g.
inhoud 3^20.

cijfer 5

Stelen nat i g sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Bessen matig tot sterk
gerimpeld. E e n rotte piek.

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroog
Bessen matig gerimpeld.
Drie rotte plekken on één rotte b e *

Totaal beoordeling;
Druiven als zoda.ni g weinig geschikt voor bewaring.
B i j e e n juiste e n zorgvuldige behandeling, k a n de bewaarkwaliteit echter
verbeteren en neent de houdbaarheid toe.

Bedrijfsnummer 4 .
kistje 13+14, snoeren 8 jaar.
kistje 15+16. leggers 15 jaar.

Klei „

Ilonseler sdi jk.

Voorteelt sla. Goed gegroeid, rijpings
oei toegëpast.
B i j de oogst
cijfer 8 + 8 f.
A . kist je 13+1^. Enkele trossen iets Frankethal- achtig verkleurd.
B . kistje I5+I6. Trossen iets rul. I n de kistjes v r i j veel houtwal
gebruikt, papier onderin.
1 2 jan.
cijfer 7lr.
inhoud 3^60.
A . Steeleinden sterk ingedroogd.
Tros- en besstelên niet tot zeer
sterk ingedroogd.
cijfer. 8 "ebr.
inlioud 35OO.
3 . Steeleinden sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen nati
sterk tot zeer sterk ingedroogd.

9 maart.
cijfer 73.
inhoud jh60
A . Stelen sterk tot zeer sterk inge
droogd..

30 maart
inhoud 3310.

cijfer 7 .

3 . Stelen zeer sterk ingedroogd.
Bessen iets gerimpeld.

Totaal beoordeling.
iowel A als B waarschijnlijk goed houdbaar tot half n a a r t

Bedrijfsnuiam er

5»

De Lier «

Zware Zavel-

Legger 2 3 jaar, "Voorteelt geen, Goed gegroeid, iets dieven uitgebroken«
B i j de oogst »
cijfer Q'
G e e n opmerkingen over de druiven. I n de kistjes voldoende houtwol gebruikt,
papier onderin.
1 2 -ianÇi,.i£er_8_- :
inhoud 35bO.

9 maart
cijfer 7- *
inhoud
'35 »
Steeleinden zeer sterk ingedroogd, ! Stelen matig sterk tot zeer/sterk
Trosstelen sterk ingedroogd, Besï ingedroogd » Bessen n a t i g gerimpeld,
stelen licht tot zeer sterk ingedroojgd. E e n rotte bes.
9 f'ebr •
cijfer 7 n.
inhoud 3500,

30 maart.
oljfer
inhoud 3520 »
Stelen zeer sterk ingedroogd.
Bessen licht gerimpeld,
/. »

Stelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Bessen niet tot licht
rimpeld. E e n rotte plek,

*

Totaal beoordeling;
Druiven tot bijna maart goed houdbaar„

Bedri jf snummer 6.
Legger

De Lier.

iware Zavel

2 3 jaar, Voorteelt 0 . geen» Goed gegroeid, iets dieven uitgebroken,

.Bij de oogst„
cijfer 8 | .
Enige trossen liggen " verkeerd",
I n de kistjes is voldoende houtwol gebruikt, papier onderin»

«

le beoordeling vervallen.

9 febr„
cijfer 9 inhoud 3705.? 3kb0,

I
j

Steeleinden, matig tot zeer sterk
j
ingedroogd. Tros» e n besstelen iets;
toto zeer sterk ingedroogd.
j
9 maart,

cijfer 7?. inhoud 3 5 50 »

Stelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroo gd.

30 maart ,
cijfer 7-jr «
inhoud 3170.
Steeleindenn sterk tot zeer sterk
ingedroogd.. Tros- en besstelen licht
tot zeer sterk ingedroogd.

Totaal beoordeling.
Druiven tot

eind maart goed houdbaar.

Bedrijfsnumiaer 7 »

s-Gravensande»

Zavel.

Snoer: 8 jaar. Voorteelt : bloeiakooiplant. Kat i g goed gegroeid, rijpingssnoei toegepast »
B i ,i de oogst.

cijfer

-

Enkele trossen wat rood.
B i j de oogst de dauw licht beschadigde I n d e kistjes is voldoende houtwol
gebruikt , onderin is geen papier
gebruikt.
1 2 ,j an.
cijfer 6.
inhoud 3335 »

9 naart
cijfer 7 ^ .
inhoud 3430.

Stelen matig tot zeer sterk inge
droogd.

Stelen matig sterk tot zeer sterk in|
droogd,

9 feb'r.
ci.jfer 5 .
inhoud mee.

30 maart
ci.jfer 7 .
inhoud 3330"

Stelen sterk tot zeer sterk inge
droogd, Bessen licht tot matig ge
rimpeld »

Stelen zeer sterk ingedroogd.

^

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot begin maart » A]_s wat minder trossen per bo om
worden aangehouden aal de kleur e n daarnee de bewaarkwaliteit zeker
verbeteren„

Bedri jfsnummer 6 .
Poeldijk
Zware Sa-cel.
Snoer 5 jaar. Yoorteel t sla, Sterk gegroeid, i n de k o p iets ingeknipt.
b i j de oogst

ci jfer 8,

G e e n opmerkingen over de druiven, I n d e kistjes is net voldoende houtwol
gebruikt, onderin geen krantje of .1, d ,
^
1 2 jan.

cijfer 7 . inhoud 3610,

maart

ci j 1

7-. inhoud 3810

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
Trosstelen stark, besstelen, matig
stsrk ingedroogd. E e n rotte bes.

Stelen sterk tot zeer sterk inge
droogd» Bessen licht gerimpeld.
E e n grote rotte plek en éêxi rotte bes

9 febr.
cijfer 7tr »
inhoud 3520.
Stelen sterk tot zeer sterk inge
droogd. Bessen niet tot licht ge
rimpeld.

cijfer 6^-.
3 0 maart
inhoud 3^80,
Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
licht gerimpeld. E e n grote rotplek en
twee kleinere rotte plekjes.

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot begin, februari,, Naarmate de bomen ouder worden,
z a l de bewaarbaarheid van de druiven waarschijnlijk verbeteren.

Bedri.jfs numrae r 9 »
'.Jateringsn »
Snoer 20 jaar, onderstan F r ank ent haler. Voorteelt: spinazie.
Goed gegroeid, flink ingeknipt.
(voorkant van de Kas).
Bi.j de oogst

Zavel.

ci.jfer 7^-.

trossen waren iets minder zwart. Enkele trossen kregen dauwsciiade bij
het krenten, enkele trossen lichte dauwschade b i j de oogst.
I n de kist jes voldoende houtwol gebruikt, onderin papier gebruikt.
1 2 jan.
ci,jfer 7+ »
inhoud 3730

j 9 naart
ci.jfer 8-jr.
; inhoud iaee .

Steeleinden niet tot iets ingedroogd,
Trosstelen niet tot }.ich.t ingedroogd,
Besstelen niet tot iets ingedroogd-.:
i

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

!

9 febr. cijfer
inhoud mee.

8.
\

30 naart
cijfer 7y-.
inhoud nee»

Jpteeleinden licht tot matig sterk in-S t o ele inden zeer sterk ingedroogd.
; Tros- en besstelen matig sterk tot
-gedroogd, Tros-en besstelen niet
I zeer sterk ingedroogd,
tot matig ingedroogd.
; E e n rotte bes,
Totaal beoordeling.
Druiven tot einde maart goed bevaarbaar„

Bedri jfsnuaraer

10.

Zavel

Watering :en,

Snoer 2 0 jaar. Voorteelt; spinazie. Matig gegroeid, gewas ingeknipt
( acht erejnde vam de kas).
B i j de oogst
cijfer 7 .
Trossen v/at minder zwart.
Iets dauwbeschadiging bij de oogst.
Trossen wat open van boven. Voldoende houtwol gebruikt, papier op d«
B o d e m v a n het kistje.
12 jan. cijfer 7 inhoud 3330.

cijfer 6 9 maart
inhoud mee.

Steeleinden en trosstelen licht in-'Steeleinden a a t i g sterk tot zeer sterk
gedroogd.Besstelen licht tot zeer
I ingedroogd. Tros.- en besstelen licht
sterk ingedroogd.
; tot sterk ingedroogd.
9 febr. cijfer 8 .
inhoud 3^-30.

? 30 . aart
j inhoud 7l

Steeleinden matig tot sterk inge
droogd. T r o s - en besstelen licht
tot
matig sterk ingedroogd.

l
I
!
\

cijfer 7f»

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

Tot ci ei 1 beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot - h a l f maart. De bewaarkwaliteit • k a n echter
n o g aanzienlijk worden opgevoerd, om door verbetering v a n d e kleur.

Bedr-ijfsnummey II.
>
Wateringen.
Snoer + 50 jaar, afgezaagd in 1951- Voorteelt? sla.
Matig goed gegroeid, gewas iets ingeknipt,
Bl.j ds oogst

• Zavel,

cl.jfer 7%-.

Iets dauwschade "bij de oogst. V/at slordig gekrent (veel zaad).
Er is voor de kistjes veel houtwol gebruikt, geen krantje of i.d. onderin.
12 jan.
cijfer 6inhoud 3735

9 maart
cijfer 7~fr
inhoud 3710

Stelen niet tot licht ingedroogd.
Twee rotte bessen.

Steeleinden licht tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen iets tot sterk
ingedroogd. Een rotte plek en één rotte
bes. Iets steelschimmel, Slijtage aan de
trospunten.

9 febr. '• cijfer 7.jinhoud 3515
Steeleindcn iets tot matig ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot matig sterk
ingedroogd.

30 maart
cijfer 8,
inhoud 3&50
Steeleinden licht tot zeer sterk inge- a
droogd. Troä- en besstelen iets tot matsÇ
ingedroogd.

Totaal beoordeling.
Druiven bevaarbaar tot -Î- eind maart. Slijtage kan voorkomen worden door te waken
voor lamme punten.

Bedrijfsnijauner 12.

's-Gravenzand e

Logger '10 jaar, onderstam F.W. Seedling,
Goed gegroeid, rijpingssnoei toegepast.
de oogs'

Frankenthaier. . Voorteelt

Zand
sla.

cijfer 7

Matige dauwbeschaüiging bij de oogst. Er is in de kistjes ruim voldoende houtwol
gebruikt- onderin papier.
12 jan.
cijfer 8 inhoud 3470

9 maart
cijfer
inhoud 3450

Stelen iets tot matig ingedroogd.

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd. Eén rotte bes.

cijfer 6-è9 febr.
inhoud 3215

30 maart
cijfer 7 +
inhoud 3-560

op Frankenthaler.
Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
iets gerimpeld. Een rotte bes.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig tot
zeer sterk ingedroogd. Drie rotte kor
rels.

Totaal beoordeling.
Druiven goed bewaarbaar tot begin maart,1

*
%

Bedri ,jfsnummer 13 .

Kas

Monster

Sware Savel.

Snoer 29 jaar, afgezaagd in 1956,, Voorteelt: spinasie. Goed gegroeid,
kop ingeknipt.
Bi.j de oofc'st . ci.jfer 8k ,
Enkele trossen iets minder zwart.
-icht dauwbeschadiging b i j de oogst.
I n de kistjes i
veel houtwol geforuikt, onderin geen papier.
1 2 .jan.
ci.ife
inhoud 3590 <.

9

iaart
iahoud 3850.

Stelen niet tot matig insedroogd.

Stelen sterk tot seer sterk ingedroogd,

9 febr. ci.jfer 8 inhoud 3700.

30 maart
cijfer 6 + .
inhoud3550«

Stelen matig sterk tot zeer sti "lc
Éfcgedroogd.

ingedroogd « .

Stelen natig sterk tot zeer sterk

Totaal beoordeling.
Druiven tot eind maart goed bewaarbaar, Wanneer tijdens rijping het gewas
wat meer wordt ingeknipt, z a l de kleur van de druiven mogelijk verbeteren.,

Bedri.jfsnusser 14, k a s k,

Monster

jware

Savel.

Snoer 3 1 jaar, afgezaagd i n 19^0« Voorteelt; geen. Goed gegroeid,
3 i j de oogst,
cijfer 8? .
Trossen iets minder zwart. Zeer licht dauwbeschadiging b i j de oogst.
I n de kistjes voldoende houtwol gebruikt> geen papier onderin.
12 jan,
cijfer 8+
houd 393O.

9 maart
cijfer 8+„
inhoud 3650,

Steeleinden matig sterk ingedroogd,
Frosstelen licht ingedroogd. Besste
len iets tot raatig ingedroogd. E e n
rotte bes.

Steeleinden sterk tot seer sterk in
gedroogd, T r o s - e n bösstelen licht
tot zeer sterk ingedroogd.

9 febr. cijfer 8-;,
3D maart
cijfer 9 .
Steeleinden sterk tot zeer sterk
Inhoud 35^5•
i- ij. , , , , .
,
-, i n g e d r o o g d . T r o s - e n b e s s t e l e n l i c h t
steeleinaen licht tot sterk ingedroogd. , 7*
,
.
.
tot zeer sterk ingearoagd.
Dotaal beoordeling?
Druiven goed houdbaar tot minstens einde naart. S e n beter kleur k a n
lisscliien worden bereikt door tijdens de rijping het gewas wat meer i n
te knippen.

Bedrijfsnummer 15. .
's-Gravenzande.
lichte zavel
Snoer 3 ja,ar. Voorteelt; opkweek van plant. Sterk gegroeid, tv,ree maal flink
ingeknipt.
Bij de oogst

cijfer 7?"

Enkele trossen wat rood, enkele trossen liggen "verkeerd",
iets dauwbeschadiging bij de oogst.
Kistjes wat slordig klaargemaakt (slierten houtwol). Er is vrij weinig houtwol
gebruikt, papier onderin.
12 jan.
cijfer <3inhoud mee.

9 maart
cijfer 6
(2 kistjes)
inhoud 36jO één kistje meegenomen.

Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
licht gerimpeld. Eén rotte plek.

Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
matig sterk gerimpeld.

9 febr.
inhoud mee

_cijfer 6-g-

Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
iets gerimpeld.

j
i
j
j

Totaal beoordeling.
Druiven goed bewaarbaar tot begin februari. ÏTaarmate de druiven ouder worden zal
.ongetwijfeld de bewaarkwaliteit beter worden.

Bedrijfsnummer l6.
's-Gravenzande.
Snoer 8 jaar. Voorteelt s sla. Vrij sterk gegroeid, iets ingeknipt.
Bij de oogst.

Lichte zavel

cijfer 7lr

Enkele "trossen iets rood. Iets dauwbeschadiging bij het krenten en het oogsten.
In de kistjes'voldoende houtwol gebruikt, geen papier onderin, dekvel van dubbel
vloeipapier.
12 jan.
inhoud mee

cijfer 7 +

9 maart.
inhoud mee.

cijfer 7?

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

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd.

9 febr.
inhoud mee

30 maart.
inhoud mee

cijfer 7~s~

Stelen matig tot zeer sterk ingedroogd.
Bessen iets gerimpeld. Eén rotte plek,
twee rotte'bessen, iets steelschimmel.

cijfer 7-

Stelen matig tot zeer sterk ingedroogd
Eén rot plekje.

Totaal beoordeling.
Druiven minstens tot begin maart goed bewaarbaar. Voor een betere bewaarkwali
teit is een wat betere kleur wenselijk.

1s-Gravenzande,
Zavel op klei
Bedrijfsnummer 17«
Snoer 5 jaar, onderstam Gros Colman,
Voorteelt; sla. Goed ge-groeid, geen rijpingssncei toegepast

Bi.j de oo st

cijfer 7p.

Trossen wat rood, Enkele trossen
liggen' verkeerd. Iets dauwschade
b i j het krenten, I n de kistjes v r i j weinig houtwol gebruikt» Onderin
papier.
1 2 jan.
cijfer 7'
9 maart
cijfer 8-,
inhoud 3385 »
inhoud 3^00 ,
Stelen iets tot zeer sterk ingedroogd* Stelen sterk tot zeer sterk inge
droogd»
Bessen licht gerimpeld.
9 febr. cijfer 6-y.
inhoud 3320.

30 maart
cijfer
inhoud mee.

^ t e e l e i n d e n niet tot zeer sterk in
g e d r o o g d . T r o s - en besstelen matig
tot
zeer sterk ingedroogd.
Bessen iets gerimpeld.

8-

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroogd

Totaal beoordeling.
Druiven tot eind maart goed bewaarbaar.

E e n iets betere kleur is wenselijk

Bedri jf snuxaraer 1 8 .
D e n Briel.
Legger 29 jaar, afgezaagd i n 195^- = Voorteelt; spinazie
Goed gegroeid, rijpingssnoei toegepast.

Klei.
+ andijvie.

B i j de oogst. cijfer 7 .
Bnkele trossen liggen "vex-keerd" „ Iets dauwbeschadiging bij het krenten
en de oogst, I n de kistjes vrij weinig houtwol gebruikt, geen papier
onderin.
1 2 jan.

cijfer 6 .

Stelen zeer sterk

9 febr. cijfer
inhoud 31^+5 •

inhoud 3185
ingedroogd.

7+.

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

9 -iaart .
cijfer 7+.
inhoud 3730,
Stelen matig sterk ingedroogd, E e n
rotte plek, een rotte bes.
3 0 maart
cijfer 8 .
inhoud mee„
Stelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd.

Totaal beoordeling.
Druiven tot einde maart goed bewaarbaar.

Bedrijfsnummer 19.
Den Briel.
lichte zavel
Legger 11 jaar. Voorteelt? spinazie + andijvie. Goed gegroeid, rijpingssnoei
toegepast.
Bij de oogst

cijfer 7 »

Druiven niet geheel zwart. Tamelijk veel dauwbeschadiging bij'het krenten.
Ook enige dauwbeschadiging door,waarschijnlijk, een bestrijdingsmiddel.
Er is voldoende, maar te grof houtwol gebruikt, de hoeken van het kistje
waren niet met houtwol gevuld.
12 jan.
cijfer 6
inhoud 3490.

9 maart.
inhoud mee

cijfer 6.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen matig tot zeer sterk inge
droogd.

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd. Twee rotte bessen. Stelen rotten
plaatselijk in.

9 febr.
cijfer 7 -«
inhoud 5305

30 maart.
inhoud mee

Stelen zeer sterk ingedroogd.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tro^
en besstelen matig tot zeer sterk inge
droogd.

cijfer 8.

Totaal beoordeling.
Druiven tot einde maart goed bewaarbaar. Als de kleur en de dauw wat verbetert,
wordt de bewaarkwaliteit aanmerkelijk beter.

