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Verslag betreffende de vergelijkende bewaarproef met Blacky Alicanfys 1959
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Doel.
Het doel van de proef is, om aan de hand van diverse waarnemingen ifiv-de
loop van een aantal jaren, inzicht te verkrijgen in de omstandigheden, die
van invloed zijn op de bewaarbaarheid van Black Alicante gedurende dê win
terperiode.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van druiven, afkomstig van een groot aan
tal bedrijven uit het Westland. Er is vooral aandacht besteed aan de teelt
wijze en groeiomstandigheden op de diverse bedrijven. Ook is er gelet op de
zorgvuldige manier van oogsten en het verpakken voor het koelhuis.
Opzet.
Om een zo groot mogelijk aantal bedrijven in de proef te betrekken, werd
aan de plaatselijke assistenten verzocht, contact op te nemen met druiventeIers. Deze kregen het onderstaande formulier toegezonden, waarin de opzet
stond aangegeven.
Aan de deelnemers van de druivenbewaarproef.
Volgens de opgave van onze assistent in Uw woonplaats heeft U belangstel
ling voor de vergelijkende bewaarproef met Black Alicante en wilt U hieraan
deelnemen.
De bedoeling van deze proef is U een inzicht te verschaffen in de bewaar
baarheid van Uw druiven gedurende de winterperiode. Om hierin een zo goed
mogelijk inzicht te krijgen is het gewenst, dat U enkele jaren achtereen mee
doet. De deelname is gratis. U behoeft alleen 4 kleine eenmalige kistjes elk
met een inhoud van + 3^" kg gereed te maken. Deze worden bij U afgehaald en
krijgen dan een vast nummer. Voor ze in het koelhuis geplaatst worden, vindt
een beoordeling plaats, waarbij wordt gelet op het klaarmaken van het kistje,
de manier waarop is geoogst en de uiterlijke bewaarkwaliteit.
Op l5/lj 15/2, 15/3 en IS/4 wordt tolken? 1 kistje van de ingeleverde
partij uit het koelhuis gehaald en beoordeeld op kwaliteit. De eventueel voor
komende afwijkingen worden genoteerd. Dit gebeurt door een commissie, be
staande uit een deskundige van het I.B.V.T. uit Wageningen, een ervaren druiventeler en een deskundige van het Proefstation. Daarna worden de druiven
door ons geveild. Na afloop van de proef wordt dan de opbrengst aan U uitbe
taald. U ontvangt dan tevens de kistjes terug en een lijst waarop de beoorde
ling van Uw druiven staat aangegeven, evenals die van de andere deelnemers.
U heeft dan een goede vergelijking. Op deze lijst zullen alleen maar nummers
voorkomen en dus geen namenl
U kunt ook meer dan 1 partij inzenden, b.v, als U eens wilt zien of er ver
schil is in bewaarbaarheid van druiven op een bepaalde onderstam of als een
bepaalde voorteelt wordt uitgeoefend.
Er zijn 3 ophaaldata, ni. in de middag vans
9 oktober, 16 oktober, 23 oktober.
U kunt U voor levering op een van deze data opgeven, We nemen dan aan dat
de druiven op de opgegeven middag gereed staan, zodat het ophalen een vlot
verloop heeft.
Met grote nadruk willen we er nog op wijzen, dat U beslist niet de beste
druiven uit de kas moet zoeken. Het gaat om het gemiddelde. Zoekt U wel de
beste op, dan maakt U Uzelf wat wijs omdat de gegevens niet maatgevend zijn
voor het geheel. Onderstaand formulier kunt U in bijgaande retourenveloppe
portvrij inzenden. Wij zouden het op prijs stellen alt; de formulieren voor 8
oktober in ons bezit waren.
LE DIRECTEUR Ir.W.v. Soest.
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wenst voor de vergelijkende bewaarpreof van druiven......partijtjes van 4 kist
jes te leveren. Deze staan gereed in de middag van,,...... l)okt. a.s.
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1) invullen 9, 16 of 23.

Handtekening,
.........................

