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Rapport inzake de proefzending druiven naar
Engeland.
Tijdens de "bespreking te Naaldwijk op 19 Juli 1948, waarin besloten
werd een proefzending groente en fruit naar Ierland te zenden, werd te
vens afgesproken, een partijtje druiven,op de nieuwe wijze verpakt, naar
Engeland en wel naar Manchester te verzenden.
Voor dit doel werd door de exporteur, de heer C.Mulder, van de Proef
tuin te Naaldwijk een hoeveelheid druiven van het soort "Proeftuin*s
Grote Blauwe" aangekocht.
Op 27 Juli werden 50 kistjes druiven gesneden en verpakt en via de
"bootlijn op Huil naar 2 n g e land verzonden. Van deze partij waren geen
onverpakte druiven ter contrôle meegezonden. De druiven waren verpakt
in celstofwatten, voor het merendeel in drie dozen per kistje, terwijl
enkele kistjes met vier dozen gepakt werden. Alle kistjes werden in
drie gebundeld en afgesloten met een deksel.
Vroeg in de morgen van 30 Juli arriveerden de druiven op de Smithfieldmarket te Manchester, waar zij door de agent van de heer Mulder
aldaar, de heer A.Leuw, in ontvangst werden genomen. Zij werden in com
missie gegeven aan Deakin Ltd, een van de bekendste grossiers te
Manchester.
Ogenschijnlijk maakte de partij een zeer goede indruk, doch bij na
dere beschouwing bleek, dat een zeer groot gedeelte van de steeltjes
der trossen verdroogd was, terwijl, en dit is ernstiger, een groot ge
deelte, soms wel 50/^j ^ e r korrels losgelaten had. Voorzichtig kan men
hieruit de conclusie trekken, dat de variëteit "Proeftuins Grote Blauwe"
absoluut voor export ongeschikt is. Temeer daar deze ervaring een beves
tiging is van wat over de proefzending naar Ierland over dit soort kon
worden opgemerkt. Andere druiven, die tegelijkertijd vanuit Holland op
de markt gekomen waren, vertoonden geen van alle een dergelijk ver
schijnsel.
De verpakking van druiven in dozen, gehuld in cellofaan, werd door
enkele, in de transactie belanghebbende personen, toegejuicht. Gezien
de kwaliteit der druiven echter werd het door ondergetekende beter ge
acht er geen verdere ruchtbaarheid aan te geven.
Men merkte ook hier op, dat kistjes met vier dozen waarschijnlijk
gewilder zouden zijn dan kistjes met drie dozen. Ook vond men het hier
van belang om de kistjes hoog op te trekken.

Met de agent van de heer Mulder, de heer Leuw, werd de afspraak ge
maakt om op 9 Augustus andermaal een zending in dozen verpakte druiven
te doen, n.l. $0 kistjes Golden Champion en 50 kistjes Alicante, waar
van de helft in dozen van drie en de helft in dozen van vier per kistje
verpakt zouden zijn. Met deze in de export beproefde variëteiten kon men
de verpakking en de algemene mening der markt hierover "beter beoordelen.
Door het feit echter, dat de fabriek, die voor de fabricage der dozen
zorgdraagt,wegens vacantie tot 16 Augustus gesloten was, werd de heer
Leuw in een schrijven medegedeeld, dat de afgesproken zending na die
datum zou plaats vinden. Tevens zal het dan zeer nuttig zijn om van de
nieuw ontworpen schutbladen gebruik te maken. Met de heer Mulder moet
echter nog over deze tweede zending worden gesproken.
De resumerende conclusie inzake deze proefzending is:
1. De variëteit "Proeftuin's Grote Blauwe" leent zich zeer waarschijn
lijk niet voor export.
2. Alhoewel verschillende gunstige stemmen over de nieuwe verpakking op
gingen, is het toch noodzakelijk, indien men een juist oordeel van de
Engelse markt wenst te vernemen, een nieuwe proefzending naar Enge
land te doen, met gebruikmaking van beproefde exportvariëteiten.

Poeldijk, 6 Augustus 1948»
P.A.Kruijk,
Ass. R.T.C. 's-Gravenhage.
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