Bedrijfsnummer 20.
Snoer $ jaar.
Bij de oogst

1s-Gravenzande.

-

Zand.

Voorteelts sla. Matig sterk gegroeid, weinig ingeknipt.
cijfer 8.

Druiven iets minder zwart, flat slordig gekrent (zaad ed.). In de kistjes is
ruim voldoende houtwol gebruikt. Onderin een krantje.
12 jan.
cijfer 8.
inhoud 3625

9 maart
cijfer 9
inhoud 3510

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

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd.

9 febr.
cijfer 8-.
inhoud 3665.

30 maart
inhoud 3770

Stelen licht tot zeer sterk ingedtoogd.

Stelen zeer sterk ingedroogd. Eén rotte
plek en één rotte bes.

Totaal beoordeling.
Druiven tot begin maart goed bewaarbaar.

cijfer 7 •?»

.bedrijfsnummer 21.

Maasdijk

Zavel

Staand s.noer +_ 45 jaar, afgezaagd in 1956.- Voorteelt; bloemkoolplant.
Goed gegroeid, kop iets ingeknipt.( Kas l)
Bij de oogst.

cijfer 6hg-

lets dauv/beschadiging bij het krenten. In de kistjes voldoende houtwol gebruikt,
geen papier onderin.
,
12 jan.
c
inhoud 3435

er 8,

9 maart
cijfer 8-.
inhoud 3500

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

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd.

9 febr.
cijfer 7»inhoud 3485

30 maart
cijfer 8 +.
inhoud 3420

Äpteeleinden zeer sterk ingedroogd,
^iros- en besstelen licht tot zeer sterk
ingedroogd. Eén rotte bes.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosbesstelen licht tot zeer sterk ingedroogd.

-Totaal beoordeling.
Druiven tot eind maart goed bewaarbaar.

Bedrijfsnummer 22.

Maasdijk.

Zavel.

Snoer 30 jaar, afgezaagd in 1956. Voorteelt: sla,
Goed gegroeid, kop iets ingeknipt.
Kas 2.
Bij de oogst,

cijfer

Geen opmerkingen omtrent de druiven. In de kistjes ruim voldoende houtwol
gebruikt, géén papier onderin.
12 jan.
cijfer 7
inhoud 3470

9 maart
cijfer 8 %•
inhoud 3290

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

Stelen zeer sterk ingedroo^

9 febr.
cijfer 8.
inhoud 363O

30 maart
cijfer 8 +
inhoud 3570

Steeleinden sterk 'tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen niet tot zeer
sterk ingedroogd. Eén rot plekje.

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroo^

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot eind maart.

B edri ,jfsnummer

23.

Maasdijk

Zavel,

Snoer 2 5 jaar, afgezaagd i n 19564 Voorteelt ; peen« Goed gegroeid, k o p
iets ingeknipt.
Kas 3«
B i j de oogst,

cijfer 8^-.

G e e n opmerkingen omtrent de druiven, I n de kistjes ruim voldoende houtwol gebruikt, geen papier onderin,
1 2 jan„
cijfer
inhoud 3520»

7.
!

9 maart
cijfer 8-9-,
inhoud 3^-80.

Steeleinden sterk to zeer sterk ing<
Steeleinden licht tot matig sterk
ingedroogd,Tros- en bessieleE' niet ; droogd. Tros- en besstelen iets tot
tot sterk ingedroogd. E e n rotte bes, matig sterk ingedroogd.
Bessen iets gerimpeld,»
9 febr. cijfer
inhoud 3370»

8-#.

Stelen niet tot matig sterk in;;odroogd. S e n rotte bes.

j
i

30 maart
cijfer 7?.
inhoud 3^50.

j
i

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
Tros- e n besstelen iets tot zeer st 1
ingedroogd» Bessen licht gerimpelde

Totaal beoordeling.
Druiven

goed bewwarbaar tot half maart.

Bedrijfsnummer 2h,

Maasland,

Zavel.

Snoer kO jaar, afgezaagd in 1952, Voorteelt; raapstelen. Goed gegroeid
iets ingeknipt.
B i j de oogst

cijfer

7.

Druiven iets rood. Enkele trossen wat rood. Iets dauwbeschadiging b i j d<
oogst e n door een bestrijdingsmiddel of gieten «
I n de kistjes is vrij weinig houtwol gebruikt, onderin papier,
1 2 jan. cijfer 7-inhoud 3560.

9 maart
cijfer 8-„
inhoud 3500.

Steeleinden licht tot matig sterk
ingedroogd.
9 febr. cijfer 7-.
inhoud 3080.

Stelen matig sterk tot seer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen mati
tot zeer sterk ingedroogd«
E e n rot plekje en een rotte bes.
30 maart
cijfer 7-»
inhoud 3220.

Stelen 3esr sterk ingedroogd.
Bessen,.-.licht gerimpeld.

Stelen zeer sterk ingedroogd.
E e n rot plekje.

Totaal beoordeling.
Druiven tot omstreeks h a l f maart goed bewaarbaar. De bewaarkwal.iteit
wordt aanmerkelijk beter als de druiven beter op kleur kunnen komen.

Bedrijfsnummer 25'

Maasland

Zavel

Snoer 40 jaar, afgezaagd in 1952. Voorteelt; raapstelen. Goed gegroeid iets
ingeknipt,
kas 2.
Bij. de oogs'

ci.jfer 7

Druiven i.h.a. iets minder zwart en wat rul. Enige dauwbeschadiging bij het
krenten, cle oogst en door gieten of bestrijdingsmiddel.
In de kistjes voldoende houtwol gebruikt, papier onderin, het dekvel was van
vloeiDanior.
12 jan «

c ijf er 6

inhoud 3140

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen sterk tot zeer sterk inge
droogd. Bessen iets gerimpeld.

è

9 maart
inhoud 3460

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen licht tot
3 e er sterk inge dr00gd.
0 maart
inhoud 3260

febi
cijfer 7lV
nhoud 324O

Steeleinden matig tot zeer sterk inge
droogd.'Tros- en besstelen niet tot
sterk ingedroogd» Eén rot plekje.

cijfer 8

;ijfer 7 +

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen licht tot
sterk ingedroogd. Eén rot plekje en
één rotte bes.

Totaal beoordeling.
Druiven tot omstreeks half maart goed bewaarbaar, Wat maatregelen om de kleur
te verbeteren zijn gunstig voor de bewaarbaarheid.

Bedrijfsnummer 26.

Kwintsheul

Lichte zavel

Snoer 20 jaar. Voorteelt s geen. Matig goed gegroeid, geregeld iets ingeknipt.
Bij de oogst.

cijfer 7-è-

^nkele trossen iets minder zwart. Trossen wat rul. Iets dauwbeschadiging bij
"et krenten en de oogst. Kistjes wat slordig klaargemaakt (slierten houtwol),
er is voldoende houtwol gebruikt,' geen papier onderin.
12 jan.
cijfer 6 ^
inhoud 3340

9 maart
cijfer 7^
inhoud 3420

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen matig tot zeer sterk inge
droogd.

Stelen zeer sterk ingedroogd.

9 febr.
cijfer 7inhoud 5^-30

30 maart
c i jfer 7
inhoud 3470

Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
iets gerimpeld.

S;telen zaer sterk ingedroogd. Bessen
iets gerimpeld.: Eén rotte bes.

Totaal beoordeling.
Druiven tot half maart goed bewaarbaar. Kleurverbeterende maatregelen (zomer- +
rijpingssnoei of iets minder druiven aanhouden) kunnen de bewaarkwaliteit
verbeteren.
,

Bedri,jfsnummer

27.

Kwintsheul„

lichte zavel.

Legger 56 jaar,, afgezaagd ge-woest. Voorteelt; geen.Goed gegroeid,
geregeld afgeknipt.
B i j de oogst, cijfer 8 .
Druiven iets minder zwart* Kistjes wat slordig; kle„a.rgeiaaakt , er is vol
doende houtwol gebruikt, geen papier
1 2 jan.
inhoud

cijfer 7-»

ci .if er y-»
inhoud j2'"/Q «

3340.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen sterk tot zeer
sterk ingedroogd. Bessen iets gerim
peld.

Stelen zeer s t e r k ingedroogd» Bessen
iets gerimpeld. E é n plekje rot,

9 febr. cijfer 7 ?
inhoud 3175.

30 aaarl

Stelen aeer sterk ingedroogd.
Bessen iets gerimpeld.

Stelen zeer s~ ."k ingedroogd. E é n
tros niet iets gerimpelde bessen.

.Totaal

lier

inhoud 33^0 »

beoordeling.

Druiven tot eind maart goed bewaarbaar. E r k a n misschien iets worden ge
daan om de druiven wat beter op kleur te krijgen, waardoor de bwas&rkwaliteit stijgt.

B e dr i jf s nuiame r 28.

Wateringen

Klei»

Bomen £ 8 jaar, onderstam Golden Champion„ Voorteelt
Goed gegroeid, iets dieven uitgebroken.
B i j de oogst

s spinazie.

cijfer 8 ,

Enkele trossen iets rood. Iets dauwbeschadiging b i j het oogsten. I n de
kistjes is ruim voldoende houtwol gebruikt, geen krantje of. i.d, onderin
12 j an.
cijfer
inhoud 3520.

7ïr.

9 maart
ci jf e r 8inhoud 3680 »

Stelen zeer s t e r k ingedroogd. Bessen Stelen zeer sterk ingedroogd.
iets gerimpeld.
Bessen iets gerimpeld„
9 febr. cijfer 8 t
inhoud 3130.

30 maart
cijfer 8 inhoud 3290

Steeleinden zeer sterk ingedroogd„
T r o s - en besstelen matig sterk tot
zeer sterk ingedroogd.

Stelen zeer sterk ingedroogd»

Totaal beoordeling.
Druiven tot einde maart goed houdbaar. B i j
de bewaarkwaliteit beter worden.

een "betere kleur zal ook

Bedrijfsnummer 29

Lichte zavel

' s-Gravenzande

Snoer 9 jaar. Voorteelt s spinazie. Goed gegroeid, gewas ingeknipl
Bij de oogst._

cijfer 7-V

De druiven zijn iets minder zwart gekleurd.
12 jan.

9 toaarrb

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

Steoleinden sterk tot zcor stark inge
droogd. Troc» on herstelen licht tot
zeer sterk ingedroogde Eén rotte bes.

febr.

>0 maart

cijfer Sig-

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

jfer 9-

onoier 8+

Steeleindon zeer nter ingedroogd» Tron
en besstelen natig tot zeer sterk inged roogd.

^potaal beoordeling.
Druiven tot half maart goed bewaarbaar.

Bedrijfsnummer 30»

Monster

lichte zavel

Snoer 4 jaar. Voorteelt s bloemkool. Goed gegroeid, gewas ingeknipt.
Bij de oogst.

cijfer 6

Enkele trossen wat rood, één tros wat lam, Enkele tressen met thrips-schade op
de stelen. Y/at slordig gekrent (veel zaad). Tamelijk veel danwbeschadiging bij
het krenten. In de kistjes is voldoende houtwol gebruikt, onderin geen papier.
12 jan.

cijfer 6

9 maart

:ijfer 7

fcteeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen sterk tot zeer sterk inge~
droogd. Eén rotte bes, iets steelschimmel.

Steeleinden matig sterk tot zeer ster«;
ingedroogd. Tros- en besstelen sterk
tot zeer sterk ingedroogd, Eén grote
rotplek en iets cteelschimmel.

9 febr.

30 maart

cijfer 7-

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd.

cijfer 5"S

Stelen zeer sterk ingedroogd. Eén tros
waardeloos verrot, één zeer grote
rotplek, verspreid 2 rotte bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven houdbaar tot begin â half februari. Bij een goede watervoorziening en
door voorzichtig te zijn met stikstof kan lam voorkomen worden.
De houdbaarheid kan naarmate de bomen ouder worden nog- aanmerkelijk verbeteren.

Monster

Bedrijfsnummer 31»

Lichte zavel

Legger ^ 20 jaar. Voorteelt: "bloemkool. Goed gegroeid, gewas enige keren ingoknipt.
Bi,j de oogst

cijfer 5-1-

Enkele trossen liggen "verkeerd". Enkele trossen iets rood. Slordig gekrent.
Ernstige dauwbeschadiging "bij het krenten, iets dauw"bes chadiging "bij de oogst,
Er is voor de kistjes voldoende houtwol gebruikt, geen papier onderin.
12 _jan.
c ijfer 6Jr
9 maart
cijfer 5-élei ;
inhoud 3790 + 3220
inhoud 4345
Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen licht
tot zeer sterk ingedroogd.

Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
licht gerimpeld. Eén rotte plek en één
rotte bes.

:eor<
cijfer 5l
inhoud 3405
Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
matig gerimpeld.
Totaal beoordeling.
Be druiven, zoals ze nu waren,zijn niet goed geschikt voor bewaring. Een wat
betere verzorging kan mogelijk reeds een belangrijke verbetering geven.
A - 2 kistjes
B - 2 kistjes

125 + 126
127 en 128

Bedrijfsnummer 32.

Poeldijk

A
"""

EL
Klei + zavel.

Snoer 7 jaar en 47 jaar. Voorteelt; sla. Matig sterk gegroeid, niet ' ingelcnipt.
Bij de oogst

cijfer A) 7 B) 9

Matig veel dauwbeschadiging bij het krenten in A. In de kistjes is weinig hout
wol gebruikt, onderin geen krantje.
12 jan.
inhoud mee

9 maart
cijfer 7inhoud 3515

cijfer 7+

A

A

Stelen zeer sterk ingedroogd. Brie klei
B) Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
ne rotplekjes, iets steelschimmel.
Tros- en besstelen matig sterk tot
sterk ingedroogd. Bessen iets gerimpeld.
9 febr.
cijfer 7~p~
inhoud 3470

A

Stelen zeer sterk ingedroogd. Eén rotte
plek,

30 maart
cijfer 8inhoud 3430
B) Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen matig tot zeer sterk
ingedroogd. Bessen iets gerimpeld.

Totaal beoordeling.
A) Door het vele rot zijn de druiven minder geschikt voor bewaring. Een zorg
vuldiger behandeling kan dit rot wellicht tegen gaan.
B) Goed bewaarbaar tot eind maart, ook hier zal een zorgvuldiger behandeling
de bev,'aarkwaliteit zeker vergroten.

Bedrijfsnummer

33.

Poeldijk

Zavel.

Snoer s 15 jaar. Voorteelt: spinazie,, Matig gegroeid, iets ingeknipt „
Bij de oogst

cijfer

9.

Geen opmerkingen over de druiven» Er is voor de kistjes zeer veel houtwol
gebruikt, onderin papier.
12 jan. cijfer
7«
inhoud 3580.
Stelen zeer sterk ingedroogd.
Bessen iets gerimpeld. Vier rotte
bessen,

9 maart
cijfer 8-.
inhoud 3210.,
Stelen zeer sterk ingedroogd» Bessen
licht gerimpeJd. E^n rotte
bes ,

9 febr. cijfer 8 +.
inhoud mee»

30 maart
cijfer
inhoud 3^+70.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
Tros- en herstelen ma-tig sterk tot
zeer sterk ingedroogd.

Stelen zeer sterk ingedroogd,

8?«,

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar minstens tot einde maart.

Bedrijfsnummer

3h,

Poeldijk

Zavel.

Legger 28 jaar. Voorteelt; raapstelen. Matig goed gegroeid, rijpingssnoei
toegepast»
Bij de oogst

cijfer 7».

Enkele bessen iets minder zwart. Iets dauwbeschadiging bij de oogst.
cijfer 7i
janj
rnhoud mee.

9 maart
cijfer 8-y.
inhoud mee.

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

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroogd,

9 febr. cijfer 7?.
inhoud mee.

30 maart
cijfer 8^
inhoud mee.

Steeleinden sterk tot zeer sterk in Stelen zear sterk ingedroogd,
gedroogd. Tros- en besstelen matig
tot zeer sterk ingedroogd.
Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot minstens eind

maart.

Bedrijfsnummer

35.

Poeldijk.

Zavel,

Snoer 10 jaar, Voorteelt? spiaazie, Matig sterk, iets ingeknipt,
Bij de oogst.

cijfer 7-j-,

Druiven iets minder zwart, Enkele trossen liggen verkeerd. Kistjes wat
slordig klaargemaakt, er is veel houtwol gebruikt, onderin lag papier.
12 jan. cijfer J-t.
inhoud ipee,

9 maart
cijfer 8+,,
inhoud mee.

Steeleinden, licht tot zeer sterk
ingedroogd» Tros- en besstelen niet
tot matig sterk ingedroogd„ Iets
schimmel op de steeleinden„

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

9 febr. cijfer 8inhoud 3370.

30 maart
cijfer 7"§~ »
inhoud 3^60.

Stelen raat ig tot zeer sterk inge
droogd.

Stelen zeer sterk ingedroogd.
Een klein rot plekje» Eén tros met
gerimpelde bessen.

j

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot begin maart,met de kleur
bewaarkwaliteit verbeteren *
Bedrijfsnummer

zal stellig ook de

Poeldi jk

36,

Zware

Zavel:

Legger 40 jaar, afgezaagd in 1951» Voorteelt; raapstelen. Matig gegroeid,
Kop iets ingeknipt.
Bij de oogst.

cijfer 6?.

Enkele trossen wat rood. Trossen wat rul. Enige trossen liggen verkeerd.
Iets dauwbeschadiging bij het krenten en de oogst. In enige trossen wE^p
"kwaad" Er is voldoende houtwol gebruikt, onderin papier
12 jan.

cijfer 7.

inhoud 3670.

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

9 maart
cijfer 7inhoud 3600.
Stelen zeer sterk ingedroogd, Besse
iets gerimpeld.

9 febr. cijfer 7.
inhoud 3595•

30 raaart
ci jfer
inhoud 3720,

.

Stelen zeer sterk ingedroogd.

Stelen sterk tot zeer sterk inge
droogd. Een rotte plek.

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot - half maart. Een betere kleur en een xvat
zorgvuldiger behandeling zal de bewaarkwaliteit
nog aanzienlijk kunnen
vergroten,

Bedri.jfsnummer 37.

Poeldi jlt

lichte Zavel»

Snoer 5 jaar, voorteelt; sla, Z e e r stérk gegroeid, twee maal ingeknipt »
Bi j de oogst-.

ci,jfer ó.