2.
Verloop van de proef.
Aantal deelnemers.
In totaal gaven zich voor deze proef 7-1 deelnemers op, waarvan 67 kwekers
met één partijtje (4 kistjes) en 4 kwekers met 2 partijtjes (8 kistjes).
Hiervan waren uit s
Poeldijk
Honselersdijk
Wateringen
's Gravenzande
de Lier
Monster
Naaldwijk
Maasdijk
Rijswijk

18
16
15
9
5
4
2
1
1

Het aantal partijtjes van 4 kistjes bedroeg dus 75 <
Beoordeling van de druiven vóór het koelen.
Op de afgesproken ophaaldata werden de druiven bij de diverse kwekers opge
haald.
In de meeste gevallen kon het gewas waarvan de koeldruiven afkomstig wa
ren, worden beoordeeld,
Hierbij werd vooral gelet op de volgende punten;
1.
2.
3.
4.

grondsoort.
de boomvorm (snoer of legger).
groeikracht
het al of niet toepassen van rijpingssnoei (hierbij worden als de bessen
kleuren de scheuten
20 cm ingenomen? waardoor de zon gelegenheid krijgt
de bessen goed te kleuren en wat harder te maken).
5. Voorts werd er navraag gedaan omtrent de ouderdom van de bomen? eventuele
onderstam en voorteelt.
De genoemde punten zullen achtereenvolgens besproken worden.

1, De grondsoort.
Van deze 75 partijtjes waren er afkomstig vans
klei 2
lichte kleis
zware zavel:
zavel;
lichte zavel;
zand;

21 partijtjes

2
15
19

10

De aanwezigheid van de grondsoorten over de diverse plaatsen was als vo]gt
Plaats
Poeldijk
Honselersdijk
Wateringen
's Gravenzande
de Lier
Monster
Naaldwijk
Maasdijk
Rijswijk

klei
7
6
6
2

1. klei

1
1

zware zavel

zavel

2
4
1
1
3
1
1
1
1

8
3
5

l
2

1. zavel

zand

2
3
3
1

6

1

2

2. De boomvorm.
Er wordt in het algemeen op snoer geteeld^ 51 van de 75 gevallen, d.i.
68<fo9 stond nl. op snoer.
De overige 24 bedrijven, die op legger teelden, waren als volgt verdeeld:

3.
Wateringens
Honselersdijk
Poeldijk;
de Liers

11 bedrijven (45»9$
7
"
(29.2$
5
"
(20.8$
1 bedrijf
( 4.1$

van

"
"
"

h®"'' aantal bedrijven).
"
"
"
)•
"
"
"
).
"
"
"
)»

Opvallend was wel dat in een plaats als Poeldijk (l8 deelnemers) in geen
enkel geval op leggers is geteeld.
3» Groeikracht van het gewas.
Het afgelopen groeiseizoen is zeer gunstig verlopen? de groei was dan ook
in het merendeel van de gevallen uitstekend.
De kg. opbrengst was in het algemeen zeer overvloedig:; dit heeft velen er
onbewust toe verleid te veel per boom aan te houden. Dit laatste was soms
de oorzaak van een wat minder goede bewaarkwaliteit, vooral wat betreft de
kleur.
De houdbaarheid van de wat lichter gekleurde druiven mag misschien niet
zijn tegengevallen, de verkoopwaarde ook later in het bewaarseizoen is in
ieder geval heel wat minder.
4» Rijpingssnoei.
De rijpingssnuei dient te worden toegepast als de bessen reeds kleuren.
De scheuten worden dan, afhankelijk van de grootte, 15 tot 30 cm ingekort.
Hierdoor ontstaan brede banen tussen het gewas, wa.ardoor de zon ongehinderd
in de kas kan schijnen. De rijping verloopt dan aanmerkelijk beter en er wordt
gemakkelijker een mooie diepblauwe kleur verkregen.
Rijpingssnoei werd er op 12 bedrijven toegepast, dit is 16.Of0 van het to
taal.
In 30 bedrijven (40$) werd het gewas min of meer ingeknipt, voornamelijk
in de kop en dan meestal pas onmiddelijk vóór de oogst.
Op 33 bedrijven (44$) werden er t.a.v. de snoei in de nazomer geen maatre
gelen genomen, om de rijping te bevorderen en hierdoor dus de bewaarkwaliteit,
5» Ouderdom van de bomen.
Deze liep zeer sterk uiteen nl. van 2 tot 50 jaarl
Hieronder volgt een overzicht van het aantal bedrijven met bomen van een
bepaalde ouderdomi
uderdom v/d bomens

aantal bedrijven;

1- 5 jaar
6-10
11-15
16^20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50

4
18
10
9
9
14
6
2

f van het totale
5 «3
24.O
13.3
12.0
12.0
18.7
8.0
2.7

—

-

3

4 »0

Gebruikte onderstam.
Op 11 van de 75 bedrijven was de Black Alicante geënt op onderstam«
De gebruikte onderstammen waren;
Frankenthaler
Forsters White Seedling
Golden Champion
West Frisia

5 bedrijven
3

2

1 bedrijf

Op 17 bedrijven zijn de bomen afgezaagd geweest (20fo van het totale aantal
bedrijven).
Op 2 uitzonderingen na, is dit korter dan lO jaar geleden gebeurd.

4«
De voorteelt.
Op de meeste bedrijven werd voorteelt uitgeoefend. Op 7 bedrijven (l0.2$ van
van het totaal) werd deze achterwege gelaten.
4 Bedrijven benutten de ruimte voor opkweek. Eén bedrijf voor opkweek en
teelt»
Op 3 bedrijven werd meer dan één teelt uitgeoefend, nl. één bedrijf; sla +
raapstelen, één bedrijf sla + tomatenplant + andijvie en één bedrijf spinazie +
radijs.
Hieronder volgt een overzicht van de diverse voorteelten in vergelijking
met de grondsoort.
Voorteelt »

klei

lichte
klei
x.
2

zware zavel
zavel
2x
5
4
2
2
2

lichte
zavel

zand

totaal

1°

5x
8
bloemkool
1
24
4
35-3
6
sla
12 * 17.6
1
3
spinazie
8
2
11.8
4
radijs
2
i
5
7»4
peen
2
.1
1
2.9
andijvie
2
1
1
2.9
v o or jaarsandijv ie
2
1
1
2.9
X
tomaten
1 X
1
1.5
tulpen
1
1
1.5
violieren
1
1
1.5
raapstelen
1
1
1.5
postelein
1
1
1.5
chrysantenmoeren
1
1
1.5
geen voorteelt
2
1
10,2
4
7
x= opkweek plant
Uit deze tabel blijkt, dat bloemkool wel de meest toegepaste voorteelt is.
Daarna nemen sla en spinazie wel de voornaamste plaats in.
10.2$ van de bedrijven, hadden zoals eerder vermeld, geen voorteelt.
In hoeverre de voorteelt van invloed is op de bewaarbaarheid van de drui
ven, zal later in dit verslag besproken worden.
De koel-kwaliteit.
De laatste beoordeling van de druiven vóór het koelen vond plaats in het
koelhuis zelf, waar dus meerdere partijtjes met elkaar konden worden vergele
ken onder dezelfde omstandigheden.
Bij deze beoordeling werd gelet op de volgende puntens
1. de beva'v^k'/;,]it<it, d.w.z. een partijtje dat op 't oog aan alle eisen vol
deed, kreeg een 10. De waardering liep van 0, (niet bewaarbaar) tot 10.
2. Eventuele dauwbeschadiging, door te laat krenten of minder zorgvuldig
oogsten.
3« De manier van verpakken« netjes of met slierten uithangend houtwol. Kist
jes te vol of te leego Trossen met de "verkeerde", open kant naar boven,
enz »
Ook is hierbij opgenomen de wijze van klaarmaken van de kistjes. Er is spe
ciaal gelet op de hoeveelheid houtwol, het afdekvel (soms van vloeipapier)
of'
en of er %^u(3^I|nnie't een
onder Jiet houtwol lag» Dit is nodig
om eventueel van hout stof door de kieren tegen te gaan, waardoor de druiven
een stoffig uiterlijk krijgen.
Papier onderin belemmert, zoals velen menen, de luchtoireulatie in het
koelhuis niet.
Voor ieder bedrijf afzonderlijk staan de bovengenoemde punten in de aparte
bijlage voor dat bedrijf vermeld.
Verzameld naar de plaats van herkomst, bij een voldoende groot aantal»wer
den de volgende gegevens verkregen;