Druiven zijn wat minder zwart, Dauwbeschadiging bij het krenten» E r is
voldoende houtwol gebruikt, geen papier onderin,
12 jan.
cijfer 5?«
inhoud 3290»

i

9 maart
cijfer 9-inhoud 3360,

Stelen licht tot zeer sterk ingej Steeleinden zeer sterk ingedroogde
droogd. Twee rotte bessen en 2 grotè T r o s - en besstelen matig tot zeer
rotplekken.
1 sterk ingedroogd» E e n rotte bes«
E e n versleten oes.
9 febr. cijfer 9 30 maart
cijfer 7+,
inhoud
.
inhoud 3330

f

^teeleinden licht tot zeer sterk
; Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
ngedroogd. Tros- en besstelen iets; T r o s - en besstelen licht tot zeer
sterk ingedroogd. Verbrande bessen
tot
matig sterk ingedroogd.
j
sterk rood -gekleurd.

Totaal beoordeling.
Druiven tot begin maart goed houdbaar, T e g e n asnverbranding dienen maat
regelen genomen te worden»
Bedrijfsnummer

38.

Poeldijk

Zavel»

Snoer 9 jaar. Voorteelt geen, Goed gegroeid., r i jpings snoei toegepast
( D e druiven z i j n v a n diverse leggers afkomstig,)
B i j de oogst.

0

cijfer 8 .

Enkele trossen liggen verkeerd, Xets dauwbeschadiging b i j de oogst-,
K r is voldoende houtwol gebruikt, geen krantje onderin.
12
cijfer
inhoud 35^5 »
i~)an<

1;

Stelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Bessen iets gerimpeld.

30 maart
ci,
inhoud 35OO,

30 maart
cijfer 7-. «
inhoud 3130,

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
T r o s - en besstien matig sterk tot zee
met
sterk ingedroogd, . W ©' tro!
verbrande kop, die zijn gaa .11 rotten,
30 maart
cijfer 7-9 »
inhoud mee.

Steeleinden sterk tot zeer sterk
ingedroogd.. Tros- en besstelen iets
tot sterk ingedroogd.Een rotte hes
en een h a l f rotte tros.

Stelen zeer sterk-ingedroogd. Bessen
licht gerimpeld, ü é n verbrande rotte
plek y é'è'n rot
plekje en één rotte
bes ,

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot begin maart, Het rot is i n dit geval veroorzaakt
door zonverbranding e n wellicht mede door iets minder zorgvuldig oogsten.

'Rg-rir'-i jfannmnnr 39«

Poeldijk»

Zavel I

Snoer 3 8 jaar. Voorteelt? bloemkool. Goed gegroeid, iets ingeknipt.
Bi.j de oogst

cijfer 8 .

Iets dauwbeschadiging bij de oogst, I n de kistjes voldoende houtwol gc
bruikt.
12 ,jan.x cijfer
inhoud 3890,

8 +.

j9 maart
cijfer 9 iinhoud mee.

Steeleinden licht tot zeer sterk j Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
ingedroogd. T r o s - e n besstelen matig T r o s - e n besstelen sterk tot zeer st«
tot sterk ingedroogd.
sterk ingedroogd, iets gerimpelde
bessen.
9 febr. . cijfer
inhoud mee.
Stelen natij
ingedroogd.

30 maart
cijfer 8 .
inhoud mee,

iterk tot zeer sterk.

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroo
Twee rotte bessen en 6 S n rot plekj
W

Totaal beoordeling»
Druiven tot eind maart goed houdbaar.

3edr i jfs n u m e r k-0 .

Poeldijk

Klei,

Snoer 5 jaar, Voorteelt: tulpen. Goed gegroeid, iets ingeknipt.
B i j de oogst,

cijfer

.

Z e e r lichte dauwbeschadiging bij het oogsten. E r is voldoende houtwol
gebruikt e n papier onderin.
12 jan.
cijfer 8-j-.
inhoud 3^-20 ,
Stelen niet tot matig ingedroogd.

9 maart
cijfer 8+
inhoud mee.

|

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
Tros- en besgtelen m a -tig sterk tot
zeer sterk ingedroogd,

9 febr. cijfer 9 »
inhoud 33'óO.

30 maart cijfer 7 k .
inhoud
3^0 •

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
T r o s - e n besstelen matig tot sterk
ingedroogd.

Stelen zeer sterk ingedroogd,
"Bén grote rotte plek.

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot begin maart. D e bewaarkwaliteit zal naarmate
de druiven ouder worden, verbeteren.

3edrijfsnuramer

41,

Zware Zavel.

Poeldi jk

snoer 3 1 jaar. afgezaagd i n 1952» Voorteelt; koolplant» Matig sterk
jegroeid, niet ingeknipt.
3i,j de oogst

cijfer

'eer lichte dauwbeschadiging b i j het krenten, E r is voldoende houtwol
jabruikt e n onderin het kistje is papier.gelegd»
L2 jan»
cijfer 7 a" »
.nhoud 33Ó5

9 gaart
cijfer mee,
inhoud mee

5te sie inden zeer sterk ingedroogde.
;ros-r e n besstelen iets tot zeer
sterk ingedroogd»

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
Tros- e n besstelen sterk tot zeer
sterk ingedroogd.

> febj
.nhoud

3 0 maart
cijfer
inhoud mee.

ci jfer
3620

f

feeleinden zeer sterk ingedroogd,
os- e n besstéLen sterk tot
seer
sterk ingedroogd.

Stelen zeer sterk ingedroogd,

'otaal beoordeling.
»ruiven goed bewaarbaar tot eind maart.

iedrijfsnummer bZ „

's-Gravenzande0

lichte Z a v e l .

/eg ger 8 jaar. Voorteelt : spinazie» Goed gegx^oeid, r i jpings snoei toegepast
lij de oogst.

cijfer 7 ? •

•ruiven iets rood. I e t s zonnebrand
p de k o p . E r is voldoende houtwol gebruikt, maar onderin géén
1 ,i a n 1
.nhoud

cijfer
3^20

7T

teeleinden zeer s t e r k ingedroogd,
'ros- en bessteleri matig sterk tot
eer sterk ingedroogd.,
1

papier.

9 maart
cijfer 7-f.
inhoud 3380.
S teele ind 3 n zeer sterk ingedroogd.
T r o s - en besstelen sterk tot zeer
sterk ingedroogd. E e n rotte plek.

febr. cijfer 7nhoud 3320.

3 0 maart
cijfer
inhoud 368O.

teeleinden zeer sterk ingedroogd,
ros- en besstelen sterk tot zeer
terk ingedroogd.

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

.

otaal beoordeling,
ruiven tot omstreeks eind aaart goed bewaarbaar. E e n betere kleur k a n de
ewaarkwaliteit verbeteren.

Bed rijfsnunaier 43•

Poeldijk

zavel,

Snoer 35' jaar, afgezaagd in 1956. Voorteelt? fresia.• Matig goed gegroeid, lichte
zomersnoei toegepast»
Bij de oogst.

cijfer 8

..

Zeer lichte dauwbes.chadiging bij de oogst. Y/at slordig gekrent (eenpitters).
Er is oer weinig houtwol gebruikt, onderin een krantje.
12_ jan.
cij_fer 7-fe•
inhoud 363O

9 maart
cijfer 8+.
inhoud 36OO

Steierl nat ig tot zeer sterk ingedroog

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

9 febr.
cijfer 7%•
inhoud 3610

30 maart
cijfer 7>:
inhoud 3490

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen matig tot zeer sterk in
gedroogd,

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

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot half maart.

Bèd rij.fs mme

zavel

Poeldijk

JAj.

Legger 30 jaar Voorteelt? bloemkool. Goed gegroeid, niet ingeknipt.
Bij de oogst

cijfer 72"

-

Druiven iets minder zwart. Enige dauwbeschadiging,bij de oogst. Enkele trossen
liggen verkeerd. Er is veel houtwol gebruikt, géén papier onderin.
12 jan.

cijfer 8+

inhoud 364O

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

9 febr.
inhoud mee

cijfer 7+

Stelen niet tot licht ingedroogd, Eén
rotte bes.

.9 maart

cijfer 7?»

inhoud 327O

Steeleinden licht tot matig sterk inge
droogd. Tros- en besstelen niet tot
matig sterk ingedroogd. Enige versleten
bessen,
30 maart
cijfer 7l
inhoud 3470.
Steeleinden matig tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen niet tot matig sterk
ingedroogd. Eén rotte bes.

Totaal beoordeling.
Druiven houdbaar tot eind maart. Lamme punten dienen voorkomen -te worden, om
slijtpuntjes tegen te gaan.

Bedrijfsnummer 45,

Poeldijk

zavel

3noer 10 jaar, afgezaagd in 1954?"onderstam: Gros Colman. Voorteelts sla.
Joed gegroeid, rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst.

cijfer "J-g.

Druiven iets minder zwart (invloed van de onderstam). Iets dauwbeschadiging bij
3e oogst. Er is veel houtwol gebruikt, krantje onderin.
12 jan.
cijfer 7•
inhoud 3550

i

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros-isn besstelen matig sterk tot zeer sterk j
ingedroogd.
9 febr.
cijfer
inhoud 3410

6%r.

;

3teeleinden zeer sterk ingedroogd.
s- 6n besstelen matig sterk tot
r sterk ingedroogd.

t

i

;
j

9 maart
inhoud 3400

cijfer 8+

Stelen matig sterk tot zeer sterk in
gedroogd.
30 maart
inhoud 3550

cijfer 8

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosstelen matig sterk ingedroogd. Besste
len zeer sterk ingedroogd.

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot eind maart.

Poeldijk

Bedrijfsnummer 46«

klei

Snoer +_ 20 jaar, onderstam Gros Colman. Voorteelt? bloemkool, Matig gegroeid,
iets ingeknipt, laat rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst.

cijfer &J-.

Iets slordig gekrent (zaad). Er is voldoende houtvfol gebruikt, geen papier
onderin.
12 jan.
cijfer dj-.
inhoud 364O

9 maart
inhoud 3530

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

Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
licht gerimpeld.

9 febr.
inhoud mee

30 maart
inhoud 368O

cijfer &j-.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen niet t.ot sterk inge
droogd. Bessen iets gerimpeld. Eén
rotte bes.

cijfer 7+

cijfer 9+

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen licht tot sterk
ingedroogd. Eén tros met iets gerim
pelde bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven uitstekend bewaarbaar tot eind maart.

Bedrijfsnummer 47-

Poeldijk

•.

zavel

Legger 27 jaar. Voorteelt? sla. Matig goed gegroefd, matig ingeknipt. •
Bij de oogst.

cijfer 7"g

Enkele trossen met iets dauwbeschadiging door het krenten. Er is miip. voldoende,
houtwol gebruikt, onderin geen krant.
12 jan.
cijfer 7,
inhoud 3530

9 maart
cijfer 8inhoud 3520

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

Steeleinden sterk tot zeer sterk i.ngdroogd. Tros- en besstelen matig ;ot
zeer sterk ingedroogd.

9 fsbr.
cijfer 7-è-.
inhoud 3570

30 maart
ci.ifer 7-sinhoud 3450

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

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

Totaal beoordeling.
Druiven houdbaar tot eind maart.

Bedrijfsnummer 48.

Poeldijk

.

zavel

Snoer 27 jaar, afgezaagd 1957* Voorteelt! sla. Goed gegroeid, matig ingeknipt.
Bij de oogst,

cijfer 8.

Druiven iets minder zwart. Zeer lichte dauwbeschadiging'bij het oogsten. Wat
slordig gekrent (zaad). Er is voldoende houtwol gebruikt, onderin geen krant,
12 jan.
inhoud mee

cijfer 8.

9 maart
cijfer 8.
inhoud 3420

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

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd, Twee rotte bessen.

9 febi'^

30 maart
inhoud 36IO

cijfer 8^-,

inhoud 3430
Stelen matig tot zeer sterk ingedroogd.

cijf_e8+.

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

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot eind maart. Maatregelen die de kleur verbeteren zullen
de bewaarkwaliteit ten goede komen.

Bedrijfsnummer 49 •

Poeldijk

Snoer 29 jaar op Gros Colman. Voorteelt? "bloemkool. Matig sterk gegroeid, iets
mgeknipt.
3ij de oogst.

cijfer 7-g-

3én tros met "kwaad". Er is voldoende houtwol gebruikt, géén krantje onderin.
L2 jan.
cijfer
Inhoud 3550

9 maart
cijfer 8inhoud 3510

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
üros- en "besstelen matig sterk tot zeer
sterk ingedroogd. Bessen iets gerimpeld
Iets Frankenthalachtige verkleuring.

Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
iets gerimpeld.

9 fe~br.
cijfer 7-fr»
inhoud 3200

30 maart
cijfer &ginhoud 3380

3telen zeer sterk ingedroogd. Bessen
^p^s gerimpeld.

Stelen zeer sterk ingedroogd. Iets
steelschimmel.

Totaal beoordeling.
Druiven goed bewaarbaar tot eind maart.

Bedrijfsnummer 50«

Poeldijk

klei

Snoer 3 jaar, onderstam Golden Champion. Voorteelt: bloemkool. Goed gegroeid,
iets ingeknipt.
Bij de oogst.

cijfer 7-

Enkele trossen iets rood. Zeer lichte dauwbeschadiging bij de oogst.
12 jan.
jj^ïoud" mee

cijfer 7-

9 maart
cijfer 8inhoud 3590

Steeleinden niet tot seer sterk inge
Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen licht tot
droogd. Tros- en besstelen licht tot
zeer sterk ingedroogi
Drie rotte bessert. zeer sterk ingedroo^
9 febr.
cijfer 8inhoud 3655

30 maart
cijfer 7%r
inhoud 34-10

Stelen licht tot zeer sterk ingedroogd.

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

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot eind maart. Maatregelen, die de kleur verbeteren,
zullen de bewaarkwaliteit vergroten.

Bedrijfsnummer 51.

Poeldijk

zavel

Snoer 30 jaar, afgezaagd in 1956. Voorteelt: sla. Goed gegroeid.
Bij de oogst.

uets ingeknipt,

cijfer 7^

Druiven iets minder zwart. Iets zonnebrand op de kop. Enkele trossen iets rul.
Iets slordig gekrent (zaad). In de kistjes voldoende houtwol gebruikt, geen
krantje onderin
12 jan.
cijfer 6%-.
50 maart
cijfer 7
inhoud 3580
inhoud 3590
Steeleinden matig tot ?,eer sterk inge
droogd. Tres- en "besstelen licht tot
sterk ingedroogd.

9 febr.
inhoud mee

maart 6%-

Stelen licht tot zeer sterk ingedroo^
Eén rotte bes.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Trosstelen iets tot matig sterk
ingedroogd. Besstelen niet tot zeer
sterk ingedroogd. Bessen iets gerimpeld.
30 maart
inhoud 3590

cijfer 7•

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
Tros en besstelen sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Eén rotte plek en één rot
plekje.

Totaal beoordeling.
Druiven tot half maart goed.bewaarbaar. Een betere kleur zal de bewaarbaarheid
stellig vergroten. Het voorkomen van verbranding zal het optreden van rot tegen
gaan.

Bedrijfsnummer 54» ïïonselersdijk

zware zavel

Legger 30 jaar. Voorteelt? bloemkool. Matig sterk gegroeid, niet ingeknipt.
Bij de oogst.

cijfer 8.

Over de druiven geen opmerkingen. Er is ruim voldoende houtwol gebruikt, géén
krant of i.d. onderin, het dekvel was van vloeipapier.
12 jan.
cijfer 7
inhoud 4170»

9 maart
cijfer 9inhoud 3670

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

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

9 febr,
cijfer 8inhoud 3380

cijfer 7+
30 maart
inhoud 3490

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
seer sterk ingedroogd. Eén rotte bes.

Totaal beoordeling.
Druiven goed bewaarnaar tot begin maart,

edrijfsnummer 53°

Honselersdijk

klei

noer 7 jaar. Voorteelt; sla. Goed gegroeid, kop ingeknipt.
i.j de oogst.

cijfer &g-

een opmerkingen over de druiven. Er ia voldoende houtwol gebruikt, géén
rantje of id. onderin, het dekvel was van vloeipapier.
2 jan.
nhoud mee

9 maart
iïihoud mee

cijfer 7~è~

cijfer 9-

teeleinden iets tot matig ingedroogd,
ros- en hesstelen niet tot zeer sterk
ngedroogd. Bessen iets tot licht
•erimpeld.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en hesstelen matig tot
sterk ingedroogd. Eén rotte plek.

fehr.
.nhoud mee

30 maart
inhoud mee

cijfer 8+

cijfer 8-g-

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

teeleinden zeer sterk ingedroogd.
- en .hesstelen iets tot matig sterk
droogd.

K

'otaal beoordeling.
(ruiven goed bewaarbaar minstens tot eind maart.

zavel

Maasdijk

bedrijfsnummer 52.

ïchuin snoer 6 jaar Voorteelt s opkweek tomaten en bloemkoolplant.
jroeid, regelmatig ingeknipt
3ij de oogst.

Sterk ge-

cijfer 8.

[ets dauwbeschadiging hij de oogst. Enkele trossen met iets dauwbeschadiging
loor krenten. Er is vrij weinig houtwol gebruikt, onderin een krantje.
cijfer 7'
mhoud mee.
5teeleinden licht tot zeer sterk inge»
Iroogd. Tros- en besstelen licht tot
aatig sterk ingedroogd. Eén grote rotte
nlek.
febr.
Lnhoud mee

cijfer 8-g-

stelen licht tot zeer sterk ingedroogd.

?otaal beoordeling.
Druiven goed bevraarbaar tot half maart.

cijfer 8#
9 maart
inhoud mee
Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig tot
sterk ingedroogd.
30 maart
cijfer 8+
inhoud 3630
Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen licht tot zeer sterk inge
droogd. Eén tros met een rotte punt.

Bedrijfsnummer 55.

Wateringen

zware zavel

Snoer 30 jaar. Voorteelt: sla. Goed gegroeid,, kop ingeknipt.
Bij de oogst,

cijfer 7-|,

Trossen iets minder zwart. Iets dauwbeschad igihg t.g.v. krenten en oogsten.
Er is voor de kistjes ruim voldoende houtwol, gebruikt, géén krantje of iets
dergelijks onderin.
12 jan.
cijfer 7it
inhoud 4260

cijfer
9 maart
inhoud 364O

Steeleinden niet tot matig sterk inge
droogd. Trosstelen niet tot licht inge
droogd. Besstelen niet tot matig inge
droogd.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig sterk
tot zeer sterk ingedroogd. Eén rot-'; e
plekje.

9 fe~br.
inhoud mee

cijfer 8-

30 maart
inhoud mee

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

cijfer 8-

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
Trosstelen matig tot sterk ingedroogd.
Besstelen sterk tot seer/êterk ingedroo^
Iets gerimpelde bessen.

Totaal beoordeling.
Druiven goed bewaarbaar tot +_ half maart. Een betere kleur zal de bewaarkwaliteit aanzienlijk kunnen verbeteren.

Bedrijfsnummer 56.

zavel

Poeldijk

Snoer J>0 jaar, afgezaagd in 1953- Voorteelt;
ingeknipt.
Bij de oogst.

sla. Matig goed gegroeid, niet

cijfer 8^-

Enkele trossen iets minder zwart. Kistjes iets slordig klaargemaakt, slierten
houtwol, er is voldoende houtwol gebruikt, het dekvel is van vloeipapier.
12 jan.
inhoud mee

cijfer 8

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

9 febr.
inhoud mee

cijfer 8-

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

9 maart
inhoud mee

cijfer 8-

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig tót
zeer sterk ingedroogd. Eén rotte plek,
één rotte bes en iets steelschimmel.
30 maart
inhoud mee

cijfer 8+

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

Totaal beoordeling.
Druiven goed bewaarbaar tot eind maart. Verbetering van de kleur zal de kwaliteit
nog meer kunnen opvoeren.

Bedrijfsnummer 57-

Maasland

zware zavel

Legger (warenhuis) 22 jaar. Voorteelt s spins,zie. Vrij sterk gegroeid, rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst.

cijfer 8,

Druiven niet geheel zwart. Trossen iets rul, In de kistjes is voldoende houtwol
gebruikt, onderin'geen papier,
12 jan,
inhoud mee

cijfer J^

9 mart
inhoud mee

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Trost en besstelen iets
tot sterk ingedroogd, Eén rotte bes.

9 febr.
cijfer__7jy '
inhoud 3625

Steeleinder zeer sterk ingedroogd. Trosstelen matig s berk tot zeer sterk inge
droogd. Besstelen licht tot sterk inge
droogd. Eén rotte bes,

inhoud mee

eeleinden matig sterk tot zeer sterk
Trosstelen matig tot zeer
sterk ingedroogd. Besstelen iets tot
sterk ingedroogd.

Égedroogd.

c1jfer 6-jjN

2?- jfer 7

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Dros
en besstelen iets tot zeer sterk inge
droogd. Eén rot.plekje en één rotte bes.

Totaal beoordeling.
Druiven tot omstreeks half maart goed bewaarbaar.

ïïaaldwi jk

Bedrijfsnummer 58,

klei

Snoer 20•jaar, onderstam Gros Colman. Voorteelt; geen. Matig goed gegroeid,
rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst,

cijfer 8

Enkele trossen op de kop iets verbrand. Iets dauwbeschadiging bij de ocgst.
Er is voldoende houtwol gebruikt, onderin geen krantje of iets dergelijks.
12 jan.
cijfer 7inhoud 3440-

Jk

9 maart
cijf er 7•_
inhoud 3250

Stelen matig tot zeer sterk ingedroogd.

Stelen zeer sterk ingedroogd. Eén
rotte bes. Iets steel schimmel.

9 febr.
cijfer 6%inhoud 3430

c1jfe r 7-:t
;0 naar"!
inhoud 3430

Stelen zeer sterk ingedroogd, Eén
rotte bes.

Stelen zeer sterk ingedroogd,

Totaal beoordeling.
Druiven bewaarbaar tot + half maart. Zonverbranding kan voorkomen worden,
door niet te vroeg in te knippen.

Be drijfsnumrasr 59.

Naaldwijk

klei

Leggsr 20 jaar, onderstam Frankenthaler. Voorteelt: geen. Matig goed gegroeid,
rijpings snoei toegepas t.
Bij de oo g s t c i j f e r 7 ' g "
Enkele trossen iets rood. Enkele trossen liggen verkeerd. Iets dauwbeschadiging
"bij de oogst, In de kistjes voldoende houtwol gebruikt > onderin géén papier.
12 jan,
cijfer
inhoud 3425

| 9 maart
i inhoud mee

c ijfer 7?

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

j
;
;

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
stelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Besstelen zeer sterk inge
droogd. Bessen licht gerimpeld,

9 fobr.
cijfer 7+
inhoud J260

j
!

30 maart
cijfe_r_7jr
inhoud 3420

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros-f
en hesstelen matig sterk tot zeer sterk ;
ingedroogd.
j

Stelen zeer sterk ingedroogd.

Totaal beoordeling.
Druiven tot begin maart goed bewaarbaar. Wanneer wat minder trossen per boom
worden aangehouden zou de kleur wellicht kunnen verbeteren.

Bedrijfsnummer 60

zand

Naaldwijk

Snoer, licht gestookt 10 jaar, Voorteelt: TOOIjaarsa,ndiJvie + tomatenplant
Goed gegroeid, iets ringe knipt.
Bij de oogst,

c ijfe r 8

Iets beschadiging door gieten of bestrijdingsmiddel, Voor de kistjes voldoende
houtwol gebruikt, het dekvel was van vloeipapier, onderin geen krantje of i$d.
12 jan.
inhoud mee

cijfer

8

9 maart
cijfer
inhoud 3370

8 +

Steeleinden niet tot sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen licht tot sterk in
gedroogd. Iets steelschimmel,

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

cijfer 8
9 febr,
inhoud 345O

30 maart
cijfer 8
inhoud 3510

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

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

l—J?-® oordeling_.
Druiven goed bewaarbaar tot eind maart.

Bedrijfsnummer 6l.

Naaldwijk

zand

3noer 12 jaar. Voorteelts bloemkoolplant. Goed gegroeid gewas, sterk ingeknipt.
Bij de oogst.

cijfer 7i"

Cnkele trossen iets minder zwart. Lichte dauwbeschadiging "bij de oogst. Er is
ruim voldoende houtv/ol gebruikt, géén krant of i.d. onderin en het de^T'ël was
ran vloeipapier.
L2 jan.
cijfer 7"è~
Inhoud J685

9 maart
cijfer 8inhoud 3390

Btelen matig tot zeer sterk ingedroogd,

Stelen zeer sterk ingedroogd,

} febr.
cijfer 7
Inhoud 335O

30 maart
inhoud 3450

Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
Lets gerimpeld.

Stelen zeer sterk ingedroogd. Eén
rotte bes.

cijfer 7+

Bj|aal beoordeling.
MÄH
.iven goed bewaarbaar* tot half maart. Als de kleur wat verbeterd zou kunnen
worden, zal ook de bewaarkwaliteit zeker beter worden.

Bedrijfsnummer 62,

Naaldwijk

zand

3noer +_ 35 jaar, afgezaagd in 1952. Voorteelt; bloemkool. Matig goed gegroeid
gewas, rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogst.

cijfer 7 »

Iets zonverbranding op de kop. Iets dauwbeschadiging bij de oogst. Voor de kist
jes is voldoende houtwol gebruikt, het dekvel was van vloeipapier, géén papier
onderin.
cijfer 7i
,ian.
inhoud 3535

9 maart
cijfer 7
inhoud 3270

Stelen licht tot matig sterk ingedroogd.

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroogd.
Iets gerimpelde bessen.

9 febr.
cijfer 8inhoud 3330

30 maart
inhoud 3330

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd. Iets gerimpelde bessen.

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

cijfer 8-

Totaal beoordeling.
Druiven bewaarbaar tot eind maart. Zonverbranding kan worden voorkomen door de
rijpingssnoei niet te vroeg toe te passen.

Bedrijfsnummer 63.

Poeldijk

zavel

Legger +_ 30 jaar, afgezaagd in 1949- Voorteelt? spinazie. Matig goed gegroeid,
iets irigeknipt-.
Bij de oogst,

;ijfer 8

Enkele trossen iets minder zwart. In de kistjes is voldoende houtwol gebruikt,
onderin een krant, het dekvel was van vrij stevig dubbel vloeipapier.
12 jan.
cijfer 8+
inhoud 3530

9 maart
cijfer &ginhoud 3970

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

Steeleinden sterk ingedroogd. Tros- en
besstelen iets tot sterk ingedroogd.
Iets steelschimmel.

9 febr.
cijfer 8inhoud 3330

30 maart
cijfer 8
inhoud 3390

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
en besstelen licht tot sterkxingedroogd

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

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

zware zavel

Maasdijk

Bedrijfsnummer 65.

Snoer 3 jaar. Voorteelts peen en tomaten. Vrij sterk gegroeid, vrij sterk
ingeknipt„
Bij de oogst.

cijfer 7

Iets dauwbeschadiging bij de oogst. Iets thripsbeschadiging. Er is vrij weinig
houtwol gebruikt en geen krantje onderin.
12 jan.
cijfer 8.
inhoud 3705

9 maart
cijfer 7+
inhoud 3740

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Trost en besstelen licht
tot matig sterk ingedroogd.

St eeleinden sterk tot zeer sterk inge-r
droogd. Tros- en besstelen niet tot
sterk ingedroogd.

cijfer 89 febr.
inhoud 3640

30 maart
cijfer 8inhoud 368O

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

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

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot eind maart.

Bedrijfsnummer 66.

Poeldijk

zavel

Snoer 30 jaar. Voorteelt: bloemkool. Matig sterke groei, matig ingeknipt.
Bij de oogst.

cijfer fjg

Bruiven iets minder zwart. Zeer lichte dauwbeschadiging "bij de oogst. In de
kistjes is vrij weinig houtwol gebruikt, onderin géén papier.
12 jan^

cijfer 8-

inhoud 34iO

9 maart
cijfer 8inhoud 3410

Steeleinden licht tot matig ingedroogd.
Trop- e:i besstelen matig tot zeer sterk
ingedroogd.

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

9 fobr,
inhoud Cee

30 maart
cijfer 6-4
inhoud 3300

fiMMJLJk

Stelen matig sterk tot zeer sterk inge
droogd, Eén klein rotplekje.

Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
iets gerimpeld.

Totaal beoordeling.
Bruiven houdbaar tot begin maart. Kleurverbeterende maatregelen kunnen gunstig
•perken on de bewaarkwaliteit.

Bedrijfsnummer 67.

1 s-Gravenzande.

zware zavel.

Snoer : 5 jaar, "Voorteelt? bloemkool. Goed tot sterk gegroeid, rij pingssnoei
toegepas t.
Bij

de oogst

cijfer 8.

Zeer lichte dauwbeschadiging bij de oogst. In de kistjes is voldoende houtwol
gebruikt, onderin geen krantje of i.d.
12 jan. cijfer
inhoud 3290.

•

+

9 maart cijfer 8
inhoud 3220.

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstèLen licht tot
zeer ster! ingedroogd,

Stelen sterk tot zeer sterk .ingedroogd,

9 febr, cijfer J~
inhoud 5440Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
Tros-- en besstelen matig sterk tot zeer
sterk ingedroogd, Bessen niet tot iets
gerimpeld. Eén rotte bes.

30 maart
cijfer 8.
inhoud 3l60.
Steeleinden en besstâen zeer sterk inge
droogd. Tros- en besstelen matig sterk t<
zeer sterk ingedi'oogd.

To^.taa 1 beoor d e1ing.
Druiven tót

eind maart goed bewaarbaar.

E 6 d r A. ,j f s mimn er 69 •
Wateringen
Bomen 'j jaar op foraters 7fh.ite Seedling, Voorteelt sla,
Sterk gegroeid, flink zosersnoei toesepapt «.
Big de ooRstj

lichte Zavel..

cijfer 7 t -

Druiven iets Einder zwart, Snkele trosaen wat r u l « Iets d a u w b e s chadiging
b i j de o o g o i , I n de kistjes is veel houtvol gebruikt, onderin een krantje.
12 jan ,
cijjfer 6-'
inhoud 3623

: 9 c-aart
cijfer 8-: inhoud 32 3 J

Steeleinden zeer sterk ingedroogd»
Tros- en besstelen siatig sterk tot
zeer sterk ingedroogd,

; Stelen sterk tot seer sterk ingedroogd
:3essen iets gericpeld,,

9 febr«
cijfer 8.
inhoud aee

: 30 raaart cijfer 5 «
: inhoud mee ,

Steeleinden 3eer sterk ingedroogd» ; Stelen zeer sterk ingedroogd, E é n
T r o s - en besstelen matig sterk tot : grote en 2 kleine rotplekjes, versprei*
zeer sterk ingedroogd» Een. rot plek - enige rotte bessen. Iets steelschimme!
je en S é n rotte bes.
Totaal beoordeling;
Druiven waarschijnlijk tot begin maart goed houdbaar, De bewaarkwaliteit k a n echter n o g wat worden opgevoerd.,

Bedrijfsnummer

70 *

j ave1

yJ ateringen

»

J.

Shoer + legger ~ 8 jaar. Voorteelt :sla 5 Goed gegroeid, gedeeltelijk
rijpingssnoei toegepast t
Bij

de oogst

r

cijfer 6_

Druiven iets minder zwart,-, Snkele trossen liggen verkeerd,. Xets dauwbeschadiging bij krenten, veel dauwbeschadiging bij het oogsten,
Kistjes ie.ts slordig klaargemaakt,( slierten houtwol ) E r is voldoends
houtwol gebruikt, ochter geen krantje of i,d onderin.
1 2 jan r.
ci jfer 6 „
inhoud 3870

ci jf er_ b„
9 Eiaart
inhoud 36 3Ö' "3P30.,

3te@leir.den zeer sterk ingedroogd.
Tros- e n besstelen, matig tot zeer
s t e r k ingearo o gd,

Stelen
kistje
andere
verrot

( 2 kist j;

f

)

zeer sterk'ingedroogd. In één
een. grote rotte plek i n het
kistje 3 trossen waardeloos
en één grote rotplek.

9 febr„
cijfer kbinhoud. j"/'cO c
Steexei r i .<ieH seersierk ingedroogd,
T r o s - en besst; .on matig sterk tot
zeer sterk ingedroogd»
2 grotere
••e en 3 kleinere rotplekken.
Totaal beoordel njg j Dx aiven bevaarbaar tot half Januari» Bij een zorgvul
dige behandeling, zal de bewaarkwaliteit zak^r- n o g kunnen verbeteren»

îedrijf s nummer 71 »

¥ ateringen

Z av e 1 »

5noer ; 25 jaar, afgezaagd i n 19^-6 » "Voorteelt : sla. Goed gegroeid
mgeknipt »
3ij de oogst

, iets

ci,jfer 5 »

)rui ven iets minder s wart * ÏDrkele trossen liggen verkeerd» Z e e r veel
lauwbe s chadiging bij het oogsten.. Kistjes slordig klaargemaakt,( sliex*ten
loutwol) Sr is vrij weinig houtwol gebruikt, géén papier onderin »
L2 jan. cijfer 5°
Inhoud 3715
3telen zeer sterk ingedroogd.,
ïen grote e n é é n kleine rotplek-

9; a-aart
cijfer 5#»
( 2 lei st jes )
inhoud 3920 +' 3700
Stelen zeer sterk ingedroogd.
Z n een kistje 3 rotte plekken, i n
het andere
é é n rotte pleko

) febr. cijfer 5 ?
.nhoud 38IO »
j^plen zeer.sterk ingedroogd.
'otaal beoordeling.
Druiven als zodanig niet bewaarbaar. Wellicht kunnen het verbeteren
ran de kleur e n een zorgvuldige behandeling beter resultaat geven.

iedri jf snumiaer

72 »

¥ a neringen

lichte klei.

.»egger 3 0 jaar, afgezaagd i n 19^3» Voort eelt s voor jaa.rsa.ndi jvie.
roed gegroeid, k o p iets ingeknipt„
Si j de oogst „

cijfer 6...

'rossen iets rul,, I n de kistjes is net voldoende houtwol gebruikt, oader.n een krant je„
.2 jan. cijfer
^oud 34G0,

7%- »

; 9 laaart
c
: inhoud
mee «

Steeleinden zeer sterk ingedroogd, : Stelen zeer sterk ingedroogd,,
'ros- en besstelen matig tot zeer
I Eén rot plekje»
sterk ingedroogd,
> febr. cijfer 8„
.nhoud jhhO„

30 aaart
cijfer 8 ; inhoud 3380

Stelen zeer sterk ingedroogd,
ïén tros net steelschimnel, een
-otto bes „

: Steeleinden zeer sterk ingödroog.

'otaal beoordeling,.
(ruiven goed houdbaar tot rainstens eind naart„ Door anders te luchten
:unnen rulle trossen grotendeels voorkomen worden»

Bedrl ji'sxruaiaer 73 °

Poeldijk

Zavel,

Sr.oor s 1 0 .laar; Voorteelt;' geraniunplant , Matig gcgracid, niet ingeknipt ,,
Bij. de oog.:t

cijfer 8,.

lots- daurrbe s chadiging bij do oogst. Iets slordig gekrent, soms iets te
vast, veel zaad, I n d e kistjes is voldoende houtwol gebraikt,, onderin
geer. kr.T.nt je f '
. •.
1 2 .ianci jfer J7 «
inhoud 3770,

9 rraart
inhoud ire g »

Stelen zeer sterk ingedroogd,
E es sen licr.t gerimpeld»

Stelen seer sterk ingedroogd,
Bessen iets gerimpeld »

9 febr,.
inhoud

30 maart
oi jfer 7 «
inhoud 3300,

cijfer 7»
_

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen matig sterk tot
soar sterk ingedroogd. Bessen niet
tot lacht gerimpeld,

Stelen teerster!^.ngedroogd.
E e n rotte bes

T qt_ 3,a1 b- e o o rde 1ing»
Druiven goed houdbaar tot *- begin maart, T e vast krenten k a n gevaarlijk
si.fn i n jaren waarin meer rot, d a n dit jaar ; b geval was ; optreedt

Beöri.ifsnunuer 7k*

ïateringei?

lichte zaveJ

Leggerî 2 ? jaai 1 - Voorteelt: spinazie „ Zeer goed gegroeid , k o p i ets inge-knipt
B i j de o
cijfer 6-g- «
L
Enkele t
m iets minder zwart , Veel trossen liggen "verkeerd" .
V r i j vee.;- eauwbeschadiging bij de oogst, I n de kistjes is voldoende
houtwol gebruiktj geen k r a nt je onderin»
cijfer 8 inlioud 4330 „

9 maart

ci.jfcr "860 o
in ho ud 3ö 6 •),

Stelen niet ingedroogd.
E e n rot plekje»

Steeleinden sterk tot '-zeer sterk in
gedroogd, Trosstelen licht tot sterk
ingedroogd» Bessteler iets tot natig
sterk ingedroogd, E é n rotte bes en
een rotte plek, één tros waardeloos
verrot„
inhoud fi-G35.
30_ maart
cljfer 6-•.
Steele inden licht tot zeer sterk
inhoud 3050>
xnge d"" oogd-Tros stelen licht tot raat i g Steeleinden Eatig sterk tot
sterk ingedroogd,. Tros™ en besstelen
s t e rk ingedroogd- Be s stalen n t tot
niet tot matig sterk ingedroogd»
matig sterk ingedroogd.
E e n grote, h kleinere rotplekjos,
één rotte bes, E é n versleten punt»
To ra:>1 beoordeling»
Druiven tot begin februari goed houdbaar »
Vooral een zorgvuldig
behandeling k a n de kwaliteit nog aanzienlijk vergroten,.

Bedrijfsnummer

75«

Kwintsheul.

lichte zavel.

Jeggen 30 jaar, Voorteelts spinazie. Sterk gegroeid, flink ingeknipt.
Bi.i de oogst
cijfer 7.
]nkele trossen iets minder zwart. Enkele trossen liggen verkeerd. Iets dauwbeschaliging door gieten of "bestrijdingsmiddel. Kistjes slordig, veel slierten houtwol.
In de kistjes is voldoende houtv/ol gebruikt, onderin geen krantje of i.d.
.2 jan.
cijfer 7.nhoud 3490.
iteeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros>n bess~teLen matig sterk tot zeer sterk
.ngedroogd »

9 maart
cijfer 875-.
inhoud 3330»
Steeleinden sterk tot zeer sterk ingedroogd
Tros- en bess+elen iets tot matig sterk
ingedroogd.

I febr.
cijfer 7+»
.nhoud 3090

30 maart
cijfer
inhoud 3370»

^pien zeer sterk ingedroogd. Bessen
icht gerimpeld.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. 'Bros
en besstâen iet s tot matig sterk ingedroogd,

'otaal beoordeling.
'ruiven tot einde maart goed bewaarbaar.

edrijfsnummer

76.

Honselersdijk.

egger: 3 jaar, Voorteelt; bloemkool.
ij de oogst

lichte klei.

u Sterk gegroeid, flink ingeknipt.

cijfer 7-è-.

nkele trossen iets minder zwart. Er .is in de kistjes voldoende houtwol gebruikt,
nderin een krantje.
2 jan,

cijfer 8.

inhoud 3480

9 maart

cijfer 8-

inhoud mee

^sleinden zeer sterk ingedroogd,
ros- en besstelen licht tot zeer sterk
ngedroogd. Eén rotte bes.

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

febr.
cijfer 7%r
nhoud 349O

30 maart
inhoud mee

teeleinden zeer sterk ingedroogd. Trös
el besstelen licht tot matig sterk ingeroogd. Twee rotte plekken, één rotte

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen sterk tot zeer sterk inge
droogd. Bessen matig gerimpeld. Bén
klein rot plekje.

3taal beoordeling.
ruiven goed houdbaar tot eind februari- begin maart.

cijfer 7.

Golden G^ueeru
Beo.ri.1fsxvjnraer 77«

klsi „

Hons elersdi jk

Leggers 6 jaar. Voorteelt s sla» Sterk gegroeid, flink ingeknipt ,
12 jano

Deze druiven bleken niet bevaarbaar te zijn.
Alle trossen waren taeer of minder inwendig verrot•

Bedrijfsnummer 78»

Naaldwijk.

lichte zavel,

Leggers - 3 0 jaar,Voorteelt: opkweek bloemkocol- en slaplant,
Matig sterk gegroeid, iets ingeknipt.
•FH j de oogst. cijfer 7.
Enkele trossen iets Frankerhalachtig verkleurd. Iets dauwbeschadiging
b i j de oogst, I n de kistjes is ruim voldoende houtwol gebruikt, onderin
geen krantje»
1 2 jan, cijfer 7 inhoud 3530„

9 maart
cijfer 71
inhoud 3350.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Stelen zeer sterk ingedroogd,
T r o s - e n besstaLen matig sterk tot
Bessen iets gerimpelde
sterk ingedroogd, Drie rotte bessen
9 febr„
cijfer 7+
inhoud 33^5
Stelen licht tot sterk ingedroogd.
Twee rotte bessen.

30 maart _ cijfer 7»
inhoud 3'l80
Stelen zeer sterk ingedroogd»
Bessen iets gerimpeld. E e n versleten
bos *

Totaal beoordeling;
Druiven goed bewaarbaar tot uiterlijk begin maart,- D o kleur v a n
de druiven k a n wellicht verbeterd worden, door een goedo snoei, en/ of
wat minder trossen per boora aan te houden.

i e dr i ,i f s nutatae r 79

Naaldwijk,

.±chte zavel»

afgezaagd i n 1935„ Voorteelt : sla, -Tâatig sterk
;egroeid, iets ingeknipt .
• i.j de oogst c

cijfer 6 ,

oiamige trossen iets rood» Enkele trossen rul „ kickte' dc-uwb e s ch adiginjj
•ij het krenten.; tamelijk veel boschadiging b i j do o o g s t k n de kistjes
s voldoende houtwol gebruikt, géén krantje of ,d, onderin»
2 .jan a

Q r ; |art
oi •>
cfv.]j:'or
7™
inhoud 339öo

_ci_

nhoud 3530o

teeleinden iets tot matig ingedroogd» Steeleind _.n matig .tot zeer st.erk
ros- e n bessteLen niet tot matig sterk ingedroogd- T r o s - en besstolen niet
ngedroogd„ Een rotte bes,
.
tot matig sterk ingedroogd» Twee
trossen net. eon versleten punt,.
f ebr »
cl,,jfer 7v
nhoud 3^60.

?0 roa&rt
c 1 ,i f e r 6- 1 inhoud 3400 »

teeleinden licht tot sterk ingedroogd Steeleindon matig sterk tot sterk
ros- e n besstëLen matig tot sterk
;
ingedroogd» -roc" en besstelen niet
ngedroogd, Een rotte bes.
j
tot sterk ingedroogd, Verepreid
drie rotte bessen,, Twee trossen
met een versleten punt„
otaal beoordeling;
ruiven goed bevaarbaar tot begin februari» Door voor een goede voclitvooriening zorg te dragen, kunnen lamme (versleten) punten worden voorkomen
n stijgt de bevaarbaarheid.

edri.jgsnummer 8 0 „

Naaldwi jk,

lichte 2 a.vel.

1 7 - 318 jongere bomen
- 320 oudere bomen,
i.j de oogst
cijfer 8-j- «
nkele trosoen iets minder zwart» I n de kistjes is net voldoende houtwol
ebruikt, onderin geen krant, het dekvel was v a n vloeipapier.
2 ,jan. cijfer 8+
nhoud mee„

317»

9 maart
c1.jfer 9
inhoud 366O„

318

teeleindën matig ste:k tot zeer
Steeleinden sterk tot zeer sterk interk ingedroogd» T r o s - en bessteleii gedroogd. Tros-- en besstelen iets. tot
iet tot matig sterk ingedroogd.,
"eer sterk ingedroogd,
febr„
cijfer 8„
nhoud mee »

319

telen licht tot sterk ingedroogd»
essen iets gerimpeld,,

30 „maart
_c:L.
inhoud nee

320

Steeleinden soer sterk ingedroogd,
Tros- en besstelen sterk tot zeer
sterk ingedroogd» Een tros verrot ,

otaal beoordeling
Druiven bewaarbaar tot einde raaart 3 e kleur en daarmee ook de bewaara a rheid v a n de druiven k a n verbeterd worden, door het gewas wat meer
n te knippen tijdens de rijping 0

Bedri.jfs numr,i e r 8 1 .

Hons te?/

zavel.

Snoer 3 0 jaar, afgezaagd i n 195^-• Voorteelt; bloemkool + spinazie»
Goed gegroeid, iets ingeknipt „
Bi.j de oogst .

cijfer 7 .

Tamelijk veel dauwbeschadiging bij de oogst, .Gr ia voldoende houtwol
gebruikt, geen krantje onderin,,
1 2 jan.

cijfer 7 .

9 r?.art

inhoud 3800

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
T r o s - e n besstelen iets tet sterk
ingedroogd« E e n rotte bes.9 febr. cijfer
inhoud 3715•

ir-lioud 3?':-0
S br d e i n d e n noer sterk -ingedroogd.
Tree- en beontiLeïj&iclit tot zeer sterk
iufsdroocd, E-esser iets gerimpeld.
I'Oen rotte bes s
- 1 " I I L i L c i j f er 8-ill""-: d 3970 T "

Stelen licht tot sterk ingedroogd,
Steeleinden licht tot zeer sterk
Bessen iets g
gerimpeld, E e n rotte beg .ingedroogd. Tros- en bess telen licht'
tot zeer sterk ingedroogd. Totaal beoordeling;
Druiven goed bewaarbaar tot ha.lf maart ,

Bedrijfsnummer 8 2 .

Honselersdijk

lichte zavel.

Legger 3 0 jaar, Voorteelt s andijvie. Goed gegroeid, kep iets ingeknipt»
B i j de oogst

cijfer

7-9

Enkele trossen wat rood gekleurd» Enkele trossen liggen verkeerd.
Kistjes iets slordig klaargemaakt ; er is ruim voldoende houtwol gebruikt
onderin geen krantje of i.d *
1 2 jan. cijfer 8 inhoud 3645

cijfer 7-Iinhoud' 3580

Steeleinden licht tot sterk ingedroogd. Steeleinden sterk tot zeer sterk
Tros- e n besstelen, niet tot sterk
;
ingedroogd. Tros- en besstelen
niet tot zeer sterk ingedroogd,
ingedroogd.
•Eén rot plekje »
9 febr
cijfer 9 inhoud 3565

30 maart
cijfer 8+
inhoud 3^80

Steeleinden matig sterk in^edi-oogd„ Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
T r o s - e n besstelen niet tot sterk
Tros- e n besstelen niet tot matig
ingedroogd.
sterk ingedroogd.
Tot ctoL1 beoordeling.
Druiven goed bewaairbaar tot eind 3>aart » Be bewaarkwaliteit k a n
zeker verbeterd worden door voor een goede kleur zorg te dragen.

Bedrijfsnumraer 83 ,

s ave1 »

Ifaaldwi jk

Snoer s 2 2 jaar ? Voorteelt; hioeiakool. Goed gegroeid, ésnnaal' dieven
aitgebroken.
3ij__de oogs1
ei .1 fer 9 .
leer geringe dairwbeschadiging M j net kranten» i n de kistjes is voldoende
aoûtwol gebruikt, onderin geen krantje of i„d„
L2 jan. cijfer 9 f .
inhoud nee

i-rt
cijfer 9
.r ic ad Eiee.

steeleinden licht tot sterk ingedroogd, Steeleinden sterk ingedroogd,
Tros en besetzen iets tot matig sterk Tros- en besstden matig sterk tot
Ingedroogd«
zeer sterk ingedroogd.,
? febr, cijfer 9+
Inhoud mee«

30 maart
cijfer 9
inhoud ir.ee

jfceleinden zeer sterk ingedroogd»
rros- en besstelen licht tot sterk
ingedroogd.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd»
Trosstelea licht tot sterk ingedroogd.
Besstelen seer sterk ingedroogd..
Eer. rot plekje...

Co . .-fraai beoordeling
Druiven minstens tot eind maart

«

uitstekend bewaarbaar,

Naaldwij k
Snoer; 30 jaar

zavel

Voorteelt î radijs., G-oed gegroeid, k o p ingeknipt

3i de oogst
cijfer 6.,
[ets dauwbeschadiging b i j het oogsten,, I n de kistjes is r u i s voldoende
ïöütwml gebruikt 5 onderin lag géén krantje of ±»d. t het dekvel was van
/-loeipapier„
jan, Cijfer 7?
loud 4030
iteeleindsn zeer sterk ingedroogd,
'ros- en besstëLen iaat ig tot zeer
sterk ingedroogde

cijfer 9 "
inhoud mee

? febr»
cijfer
.nhoud 4090

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
Trosstelen licht tot/matig sterk,
besstelen sterk tot "'zeer sterk inge
droogd 0
30 maart
cijfer 9 inïioud mee „

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
'ros- en besstdLen matig sterk tot
leer sterk ingedroogd.

Steeleinden sterk tot
sterk
ingedroogd» Trosstelen stérk tot
sterk ingedroogd. E e n rot plekje.

'otaal beoordeling,,
Druiven uitstekend bewaarbaar minstens tot eind. maart.

zware zavel.

Maasdi jk s

Snoer: 1 3 jaar, Voorteelt f slaplant. Goed gegroeid, ri jpingssnoei toe
gepast ,

Bi.j de oogst

Cl.jXQ]

Iets zonnebrand op de k o p . Zeer lichte dauwbeschadiging bij het krenten
E r is voldoende houtwol gebruikt, geen krantje onderin en een dekvel
van vloeipapier,
1 2 ,j an ,
c i ,j x e r 8-?.
inhoud 3720*

9 maart
cijfer 8 ,
inhoud mee

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
T r o s - en besstelen matig sterk tot
zeer sterk ingedroogd,

Steeleind e n zeer sterk ingedroogd»
Tros- e n besstelen sterk tot zeer
sterk ingedroogd»
3 e n rotte bes,

9 febr. cijfer o .
inhoud r;.eo

30 ; laaart
cijfer 8+
inhoud mee

tot zeer sterk inge
droogd

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
Trosstelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd» Besstelen zeer sterk in
gedroogd «

T o t a a l beo<
Druiven tot half maart goed bevaarbaar.

Bedrijfsnummer 8 6 .

Leggers 32 jaar; Voorteelt s bloemkool. G-oec
B i j de oogst»

lichte zavel„

Naaldwijk»

gegroeid, ^ e n maal ingeknipt.

oijfer 7 .

Enkele trossen iets aânder zwart. Z e e r lichte dauwbeschadiging bij de
oogst» E r is in de kistjes vrij weinig houtwol gebruikt,
1 2 jan. cijfer 7 »
inhoud 3550 e

9 naart
inhoud 3^-30,

Steeleindsn zeer sterk ingedroogd»
Tros- en besstelen matig sterk tot
zeer sterk ingedroogd.

Stelen seer sterk ingedroogd. Bessen
.iets gerirapeld. E e n rotte plek.

9 febr„
cijfer 7 o
inhoud 3^10,

30 maart cijfer 8 inhoud 3650«

Stelen zeer sterk ingedroogd,
Besäen iets gerimpeld.

Stelen zeer sterk ingedroogd,

Totaal beoordeling.
Druiven minstens goed bewa^rbaar tot eind ra s air t »

Bedrijfsnummer 87.

's-Gravenzande„

zand,

Snoer s k jaar, onderstam Forsters Vhite Seedling.
Voorteelt s peen. Sterk gegroeid, regelnatig ingeknipt
Bi ,j

c i ,j f e r 6 ?

Druiven iets minder zwart» Enkele trossen liggen verkeerd. Enige dauwbeschadiging b i j de oogst»
1 2 jan. cijfer
inhoud mee,

9 maart
cijfer 7 inhoud mee.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
T r o s - en bessfeLen licht tot zeer
sterk ingedroogd. E e n rotte bes.

Steeleinden sterk tot zeer sterk i n
gedroogd. T r o s e n besstelen iets to
zeer sterk ingedroogd. Bessen licht
gerimpeld. Drie rotte plekken.

9 x ebr
^ a h o u d mee.

30 tiaart
cijfer 7 "
inhoud mee.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
T r o s - en besstelen matig sterk tot T r o s - en besstelen sterk tot matig
zeer sterk ingedroogd . Bessen iets sterk ingedroogd.
gerimpeld« Twee rotte plekjes.
Totaal beoordeling;
Druiven tot eind februari goed bewaarbaar. A a n d e bewaarkwalièeit
( o . a . de k l e u r ) k a n nog wel enige aandacht worden geschonken.
Naaldwijk.

zavel.

Snoer s h jaar, onderstam Fr£\nkd%haler » Voorteelt", sla. Goed gegroeid
matig ingeknipt.
S i j de oogst

f

cijfer 6

fuiven iets rood verkleurd. Enige zonverbranding op de k o p . Iets dauweschadiging b i j de oogst. .Er is voldoende houtwol gebruikt, een dekvel
v a n vloeipapier»
1 2 jan«
cijfer 6%•.
inhoud 3375.

9 maart
inhoud 3500

St elen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
Tros- e n besstelen matig sterk tot
zeer sterk ingedroogd.

9 xebr. cijfer 7+
inhoud 3^90•

cijfer 0 inhoud 3390«

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

Steeleinden zeer s t e r k ingedroogd.
Tros- e n besstelen matig sterk tot
• zeer sterk ingedroogd.

Totaal beoordeling;
Deze druiven hebben zich goed gehouden tot eind m a a r t , D e sterke
roodverkleuring is een gevolg van het bijzondere jaar. Hierdoor is de
bewaarkwaliteit wel minder geweest, iaaar een volgend jaar k a n dit beter
zijn.

Beclri,}__s nummer 6 9

H aal dl- ri jk „

save j- »

Snoer; h jaar, onderstam Försters' 'i'hits Seedling, Voorteelt e sla»
Sterk gegroeid, versterkte zorxranooi, geregeld sterk ingeknipt«
31,1 de ooßSX•_

ci.Ifer 6.

üruiven v r i j rood. Iets dauwboscbadiging 'bij do oogst, S r is i n de kist
jes voldoende houtwol gebruikt > het d e k v e l is van vloeipapier,,
9 raaa.rt

ß.ljtjllahoad 3^20

iâ^. cijferJ>±,
inhoud 3320-

Steeleinden matig sterk tot zeer sterk Steeleinden Keer s t e r k ingedroogd.
ingedroogd,, Tros- en besstelen iaat ig
T r 3 3 - en besstefen licht tot zeer
tot sterk ingedroogd«
sterk ingedroogd.
9 febr_, • _ci,1fer 7?
inhoud. 34ÓO o

3 0 maart
ci .1 fer 7
inhoud 3'4^0.

Steeleinden zeer s t e r k ingedroogd»
T r o s - en besstelen, matig tot zeer
sterk•ingedroogd„ E e n rotte bes.

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
T r o S - en besstelen matig tot zeer
sterk ingedroogd-.

Totaal beoordeling»
Goed bevaarbaar tot eind maart. Door de 'roodkleuring
kwaliteit
belangrijk gedrukt.
3 e d r i ,j fsnuias er 90„

'

Naaldwijk

is de havre

zavel

Snoer s k jaar, onderstara KaroCcVoorteelt; sla,Matig ge groei, iets ingeknipl
Bi.j de oogst

ei.ifer 5«

Druiven zeer rood. Lichte dauwbes chad:!ging bij de oogst , E r is -voldoende
houtwol gebruikt 5 het dekvel was v a n vloeipapier ,
12 jan„
cijfer 6 ,
inhoud jk-9~0 6
Steeleinden en trosstelen licht tot
matig sterk ingedroogd, Besstelen n a
t i g sterk tot zeer sterk ingedroogd,

9 maart
ci j1er
inhoud 319-0 «
Steeleinden sterk tot sear sterk in
gedroogd » Tros- en besstelen matig
sterk tot zeer sterk ingedroogd.
Bessen iets gerimpeld,.

9 febrc_ i jf e r 7+
inhoud 3^-5

30 maart
c i j f e r 7"l~
inhoud 3360

Steeleinden isatig, sterk tot sterk
ingedroogd,Tros- en besstelen licht
tot zeer sterk ingedroogd, E é n rotte
bes c

Steeleinden zeer sterk ingedroogd »
Tros- en besstelen, matig tot zeer
sterk ingedroogd»

Totaal beoordelingHoewel door de sterke roodkleuring de bewaarkwaliteit» erg matig was
is de hor'dto.ï^rheid goed geweest „ D e druiven waren vlot tot eind maart
bevaarbaar,

^edri.jf s nummer 91c

;a , r el

Naalctw:?.jk.»

înoeri h jaar, onderstam viest- Frisia, Voorteelt: sla. V r i j sterk ge
broeid, regelmatig ingeknipt,
Si.i de oogst

cijfer 6-j-

)ruiven rood. Zonnebrand op de koppen,, Iets Cauwbeochadigi;i£ b i j de oogst
2r is voldoende houtwol gebruikt r hot dekvel is rail vloeipapier.
.2 ,ja n »
.nhoud 3625.

9 maart
oi.ifor 7-;inhoud 3600 -

5teeleinden matig sterk tot zeer
Steeleinden sterk tot zee 'j stork insterk ingedroogd. Tros» en besstelen gedroogd .Trosstelen :ï ets tot 'joer
.icht tot sterk ingedroogd, ïwee
sterk ingedroogd.
"Otte plekken.
) febr. ci;jfer 7 .
Lnhoud 3^55•

30 Eiaar 'i
c i ,i f e r
inhoud 3^50 <•

d e n licht tot zes-r s t erk • ingedroogd ,, 31 eeleinden zeer sterk ingedroogd,
Trcsstelen matig sterk tot sterk in
gedroogd, Bosstelen zeer sterk inge
droogd o

'otaal beoordeling,
Goed bewaarbaar tot begin smart, Het
verkleuren v a n de druiven
leeft de bewaarkwaliteit ongunstig beïnvloed»

bedrijfsnummer 9 2 .

Naaldwijk

,

zavel,,

Snoer s h jaar, Voorteelt: s l a . Goed. wat ongelijk, gegroeid, regelmatig
.ngeknipt.
3ij de oogst

t

cijfer 7 «

ele trossen iets minder zwart. Iets zonnebrand- schade op de kop,
ge dauwb e s ßhadi ging bij de oogst. Er is voldoende houtwol/gebruikt r
jeen krantje onderin.

L2 jan. cijfer 7+
Inhoud 3^-85.

iL.maart
çijfer 7-è- ;
inhoud 3220 «

>teeleinden matig sterk tot zeer
st erk ingedroogd. Tros- en besstelen
.icht tot zeer sterk ingedroo gd „

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroogd-u
Bessen iets gerimpeld.. E e n rotte bes.

? febr. cijfer 7o.nhoud 338O

3 0 maart
ci.ifer
i nîio ud 36 70 -

îteeleinden licht tot zeer sterk
.ngedroogd, Trosstelenzeer sterk in
gedroogd. Besstelen matig sterk tot
leer sterk ingedroogd,

Stelen sterk tot zeer sterk ingedroogd:
Bessen iets garisipeltt

'otaal beoordeling;
D e druiven zijn goed bewaarbaar tot begin maart• Het is jammer dat de
ionverbranding de kwaliteit z o sterk heeft benadeeld.

Bedri ,j fsnuoaer 9 3 .

Naaldwi jk

Snoer s h, jaar» onderstairiGros Colmaii c
regelmatig ingeknipt»
t ü

)gst .

U O i

zavel

Voorteelt? sla» Matig s t e r k gegroeid

ci ,j f er 6j-

D ruiven vrij rood. Iets dauwbe s chadi ging bij de oogst.

Jan,
inhoud 3^10,

9 Kîaart

Steeleinden zeer sterk ingedroogd»
Tros- e n "besstelen iets:'.tot sterk
ingedroogd,

Steeleinden zeer sterk ingedroogde
T r o s - en besstelen iets tot zeer ster!
ingedroogd.

9 febr,
cijfer 7^~ •
inhoud 3^-20

30 maart
cijfer 7~
inhoud 3330

Steeleinden licht tot zeer sterk
ingedroogde Tros- en besstelen niet
tot sterk ingedroogd. E e n rotte bes

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
Trosstelen licht tot matig sterk
ingedroogd, Besstëlen niet tot s e e r ^ l
sterk ingedroogd.

c 1 jf e:
inhoud 3*5-80•

Totaal beoordeling»
Deze druiven hebben tot het einde v a n de bewaarperiode goed gehouden.
Ook hierbij heeft de roodkleuring de kwaliteit beïnvloed, wat echter i n
komende jaren voorkomen k a n worden.
Bedri jfs nur.ir.ie r 9 h •

Maasdij k

zavel,

Snoer 5 3 jaar, afgezaagd i n 19^8• Voorteelt; geen. Goed gegroeid, éénnaal
dieven uitgebroken.
B i j de oogst
cijfer 7 .
Enkele trossen iets minder zwart. Enkele trossen wat rul. Tets danwbeeciidiging b i j het krenten.
12
cijfer fl-j-.
inhoud 3630,

9 maart
cijfer 8 inhoud 3^30,

Steeleinden niet tot zeer sterk inSteeleinden zeer sterk ingedroogd,,
gedroogd. Tros- en besstelen licht tot Tros-? en besstelen .licht tot zeer
sterk ingedroogd. Bessen iets gerim
sterk ingedroogd. Bessen,iets ge
peld ,
rimpeld.
9 febr. cijfer 7inhoud 3390»

30 aaart
cijfer 7"è~ "
Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
licht gerimpeld,

Steeleinden sterk tot zeer sterk in
gedroogd. T r o s - e n besstelen iaat i g
sterk tot zeer sterk ingedroogd.
Totaal beoordeling.
druiven goed bewaarbaar tot begin à h a l f maart »

3 e dr i jfs nurame r 95 -

Naaldwijk

zware zavel.

Snoerî 2 0 jaar, afgezaagd in 1950 1 Voorteelt: bloemkool«
3i.j de oogst

cijfer 6 .

Dnkeie trossen iets minder zwart„ Er is voldoende houtwol gebruikt, het
lekvel 'tras van vloeipapier,
.s cijfer 6+
Lnhoud 3680,
5tee3.eind.en licht tot zeer sterk
Ingedroogde Tros- en bessteLen iets
;ot matig sterk ingedroogde

9 aaart
cijfer 8 inhoud mee
Steeleinden z e e r sterk ingedroogd.
Tros™ en besstelen matig sterk tot
zeer- sterk ingedroogd»Eén rotte bes
en een rot plekje»

) febr»
cijfer 9 .nhoud 3555•

30 maart
cijfer 6 ,
inhoud 36;>C

Steeleinden iaat i g sterk tot zeer
iterk ingëdroogd »

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
Trosstelen sterk tot zeer sterk in*
gedroogd.. Besstelen matig t.ot zeer
sterk ingedroogd. Twee rotte bessen

'otaal beoordeling.
Druiven goed bewaarbaar tot eind maart» 3 i j verbetering v a n de kleur
•an de druiven z a l de kwaliteit
n o g beter worden»

iedrljfanumner

96.

's-Gravenzande,

lichte zavel

•noers k jasir. Voorteelt; geen, Goed gegroeid, iets ingeknipt ,
'ij de oogst

cijfer 8,

•een opmerkingen» S r is voldoende houtwol gebruikt,in de kistjes

nhoud mee »

9 aaart
cijfer 8
inhoud mee,

iÄeleinden e n trosstelen zeer sterk Steeleinden zeer sterk ingedroogd»
ngedroogd, Besstelen licht tot zeer Tros- e n besstelen licht tot zeer
t e r k ingedroogd»
sterk ingedroogd, Bessen iets gerim
peld. E e n rotte bes.
febr. cijfer 9-"
30 maart
cijfer 8 .
nhoud mee »
inhoud 3^-30
toe leinden z e e r sterk ingedroogd,
Steeleinden zeer sterlylngedroogd.
ros- en -besstelen matig sterk inge- Tros- e n bes stelen nat ig tot zee
roogdc
sterk ingedroogd. Iets gerimpeld.
Twee rotte bessen.
otaal beoordeling„
Druiven tot omstreeks half maart goed bewaarbaar,

B e d r i j f's numia e r

onoer ; ± 30 jaar.
weinig ingekniot,
Bij de oogst

Delf gauw.

97

klei

f gezaagd i n 195^° "Voorteelt; sla. Gosel gegroeid, zeer

c i ,j f e r 7~?

ior liclite dauwbeschadiging b i j de oogst, Enige beschadiging door gieten
en / of bestrijdingsraddelen. ü r is vrij weinig houtwol gebruikt, onderin
geen krantje o f i.d,
,iaix,

m û o u a mee

cijfer

maart

Steeleinden zeer s.terk ingedroogd,
Tros- en bes stelen matig sterk tot
zeer stei •k ingedroogd» !'rie rotte
bes sen
9 febr.

cijfer P JL

Steeleinden licht tot matig sterk
ingedroogd » • Tros- en besstelen niet
tot matig ingedroogd. E e n .rot plok,

inhoud nee

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
T r o s - en besstelen i e t s tot zeer
sterk ingedroogd«
30 maart

inhoud mee

cijfer

cijfer 8 -

inhoud n e e .

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
T r o s - en besstelen sterk tot zeer
sterk ingedroogd.
Iets steelschimme1,

Totaal beoordeling.
Druiven minstens tot half maart goed bevaarbaar.

Bedrijfsnummer' 9 8 .

Poeldijk,

' zavel.

Snoer? 36 jaar, afgesaagd i n 1936. Voorteelt; bloemkool. Goed gegroeid,
geen rijpingssnoei.
B i j de oogst :

c i jfer 7 ?

Lichte beschadiging bij het oogsten«, E r is ruim voldoende houtwol gebruikt
maar onderin geen krant o f i.d»
1 2 jan. cijfer 8 inhoud mee,

9 maart
cijfer 8+
inhoud niee.

Stelen licht tot sterk ingedroogd.

.Steeleinden seer sterk ingedroogd.
T r o s - en besstelen licht tot sterk
ingedroogd„

9 febr. cijfer 7 ?
inhoud mee »

3Ü maart
cijfer 7 .
inhoud 3^70

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
T r o s - e n besstelen matig tot zeer,
sterk ingedroogd.

Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
licht gerimpeld.

Totaal beoordeling;
Druiven goed houdbaar tot begin maart.

^

3 c> clr i ,j f s nutame r 99 e

1

s-Gravenzande

zavel»

3'.iOor s 9 jaar, Voorteelt; sla. Goed gegroeid, zomers no ei toegepast,
Jij de oo;

cijfer 6jr

jrui';

vat rood, Verschillende trossen liggen verkeerd, Enige dauwbeschan g door krenten e n / of bestrijdingsmiddel of broezen, Sr. .s ruim
'/cidoênde houtwol gebruikt , geen krantje onderin of i 6 d »
.1

l

_,1egu

cijfer 7+

9 maart
cijfer 8 inhoud 3^30

530

.'.10'tlCL

. 1 jO 4 •

on licht tot zeer sterk in
gedroogd,. Tros- en besstelen iets
Lot sterk ingedroogd»

9 febr »

cijfer 7
inhoud 3h60,

3 tee'.einden seer sterk ingedroogd«
en besstelen matig sterk tot
sterk..ingedroogd»
L o~a<

Steeleinden zeer sterk ingedroogd»
Trosstelen zeer sterk ingedroogd,
Besstelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd,
30 maart
cijfer 8~
inhoud 3530«
Stelen zeer sterk ingedroogde. E e n
'rotte bes.

beoordeling;

Druiven tot eind maart goed bewaarbaar. A a n d e verbetering v a n de
b.-v'va.p.rkwaliteit ( kleur-en dauwbeschadiging) k a n n o & enige aandacht
vorden besteed»
3,3 d r i jfs numia e r

100 t

1 s-Gravenzande.

zavel.

c o e v ; 9 jaar.. Voorteelt; sla. Goed gegroeid, zomersnoei toegepast.
3ij de oogst

cijfer 7,

Snkele trossen iets minder rswart. Verscheidene trossen liggen "verkeerd"
Eets dauwbeschadiging bij: de oogst. E r is voldoende houtwol gebruikt,
3en krantje onderin»
12 j a n «

cijfer 8•

inhoud mee

9 maart

cijfer 8

inhoud 36IO

ileinden matig sterk, tot zeer
Steeleinden sterk tot zeer sterk insterk ingedroogd. Tros- e n bessteleri gedroogd. Tros- en besstelen niet
liet tot n a t i g sterk ingedroogd»
tot sterk ingedroogd.
? febr

ci. : er 8i..

inhoud iae<

Steeleinden sterk tot zeer sterk
Lngedroogc T r o s - en besstelen niet
tot matig sterk ingedroogd.

30 maart

cijfer 8+

inhoud mee.

Steeleinden sterk tot zeer sterk in
gedroogd. Trosstelen iets tot raatig
ingedroogd» Besstelen niet tot
sterk
ingedroogde.

Totaal beoordeling-,
Druiven tot omstreeks eind maart goed bewaarbaar. Het is gewenst»
vat tieer aandacht te besteden a&n de bewaarkwaliteit ( kleur- dauwtoe s chadi\
Zing;

Bedrijfsnummer 101.

a-Gr av enzana e

lichte zavel.

InooT 6 jaar. Voorteelt; sla. Sterk gegroeid, geen-rijpingssnoei toegepast.
Bij de oogs~

cijfer 7'

Iets aauwbeschadiging bij het krenten en zeer lichte beschadiging bij de oogst.
;je£
at slordig (slierten houtwol). Er is ruim voldoende houtwol gebruikt.
geen krantje onderin.
12 js.n.
inhoud mee

c i ,i i er

9 maart
inhoud mee

Steeleinnen en trosstelen matig sterk
tot zeer sterk.ingodieègd». Bosctolen
Mekt tot sterk ingedroogd. Bessen iets
gerimpeld. Eén rotte bes.
9 febi%
inhoud mee

ze6 x
Steeleinden sterk ingedroogd. Tros- en
besstelen iets tot zeer sterk ingedroo,£
Bessen iets gerimpeld- Eén rotte bes.
50 maart
inhoud mee

cijfer

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosen besstelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd- Eén rotte bes.

cijfer 8.

cijfer 6+

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Trosl
en besstelen sterk tot zeer sterk inge
droogd. Eén rotte plekje, een tros met
een rotte punt en één rotte bes.

Totaal beoordeling.
Bruiven tot omstreeks eind februari goed "bewaarbaar. Boor dauwbeschadiging te
voorkomen stijgt de bewaarkwaliteit.

Bedrijfsnummer 102.

lichte zavel.

Naaldwijk

Snoer 25 jaar, afgezaagd in 1955» Voorteelt: sla. Tamelijk' sterk gegroeid, gere
geld ingeknipt.
Bij de oogst,

cijfer 8.

Zeer lichte dauwbescïiadiging bij de oogst . Er is vrij weinig houtwol gebruikt,
geen krantje of iets dergelijks onderin. Het dekvel was van vloeipapier.
12 jan.
inhoud mee

cijfer 7+

9 maart
cijfer 8.
inhoud 55^0

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

Steeleinden zeer sterk ingedroogd. Tros
stelen licht tot matig sterk ingedroogd,
Besstelen niet tmt sterk ingedroogd.
Eén rotte bes.

9 febr.
inhoud mee

50 maart
inhoud 5585

_cijfer 8

Stelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd.

cijfer 8.

Steeleinden sterk tot zeer sterk inge
droogd.

°"l[;aa1__t ?• qordeling..
Druiven minstens goed bevaarbaar tot eind maart»

Bedri.jf s nummer

103 «

Monster

lichte zavel

Snoer; 30 jaar. Voorteelt; opkweek plant. Goed gegroeid, iets ingeknipt,
Bi.j de oogst»

cijfer 7 •

Sommige trossen iets rood, Enige trossen liggen verkeerd,. Geringe dauw
beschadiging bij de oogst r. Kistjes iets
slordig (slierten houtwol),
voldoende houtwol gebruikt; onderin geen krantje of i.,d.
12 jan. cijfer 7+
inhoud 3725•

9 naart
cijfer 8-inhoud 'j':6c

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
Eros- en bes stelen licht tot zeer
sterk ingedroogd»

Steeleinden zeer sterk ingedroqgd,
Tros- en besstelen licht tot .zeer
sterk ingedroogd,

f ebr. cijfer 8 »
inhoud 3660.

30 maart
cijfer 7°
inhoud jh^O.

h e l e i n d e n zeer sterk ingedroogd»
Tros- en besstelen matig tot sterk
ingedroogd,

Stelen zeer sterk ingedroogd. E e n
klein rot plekje,

rotaal beoordeling.
Druiven waarschi jnli jk goed houdbaar tot half maart. B i j wat meer
Lnknippen v a n het gewas en/of minder kilo's aanhouden, k a n de kleur van
ie druiven wellicht beter zijn»

Bedrijfsnummer lQfy.

Monster

zavel.

Snoer s 1 8 jaar» Voorteelt ; geen- Gewas sterk gegroeid, zomersnoei toegepast
3ij de oogst

cijfer 7~è~

tets dj/gifjeschadiging bij het krenten
£ ^ t jes^'slordig (slierten houtwol)
is voldoende houtwol gebruikt,
naar onderin geen krantje of papier.
L2 jan.
cijfer
Inhoud 35OO„

9 maart
cijfer 7+
inhoud 3^30,

Steeleinden licht tot zeer sterk
Ingedroogd, T r o s - en besstelen iets
tot matig sterk ingedroogd,

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
Tros- en besstelen sterk tot zeer sterk
ingedroogd» E é n rotte r o d e plek.

? febr. cijfer 8+
Lnhoud mee.

30 maart
cijfer 8 inhoud 3^-80

steeleinden e n trosstelen z e e r sterk;
LfjLgedroogd 3 Besstelen sterk tot zeer
m g e d r o o g d , Bessen iets gerimpeld.

?otaal beoordeling»
Druiven houdb aar tot einde maart »

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

Bedri ,jf s nummer 105»

Monster

.

zand..

Snoer s 1 5 jaar, Voorteelt: sla» Matig sterk gegroeid, iets in-geknipt „
B i j de oogst

ci.jfer ?j-

Druiven iets minder zwart, Liclxte dauwbeschadiging b i j de oogst. X n de
kistjes is voldoende houtwol gebruikt, geen krantje onderin1 2 ,j an. cijfer 7 ?
inhoud 3575 »

9 maart

cijfer 7»
inhoud 3560,

Steeleinden en trosstelen matig inge • Steeleinden iets tot matig ingedroog
droogd, Besstelen iets tot matig in T r ^ s - en besstelen niet tot matig
gedroogd.
ingedroogd. Drie trossen met ver
sleten punt ,
9 febr,
cijfer 7+
inhoud mee„

30 maart
cijfer
inhoud 3000 «

Steeleinden iets ingedroogd.Tros- en
besstelen iets tot matig sterk in
gedroogd, Drie rotte bessen»

7+

Sfeeeleinden zeer sterk i n g e d r o o g d , ^
T r o s - en besstelen matig sterk tot
zeer sterk ingedroogde

Totaal beoordeling•
Druiven goed houdbaar tot eind februari. E e n betere kleur en wat har
dere b e s s e n kunnen worden verkregen, door het gewas wat meer i n te knippen
tijdens de rijping,!,v,m, de versleten punten k a n van grote trossen bij
het krenten de punt worden weggehaald,
Bedrijfsnummer lö6.

Naaidwijk

zavei»

Snoer s 3 0 jaar, afgezaagd in 195^- • Voorteelt: radijs. Sterk gegroeid,
k o p ingeknipt.
B i j de Qpgst
G e e n opmerkingen . X n de kistjes is ruim voldoende
krantje o f i.d . onderin.

houtwol gebruikt, géén

1 2 jan. cijfer 8„
inhoud 3515 «

9 maart
cijfer 9 .
inhoud mee,

Steeleinden zeer sterk, ingedroogd.
T r o s - en besstelen matig sterk tot
zeer sterk ingedroogd,

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
Tros- en besstelen iets tot zeer ster!
ingedroogd. Bessen iets gerimpeld,

9 febr. cijfer 9+
inhoud -i+040

30 maart
cijfer 8-ginhoud 3700.

Stelen zeer sterk ingedroogd.
Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
T r o s - en besstelen mat dig tot matig
sterk ingedroogd, Bessen iets gerim
peld,
Totaal beoo]
Druiven goed bewaarbaar tot eind maart.

o d r i ,i £ s nuctia er

J.0 7_ L

;ave.

Faaldwijk

MCer? 5 jaar, Voorteelt? radijs * Sterk gogrosid, kop ingeknipt
.„à^-d-a^oçgsb

ci,!fei' 7$

rio Ie trooüsn iets minder . ^ a r i , Iets dauwbeschadiging bij het krenten,
eer l i ch.to da^wbes chad i ging bij het oogjten. Op enkele trosstelen iets,
kvaac ; !. X n de kistjes is voldoende 'houtwol gebruikt, onderin géén krartje
9 jjaart liT-jÇ01, 8+
irdioüd"377Gr,~"~™

Jfä*. SLtëëZJî*

nhoud. 4 300,

teelsniei. Keer sterk ingedroogd,

r o s - Si" besstelon nat i g sterk tot

eer sterk ingedroogde Bessen
'criirpeld „

iets

febr »
ei.if er 'i v
riiord jikóO,
0 e l e i n d s n sterk tot zeer sterk inedrcogci, Trosstelen licht tot seer
terk ingedroogd, Eesstelen•matig
tork tot zeer sterk ingedroogd,

Steeieinden zeer sterk ingedroogd,
Trosstelen natig stark tot zeer sterk
ingedroogd, lessieien zeer sterk in
gedroogd,. Besse".: licht gerimpeld«
30 j~;.a ar t

o i jfee "7?
~~~

'inhôud'T^po"""^

S-csien seer sterk ingedroogd.

otaa1 b e o o r de 1 ing...._
0 iven goed houdbaar tot begin maart, Maatregelen, die de kleur ve
eieren rullen de bevaarkwaliteit ter. goede komen.
e dr1 jf s nuiame r 1 08 „
¥ateringen„
egger; 1 1 jaar t Yoorgeelt: sla. Goed gegroeid, matig ingeknipt.
i.i de oogst

klei,

cijfer _8 4

eon opmerkingen, over de druiven, S r is voldoende houtwol gebruikt, geen
rant je onderin,
2 .jan«

cijfer 9 .

^oud 36^5 «

9 maart
ci jf er ; S-|- ,
inhoud mee

teeleinden en trosstelen iets tot
arig ingedroogd» Besstelen niet tot
terk ingedroogd. E e n rotte bes»

Steeleinden sterk tot seer sterk
ingedroogd,, Tros-- en besstelen kets
tot zeer sterk ingedroogd.

febr>
o i j fe r 8 ,
o h oud 3550. ;

3 0 maart
cijfer 9*
inn oud mee <,

doeleinden sterk tot zeer sterk insdroogd. Tros™ en besstelen matig
ré zeer sterk ingedroogd»

Steeieinden ceer sterk ingedroo gd c
Tros- s n besstelen licht tot zeer
s t e rk in g e d roo g d

31 a r,1_ jz e o orde l in g:
Druivon ninetons tot ei.nd maart uitstekend bevaarbaar

5ed.ri.if s nummer 109

Maasdijk

zavel.

S n o e r ; 3 ^ js.ar} a'."gedaagd i n 1940 . Voorteolt: planten opkweek. Goed cegrot
iet h ingeknipt ,
C ; Z ; B)
Bi,j de oogst

cijfer

e

Enkele trossen iets minder zwart. Er is voldoende houtwol gebruikt ir.de
ki.31 jes r,
1 2 .jan,
cijfer 7 ?
ïnhoud 3370c
"" ~

; 9 naart
ci.jfer 8 ; inhoud~~3310 J

Steelei n d e n zeer sterk ingedroogd, j Steeleinden seer sterk ingedroogd »
Trosrt ^ler. e t eric tot. zeer sterk inge- T r o s - e n besstelen matig i&ot zoer
sterk ingedroogd.,
droogd. Besstelen licht tot zeer
sterk ingedroogd,,
9 febr. ci .jfer 6 inlicud 3^C;5c

jö maart

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
e n besstelen matig tot zeer
s t erk ingedroogd,

Steeleinden zeer sterk ingedroogd»
Trosstelen matig sterk tot zeer steri
ingedroogd. Besstelen, zeer sterk in
gedroogd „

ci.jfr r 7
inhoud 3390«

Tros-

Tota a l beoordeling 0
Druiven tot half maart goed bewaarbaar.

3edri.ifsnv.mmer 110»

Maasdijk»

zavel .

Snoer? 32 jaar, afgezaagd i n 1 9 ^ 7 « Voorteelt: sla» Goed gegroeid, iets
ingeknipt c
(ZZ k)
B i j de oogst

ci.jfer 8«

Geen opmerkingen over de druiven, E r is in...de kistjes voldoende houtwol
gebruikt, géén krantje onderin,
j an ,

c i ,j f e r 7 ?

^ -raaart
cijfer 7~ t
inhoud 32101
Steeleinden matig sterk tot zeer
Steeleinden zeer sterk ingedroogde
sterk ingedroogde Trosstelen licht
Tros? en bes stelen matig tot zeer
tot matig sterk ingedroogd. Besstelen sterk ingedroogd,. T w e e rotte bessen.
iets tot matig ingedroogd,.
9 febr.cijfer
inhoud 3355,

8.,

Sceeleiiiden zeer sterk ingedroogde
Tros- en besstelen matig sterk tot
neer sterk ingedroogd. E é n klein
rotpiekje c

30 maart
c1jfer 8 .
inhoud 3350.
Stelen zeer sterk

Totaal beoorde ling.
Druiven tot half maart goed bewaarbaar,

ingedroogd.

ie cri ,i f s nummer 111,

Maacdijk

zavel.

>noer3 33 jaar, afgezaagd in 19^7» Voorteelt; sla. Goed gegroeid, iets
.ngelinipt » ( N Z 5 )•
>i.j à 3 oogst

cijfer 8,

•een opmerkingen over de druiven. E r is voldoende houtwol gebruikt i n de
:ist jes „G-één papier onderin.
.nhoud

9 maart
c i.j fe r 8 inhoud *3180. "

c_i,1 Ter 8"O*,

teeleiïiden zeer sterk ingedroogd,
'roe- e n besstelen licht tot sterk
ngedroogd,

Steeleinden zeer sterk ingedroogd»
Trosstelen licht tot zeer sterk in
gedroogd. Besstelen zeer s t e r k inge
droogd, Bessen licht
gerimpeld.

fiebr, cijfer 8 nhoud 3415„

30 maart
c i,j f e r 8 inhoud 3320.

^ e l e i n d e n zeer sterk ingedroogd,
ros™ en besstelen sterk tot zeer
ngedroogdo Bessen iets gerimpeld.

Stelen zeer sterk ingedroogd. Bessen
iets gerimpeld.

otaal beoordeling»
Druiven tot begin maart goed bewaarhaar.

edri ,j f s numnie r 112c

' s-Gravenzande ,

noers 5 jaar t Voorteelt: bloeraicool

e

zware zavel

Goed gegroeid, ri jpingssnoei toegepast

j-(i de oog s t cijfer 7 »
ni ge beschadiging door waarschi jnli jk tlirips , Iets dauwbeschadiging bij
e oogst. E r is voldoende houtwol gebruikt, geen krantje onderin.
2 ,j a n

ci.i fer 7 "

^>ud 3b20 « '

9 maart
cijfer 7+
inhoud 3320

teeleinden zeer sterk ingedroogd«
Steeleinden zerer sterk ingedroogd.
ros- en besstelen licht tot zeer
T r o s - en besstelen matig tot z e e r sterk
terk ingedroogd, Bessen iets gerim- ingedroogd«
eldc Twee rotte plekjes.
f e •'
cijfer ?,
nhoud 332O

30 maart
ci jf e r 7 inhoud 332b »

teeleinden zeer sterk ingedroogd,
ros- en besstelen matig sterk tot
3er sterk ingedroogd. Bessen matig
arimpeld c

Stelen zeer sterk ingedroogd» E e n rotte
plek, twee rotte bessen. Bessen licht
gerimpeld

3taal beoordeling.
Druiven tot begin maart goed bewaarbaar.'Aan de bewaéScwaliteit (dauw)
in nog wat aandacht worden besteed»

Bedri .if snuaaer 1 1 3 .

zware zavel

De bier,

Ouderdom bomen? 5 jaar. Voorteelt; bloemkool en radijs, Goed.gegroeid
iets ingeknipt s
dc

oogst

Enkele trossen iets minder zwart « Twee trossen liggen verkeerd, Iets
dauwbe s cïiadiging b i j de oogst, E r is i n de kistjes weinig hor.t wol gebruikt
er lag géén kaantje onderin s en. het dekvel was van. vloeipapier.
1 2 jan.
cijfer
inhoud. 3^-20,

9 maart
ci jfer
inhoud 33^0,

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
Tros™ en besstelen iets tot sterk
ingedroogd ,
9 f cbr,
cijfer
inhoud 3^-65

C -,

Steeleinden zeer sterk ingedroogd-, T T <
stelen matig tot sterk ingedroogd»
Besstelen zeer sterk ingedroogd»
30 taart
cijfer 7-iinhoud 3350,

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
Tros
en besstelen matife sterk tot zëer Steeleinden zeer sterk ingedroog«
Trosstelen matig sterk tot sterk ii™
sterk ingedroogd,
gedroogd, Besstelen zeer sterk inge
droogd , Twee rotte olekken. sen ro"c
plekje.
Totaal beoordeling.
Druiven tot begin maart goed houdbaar.
Bedrijfsnummer 114,

Wateringen.

zauel

Legger: 31 jaar. Voorteelt? spinazie» Goed gegroeid, ietsc ingeknipt «, .
B i j de oogst.

cijfer 7»

Enkele trossen iets Minder zwart. Dauwbeschadiging t.g»v. te laat krenten,
iets dauwbescïiadiging bij de oogst, E r is voldoende houtwol gebruikt,
geen krantje onderin,
1 2 jan„
cijfer
inhoud 38^0„

9 maart
cijfer 7-?
inhoud mee»

;ig sterk tot zeer sterk Ste.eleinden sterk tot zeer sterk
Steeleinden t
ingedroogd. Tros- en besstelen
ingedroogd. T r o s - en bosstelen niet
iets tot sterk ingedroogd. Enige
tot mat i g sterk ingedroogde,
versleten bessen. E e n ruiende trospunt ,
9 febr,
cijfer T i
30 maart
cijfer 7b
inhoud 3730,
inhoud 369O,
Steeleinden licht tot zeer sterk in
Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
gedroogd J r o s - en besstelen niet totE e n rotte bes„
matig' sterk ingedroogd,
Algemeen Beoordeling.
Druiven bewaarbaar tot - einde maart. Omstandigheden, waaronder "lam"
optreedt dienen vermeden te worden., Ook k a n door een betere kleur, de
bewaarbe^rheid worden vergroot,

Bedrijfsnummer 115»

Poeldijk

k l e i.

Snoers 9 jaar. Voorteelt; sla. Goed gegroeid, sterk ingeknipt.
B i j de oogst

cijfer 8 -,

Druiven iets Einder zwart. E é n tros ligt "verkeerd". Iets dauwbeschadiging
bij het oogsten. X n de kistjes net voldoende houtwol gebruikt, géén krantje onderin.
1 2 jan. cijfer 7inhoud 3390«

9 maart cijfer 8,
inhoud 3500»

Steeleinden, zeer sterk ingedroogd.
Tros- e n besstelen matig sterk tot
zeer sterk ingedroogd,

Steeleinden zeer sterk ingedroogd»
Tros- en besstelen licht t ot zeer
sterk ingedroogd, E é n rotte bes,

9~. febr. . cijfer 7 ?
inhoud 3590,

30 maart
ci j fer 8 .
inhoud 3530.

eeleinden zeer sterk ingedroogd,
osen besstelen sterk tot zeer
•
sterk ingedroogd.

Steeleinden zeer s t e r k ingedroogd.
Trosstelen iets tot sterk ingedroogd.
Besstelen zeer sterk ingedroogd.
S e n rot plekje.

Totaal beoordeling.
Druiven houdbaar tot einde Maart, Z o r g voor een betere kleur en het
vermijden v a n dauwbeschadiging zal de kwaliteit t e n goede komen.

Bedrijfsnummer 116.

Wateringen.

zware zavel»

Ledgers 3 0 jaar. Voorteelt; geen. Goed gegroeid, k o p iets ingeknipt.
B i j de oogst

cijfer 7.

"Enkele trossen liggen verkeerd. Iets dauwbeschadiging bi j het krenten
en de oogst, S r is i n de kistjes voldoende houtwol gebruikt t onderin
géén krantje.
1 ? jan. . cijfer 6-jy
inhoud 3510.

« 9 maart cijfer 7 ?
: inhoud 3330.

Steeleinden en trosstelen sterk in- • Steeleinden en besstelen zeer sterk
gedroogd. Besstelen matig sterk tot- I ingedroogd. Trosstelen matig sterk
zeer sterk ingedroogd,
: tot zeer sterk ingedroogd. S e n rot
plekje.
9 febr. cijfer 6-\
\ 30 maart
cijfer 6 \
inhoud mee.
: inhoud 3290.
Stelen zeer sterk ingedroogd. Besseri
iets tot licht gerimpeld.
-

Stelen zeer sterk ingedroogd„
E e n rotte plek.

Totaal beoordeling«
Druiven bewaarbaar tot begin maart. De bewaarkwaliteit k a n door een
juiste verzorging wellicht n o g verbeteren.

T\ e dr i ,j fs numnie r 1 1 7 .

Wateringen.

kle:'U

L e g g e r ; 9 jaar» Voorteelt : bloemkool. Goed gegroeid, matig sterk ingeknip
Bi.j de oogst

c i .1 f e r 8 »

Iets dauwbeschadiging bij de oogst, E r is voldoende houtwol gebruikt,
onderin gdén krantje.-.
1 2 jan,
cijfer
inhoud 3^-25

9 maart

cijfer 8-''
inhoud 3380.

'.,2.°

Steeleinden licht tot zeer sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen niet
tot sterk ingedroogd,
9 febr,
cijfer 8 inhoud 3255»

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
Tros- en bes stelen iets tot zeer
sterk ingedroogd,
30 maart
cijfer 9+
inhoud 3^-80 c

Steeleindön matig sterk tot sterk
Steeleinden zeer s t e r k ingedroogd.
ingedroogd, Tros- en besstelen ma
Tros- en be s s telen iets tot zeer ster]
tig sterk tot zeer sterk ingedroogd. ingedroogd. E e n rotte bes» E é n ver
sleten be s.
Totaal beoordeling.
Druiven minstens tot eind ur.art uitstekend bewaarbaar, E e n geheel
gave dauwlaag, zal het aanzien van de druiven n o g verhogen
Bedri jf snummer 1 1 8 .
Poeldijk
zavel»
afgezaagd i n 1939
Legger; 30 jaar , Voorteelt; sla. Goed gegroeid,' de kop iets ingeknipt.
B i j d e o o g s t

c i j f e r

8

s

.

.

.

Druiven iets minder zwart. Trossen zijn op-en v a n boven, I n cb kistjes is
voldoenden houtwol gebruikt, het dekvol was v a n vloeipapier,,
1 2 jan.
inhoud mee r

19 maart
cijfer 8 inhoud mee »

Stelen iets tot sterk ingedroogd,
9 febr. cijfer 7+
inhoud 3815 «

Steeleinden zeer sterk ingedroogd»
T r o s - en besstèlen iets tot zeer ster]
ingedroogd.
30 maart
cijfer 8 \
inhoud mee.

Stelen matig sterk tot zeer sterk
ingedroogd» Bessen iets gerimpeld,
Ecln rotte plek»

Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
T r o s - en besstelen matig sterk tot
eer sterk ingedroogd.

Totaal beoordeling;
Druiven minstens goed houdbaar tot eind maart. Door tijdens en nä
de bloei op de juiste manier te "luchten kunnen rulle trossen worden
voorkomen <>

Bedr i ,jf snumasr

119

Honselersdijk

zavel,

inoer + legger,20 jaar. Voorteelt: radijs. V r i j sterk gegroeid, iets in;eknipt «
'i.j de oogst

cijfer 7?

nigo beschadiging door bestrijdingsmiddelen of broezen : E r is net vol•oende houtwol gebruikt, het dekvel was van vloeipapier»
.2 jan, cjjjfer 7i
nhoud 3550«

9 maart
cijfer 7 ?
inhoud 3660 »

teeleinden niet tot licht ingedroogd,Stelen zeer sterk ingedroogd,
ros- en besstelen niet tot matig in;edroogd.
f ebr. cijfer 8nhoud 3700,

30 maart
cijfer 73"
inhoud 3^50,

"len matig tot zeer sterk ingedroogd. Stelen zeer sterk ingedroogd,
° t a a l beoordeling..
j) r uiven goed bewaarbaar tot - half maart «

edrijfsnummer

120,

Wateringen.

ïwarö

zavel.

eggers 8 jaar, onderstam, Forsters White Seedling. Voorteelt; Bloemkool
oed gegroeid, iets rijpingssnmei toegepast.
i j de oogst

cx.

nige trossen iets minder zwart. Meerdere trossen met bessen met roest
andjes. Iets dauwbeschadiging bij de oogst. I n de kistjes is voldoende
outwol gebruikt.
2 ja n I
cijfer
m d 3655«

JL

9 maart
cijfer 7•
inhoud mee.

telen licht tot zeer sterk ingedroogd. Steeleinden sterk tot z e _ r sterk
ingedroogd. Tros- en besstelen iets tot
tot
zeer sterk ingedroogd. Bessen
febr. ci jfer 6•
iets gerimpeld.
nhoud mee,
30 maart
cijfer 7+
teeleinden sterk tot zeer sterk ing Stelen zeer sterk ingedroogd. Op de
edroogd, T r o s - e n besstelen matig
bessen enige thripsscliade *
terk tot zeer sterk ingedroogd.
otaal beoordeling.
Druiven bewaarbaar tot - half maart. De kwaliteit k a n n o g wat verbetem,

Bedrijfsnummer 121„
Ouderdom v,d, bomen s
ingeknipt„
Bi.j de oogst .

Honselersdij k «

zware zavel»

Voorteelt; geen. Goed gegroeid, k o p iets

ci,1 fer

Enkele trossen iets minder zwart. Trossen iets rul. Lichte dauwbeschadi
ging bij de oogst.
1 2 jan,
cijfer 7~?
inhoud 3^-20.

9 maart
cijfer 8 .
inhoud 3^-80.

Steeleinden en besstelen sterk in
gedroogd» Trosstelen matig tot sterk
ingedroogd 9

Steeleinden seer sterk ingedroogd.
Tros- en bes s talen

9 febr«
cijfer Jk mhoud30G c

3 0 aaart
cijfer 7 ?
inhoud 3^80,

Steeleinden licht tot matig sterk
ingedroogd. Tros-? e n besstelen niet
tot sterk ingedroogd« S e n rotte
plek

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
T r o s - en besstelen niet tot zeer ster!
ingedroogd. E e n rotte jblek.

Totaal beoordeling.
Druiven goed houdbaar tot h a l f maart. Maatregelen, die de kleur ver
beteren, zullen de houdbaarheid, ten goede komen,,

Bedrij_fsnigic.er

122.

Wateringen#

zware zavel.

Snoer; 8 jaar * Voorteelt! geen. Vriji-sterk gegroeid, iets ingeknipt.
B i j de oogst

cijfer 7 »

Lichte dauwb e s chadi ging b i j het krönten en oogsten. E r is vooe de kistjes
voldoende houtwol gebruikt, geen papier onderin.
1 2 jan»
c i jfe r 7+
inhoud mee,

9 maart cijfer 7i~
inhoud nee„

Steeleinden"licht tot . sterk inge
droogd« T r o s - en'besstelen iets tot
sterk ingedroogd r,

Stelen zeer sterk ingedroogd.

9_febr_^ cijfer_7±
inhoud 3360,

^ 30 aaart
cijfer 7; inhoud 3330

Stelen licht tot zeer sterk ingedroogd. Stelen zeer sterk ingedroogd
E e n rótte plek.
: E ^ n rotte plek.
Totaal beoordeling
Bruiven goed bevaarbaar tot - half maart.

Bedrijfsnuoner
Lsggor

123=

3 kistjes.

Wateringen

.klei op stadsvuil

I 30 jaar. Voorteelt: gaen. V r i j goed gegroeid, niet ingeknipt«

E-i.i de oogst »

cijfer 6.

Wt ± c , veel aauwbesciiadiging bij krenten en oogsten. In de kistjes is zeer
veel houtwol gebruikt, geen papier onderin..
9 aaart . cijfer 7inïioud 3370,

1 £ ,1 azit
ci,1fer;.j6+
inhoud 3'•'70 »

3teel ö - n '" e n «iet tot matig ingedroogd, Steeleiriden sterk tot zeei/sterk
Pros- on bo3öteIen niet tot iets in- ingedroogd » Tros- en besstelen niet
gedroogd„
tot zeer sterk ingedroogd» J£en rot
plekje.
9 febr. cl,"[fer 7inhoud 3370,
Stelen liclit tot zeer sterk iiigetjjppogd
Totaal beoordeling.
Druiven tot begin maart voldoende bevaarbaar, B i j zorgvuldige ver
zorging van de druiven kan de kwaliteit beslist nog worden opgevoerd.

Bedri ,j f 3 nummer 124,

de Lier»

klei

u
Snoer: k jaar, onderstam For 3t exjWh.it
e Seodling. Voorteelt: andijvie.,
3-oed gegroeid, niet ingeknipt.

Bij de oogst , ci j feïUZi
Enkele trossen iets minder zwart, Z e e r lichte dauwbesciiadiging bij het
oogsten» Er is voldoende houtwol gebruikt, onderin .géén krantje, het dekwas van vloeipapier.
12 jan,
ci jfer JZi
inhoud 3 6 O O ,

aaart
ci,
inhoud Eiee ,

Steeleinden iets tot sterk ingedroogd. Steeleinden en besstelen sterk totFrosstelen iets tot matig s t e r k inzeer sterk ingedroogd, E e n rot
gedroogd: Besstelen matig sterk inge- plekje , êêu rotte bes,
droogd. E e n rotte bes.
9 f e b r 1 ci j fer 8 ,
inhoud" 3270."*"

30 maart
cijfer 7~o
• inhoud 3150,

Steeleinden iets tot matig sterk in
gedroogd,. Trosstelen niet tot sterk i
ingedroogd. Besstelen matig tot sterk
ingedroogd c

Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
Trosstelen iets tot sterk ingedroogd,
Besstelen zeer sterk ingedroogd,
E é n rotte plek,

Totaal beoordeling.
Druiven tot eind februari goed bevaarbaar»

H o n s elers dijk

zware :avel

l6 jaar. Voorteelt s spicssie + teipaten, V r i j goed gegroeid, iets
B i j de oogst
cijfer 7
ingeknipt «

Trossen wat rul, Enige dauwbeschadiging; b i j liet krenten en enige thrips
bes chadiging. Er is voldoende houtwol gobiruikt, go en krantje ondorir:.
1 2 jan. cijfer 7 .
inhoud 3^00.

9_naart
cijfer 7+
inlioudT337c;

Stelen licht tot sterk ingedroogd

Steej.einden zeer sterk ingedroogd»
Tros- en besstelen raat i g tot ueer
•ter;--; ingedroogd.
3C raaart
cijfer 6 inhoud 33OC.

9 febr. cijfer 7 .
inhoud 3360.
Stelen licht tot matig sterk inge
droogd.

Steel.einden Keer sterk ingedroogd»
Trof- en fcesctelen matig tot zeer
sterk ingedroogde E é n rot besje.

Totaal beoordelingc
Druiven goed bevaarbaar tot rains tens eind m a ?.rt ; Rulle trossen kunnen
worden voorkomen door op de juiste man", -rte luchten tijdens en onmiddeli jk
n a de bloei.

1

Bedri jf snuiaaer 126 ,

s-Gravenz ander

zand,

Snoer: 6 jaar- Voorteelt s sla- en blosxakooJ plant. Z e e r goed gegroeid,
rijpingssnoei toegepast.
B i j de oogst

ci jfer

S-g-

Enige dauwbeschadiging bij de oogst
wol gebruikt, onderin geen krantje.,

E r is i n de kistjes v>l doende hout-

9 maart cijfer 8 ,
^
inhoud mee,
raat i g
Steeleinden en besstelen sterk tot
Steeleinden niet
tot sterk ingedroogde zeer sterk ingedroogd. Tros stelen
Besstelen niet tot licht ingedroogd
iets tot sterk ingedroogd-, Bessen
iets gerimpeld. E é n rotte bes,
1 2 jan. cijfer S~
inhoud m e e .

30 maart
ciJ.teY.2i
inhoud nee„
Eitlen seer s t e r k ingedroogde
Steeleinden matig tot sterk ingedroogd e J t rotte bes, E é n tros niet gerim
T r o s - en besstelen licht tot sterk
•
pelde bessen.
:
ingedroogd»
inhoud

Totaal beoordeling»
Druiven tot begin maart goed D<?waar raar <4e beter als dauwbeschadiging wordt voorkomen,

bewaarkwalitei.t wordt

Bedrijfsnummer. 127«

' s-Gravenzanée ..

zand.

Snoer; 7 à 1 0 jaar., Voorteelt; sla. Goed gegroeid, rijpi.ng3Sjj.oei toepepast
B i j de oo^st. cijfer 8 .
G e e n opmerkingen.
1 2 jan.

cijfer 8-^-

inhoud 3S10

9 maart ei.ifer 8 ~
inhoud 3100.
Stelenrdet tot iets ingedroogd.
Steeleinden matig sterk tot zeer ster!
ingedroogdo Trosstelea niet tot s t e rk.
ingedroogd. Besstelen sterk tot zeer
'ebr
sterk ingedroogd«
cijfer 9inhoud 3 3 o O .
39 maart
cijfer 8-v
i
nil
o
lid
33hO
Steeleinden matij sterk tot zeer sterk
Steeleinden neer sterk ingedroogd,
ingedroogde
i; Trosstelen niet.-.tot matig . sterk . inE e n rotte bes,
: gedroogdtBesstelen matig sterk tot
; sterk ingedroogd„
Totaal beoorde ling.
Druiven tot eind maart goed bewaarbaar.

Bedrijfsnummer 1 2 8

Wateringen

zware aavel,

Snoer: 3 0 jaar. Voorteelt; sla. Goed gegroeid, k o p ingeknipt«
B i j de oogst.

cijfer

6»

Druiven v r i j rood,-, I n de trossen komt spint voor-r
doende houtwol gebruikt, onderin geen krantje.

I n de kistjes is vol

1 2 jan,
cijfer 7 >
^ h o u d 3690 „

9 maart
cijfer 8„
inhoud 3720.
.

Stelen niet tot iets ingedroogd.

Steeleinden sterk tot zeer sterk in
gedroogd, Tros- en besstelen iets
tot zeer sterk ingedroogd,
3 0 aa&rt
cijfer 7 inhoud 3590 «

9 febr. cijfer 7'ê~
'inhoud 3790 ,

Stelen niet tot matig sterk ingedroogd„Steeleinden sterk tot zeer sterk in
gedroogd. Trosstelen niet tot matig
ingedroogd a . Besstelen matig tot zeer
sterk ingedroogd.
Totaal beoordeling.
Druiven goedc.bewaarbaar tot maart, E e n betere bewaarbaarheid k a n
verkregen worden door o_m.de kleur te verbeteren,.

Bedrijfsnummer 129 <•
Snoer:
Goed gegroeid.
Bi.j de oogst

no 513>

Wateringen.

klei

51^ > 515 op Frankethaler. Voorteelt? geen,

ci.jfer

E r is voldoende houtwol gebruikt, geen krantje onderin,.
1 2 jan. cijfer 7°
inhoud mee.

9 maart
cijfer 7 inhoud m e e .

Steeleinden licht ingedroogd. Tros- Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
stelen iets tot matig ingedroogd.
Trosstelen licht tot sterk ingedroo;
Besstelen niet tot sterk ingedroogd,, Bs stelen sterk tot zee.i sterk inge'
droogd. E e n rot plekje, één rotte bi
30 maart
cijfer 7 .
9 febr»
cijfer 8 inhoud mee.
inhoud mee »
Stelen zeer sterk ingedroogd.
Steeleinden zeer s t e r k ingedroogd,
Trosrotelen licht tot
matig sterk
ingedroogd, Besstelen matig tot zeer
sterk ingedroogd, 'Een tros met een
lamme punt,
Totaal beoordeling»
Druiven goed bevaarbaar tot eind maart

Bedrijfsnummer 130«

de Lier

zware zavel.

Snoer s - 3 0 jaar. Voorteelt ; geen. Matig goed gegroeid, iets ingeknipt
B i j de oogst

cijfer 8 .

Z e e r licht dauwbsschadiging bij de oogst, I n de kistjes is voldoende
houtwol gebruikt.
1 2 jan. cijfer 8
inhoud 3625

9 maart
cijfer 8 "
inhoud 3660

Steeleinden e n besstelen ste^rk
ingedroogd, Trosstelen matig tot,
sterk ingedroogd.

Steeleinden sterk tot zeer sterk in
gedroogde Trosstelen licht tot s t e r
ingedroogd. BessteLen iets tot zeer
sterk ingedroogd. Drie rotte bessen

cijfer 8
9 febr,
inhoud jhGO

30 maart cijfer 8%inlioud 35OO c

Steeleinden sterk tot zteer sterk in- Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
gedroogd» Trosstelen niet tot matig ; T r o s - en besstelen matig sterk tot
ingedroogd. Besstelen niet: tot sterk zeer sterk ingedroogd,
ingedroogd. Drie trossen met een
slijt punt.
Totaal beoordeling.
Druiven tot; n a maart goed bewaarbaar.

3 eöri jf-a-nxHaiae r X ?.1.

aware zavel.

de Lier

Snóeri 1'^ jaar» Voorteelt? spinazie + andijvie «, Goed gegroeid, geen
r:i jp± n g s snoe i „
Bij de oogst

cijfer -

Iets dauwbes eliadiging bij de oogst. Er is in de. kist jen vrij weinig hout
wol gebruikt, het dekvel was v a n vloeipapier.
1 2 jan»
cijfer 7^iii'b.oud 35^5 „

9 maart
cijfer 7^? «
inhoud 3^-10 «

Steeleinden iets tot sterk ingedroogd» Stelen soar sterk ingedroogd. Bes*
Tros- e n besstelen licht tot zeer
sen iets gerimpeld *
sterk i n g e d r o o g d j
9 febr. c 1 jf er
inhoud 3^-35 •>

3 0 maart
cijfer 7 ^
inhoud 3320,

,,

Stelen sterk t.ot s e e r sterk ingedroogd, Stelen zeer sterk ingedroogd
T i e r rotte bessen en één rotte olek,
• taal beoorde ling.
Druiven tot begin maart goed bevaarbaar.

B e dr i ,i fs nucime r

1 32 „

lichte zavel

Monster

Snoer' 29 jaar. Voorteelt; bloemkool, Goed gegroeid, zeer weinig ingoknipt»
B i j de oogst

cijfer

8.

G e e n opmerkingen„
1 2 jan «
cijfer'8 «
^ n h o u d me e 0

9 maart
ci jf e:
inhoud 3530 »

ry 1

Steeleinden sterk ingedroogd. T r o s stele ~i matig tot sterk ingedroogd*
Besstelen iets tot matig ingedroogd
Enkele iets gerimpelde bessen»

Steeleinden zser stei-k ingedroogd»
Tros- en besstelen matig sterk tot
zeer sterk ingedroogd, Bessen iets
gerimpeld„

P„.:f ebr»
cijfer 8 :L nli'O u d 368 5 »

30 maart
cijfer 8
inhoud 3550,

Steeleinden sterk ingedroogd.
"Steeleinden zeer sterk ingedroogd.
Troseteion licht tot sterk ingedroogd •Trosstelon matig sterk tot zeer rsterk
Besstflen niet tot matig sterk inge
ingedroogd. Besstelen licht tot zeer
droogd O
sterk ingedroogd,,
^ e o orde 1 ing
Druiven goed be vaarbaar tot eind maart.

529, 530 a,
531, 532 b.
Bedri.1 fsnumiaer 133 «
Snoer s a » 1 2 jaar, b „ 7 jaar«,
ingeknipt a
3i.l de oogst

Monster

zand.

Voorteelt : spinazie» Sterk gegroeid, iets

cijfer 7^r

a „ Lichte dauwbeschadiging bij de oogst,
'b„ lichte dauwbeschadiging bij i r ehrten en oogsten,
E r is i n de kistjes net voldoende gebruikt, geen papier Onderin «
1 2 jan. cijfer 8 C
inhoud mee»

; 9 maart
cijfer 8„
> inhoud mee»

Steeleinden matig tot sterk ingedroogö, Tros» en bessteleh iets
tot
zeer sterk ingedroogd*

jï Steeleinden zeer sterk ingedroogd,
T r o s - en besstelen licht tot sterk
ingedroogd.

9 febr 3
cijfer B-àinhoud mee ,

;• 30 maart cijfer 8 ~
inhoud mee „

'

Steeleinden zeer sterk ingedroogde
Steeleinden . zeer sterk i n g e d r o o g d ^
Tros» en besstelen licht tot zeer ;; T r o s - en besstelen matig sterk tot
sterk ingedroogd,
zeer sterk ingedroogd. E e n rotte bes
Bessen iets gerimpeld,
'j
Totaal beoordeling e
Druiven goed bevaarbaar tot minstens half maart «

Bedrijf s nutnine r .1 36 ,

* s-C-ra^enzands»

lichte zavel.

Legger; 7 jaar, Voorteelt s andijvie. Goed gegroeid, zomer + rijpingssnoe
B i j de oogst
cijfer 8 c
Druiven niet geheel zwart. E r is i n
de kistjes voldoende houtwol gebruikt, geen papier onderin,
1 2 ja n »
cijfer S <.
inhoud 3500,,

. 9 maart
cijfer 8 ; inhoud 3310 c

Stelen iets tot zeer sterk ingedroogd, Steeleinden zeer sterk i n g e d r o ^
Trosstelen licht tot zeer sterk in: gedroogd. Besstelen sterk tot zeer
9 febr > ci jfer 8,
: sterk ingedroogd.
inhoud 3^90.
'
j 30 maart cijfer 7+
c, ,
-, • j
j.
^
j • inhoud 3400,
S'ceelemden zeer sterK ingedroogd, i
T r o s - e n besstelen ;:.iatig
tot
. , ingedroogd,
»„
, „
L ,
% sterk, .
, î 0
Stelen
zeer sterk
zeer sterk ingedroogd. Bessen lich'G
gerimpeld»
:
Totaal beoordeling.
Druiven tot begin maart goed bevaarbaar, Mogelijk k a n de kleur
nog wat beter zijn.