'b
5.
Wateringen
15 partijtjes

's Gravenzande
8 partijtjes

7

7

r..:i id lei
v aarderin^scijfer

7t

v\ize van laarmaken
van de kistjes

lis netjes klaargemaakt
7? wat slordig
1:
slordig

13s netjes klaargemaakt
2s wat slordig klaar
gemaakt

lis netjes klaargemaakt
4s wat slordig klaar
gemaakt

6 s netjes klaargemaakt
2: wat slordig klaar
gemaakt

krantje onderin het
kistje

3s wel
16: niet

2; wel
13s niet

bij één partijtje

bij één partijtje

7:
2s
4s
ls
ls

3:
ls
2s
ls
ls

hoeveelheid houtwol

9s
3;
3;
2;
3;

voldoende
matige hoeveelheid
te weinig
veel
zeer veel

7?
3'
3s
1;

voldoende
matige hoeveelheid
te weinig
veel

voldoende
matig
te weinig
veel
zeer veel

devcvel ven vloei
papier

kwam éénmaal voor

bij 4 partijtjes

bij 4 partijtjes

dauwbeschadiging
door te iaat krenten

4 partijtjes

5 partijtjes

4 partijtjes

—4'

4 partijtjes

3 partijtjes

4 partijtjes

8 partijtjes

"open" trossen

-

2 partijtjes

3 partijtjes

slordig gekrent

-

2 partijtjes

dau/beschadiging
door onzorgvuldig
oogsten
trossen verkeerd in
kistjer

1 partijtje met
thripsschade

1 partijtje met te
vaste trossen
1 partijtje vaar vrij
wat "kwaad" in voor
kwam

—

-

1 partijtje met
"rulle"trossen
1 partijtje met te
volle kistjes

voldoende
matig
te? weinig
veel
zeer veel

Da Lier
5 partijtjes
—-r8*-

Monster
5 partijtjes
>X

Honselersdijk
15 partijtjes

aciH

Poeldijk
19 partijtjes

3 s netjes klaargemaakl 3s nebjes klaargemaakt
2;* wat slordig klaar ls wat slordig klaar
gemaakt
gemaakt.
1
—bij alle partijtjes te ls voldoende
weinig houtwol gelis matig
bruikt
is te weinig
1
by 3 partijtjes

bij één partijtje

één partijtje

2 partijtjes

^partijtjes

2 partijtjes

-

2 partijtjes

-

3 partijtjes

—ia|i
2 partijtjes

ëén partijtje

#
-

één partijtje
één partijtje met te
vaste trossen

—

^

W.ü. van de diverse
bedrijven waren de
omstandigheden onTolledig bekend.

è

6.

Bekijken wij het voorgaande schema, dan kunnen wij zeggen dat in Poeldijk de
meeste zorg wordt besteed aan de behandeling van de druiven zowel vóór als
na de oogst. Slechts bij 3 van de 19 partijtjes kwamen er trossen voor die met
de "verkeerde" kant naar boven lagen.
In één geval werd er een dekvel van vloeipapier gebruikt. "Open" trossen,
slordig krenten en onzorgvuldig oogsten kwamen niet voor.
Het is verder niet zo gemakkelijk vergelijkingen te maken tussen de diverse
plaatsen, vooral door het zeer uitóónlopende aantal deelnemers« Wel kan wor
den opgemerkt, dat in verschillende gevallen, de verzorging bij de oogst en
het klaarmaken van de kistjes tegenvalt. Opvallend was dat Wateringen? als
deel van het oude druivencentrum, zoveel opmerkingen kreeg. Algemeen kan ge
zegd worden, dat het gemiddelde peil nog aanzienlijk kan worden opgevoerd*
Het koelen en de duur van de bewaring.
De druiven werden opgeslagen in het koelhuis van de heer A.v.Dijk aan de
Middelbroekweg te Hons elersdijk.
Tijdens de bewaarperiode zijn er geen grote schommelingen opgetreden in de
temperatuur en luchtvochtigheid.
Er is regelmatig gegast met SOg om schimmelvorming tegen te gaan.
Beoordeling na 3y 4? 5 en 6 maanden koelen.
Op 5 januari werd er van ieder partijtje één kistje uit het koelhuis ge
haald, om beoordeeld te worden.
De beoordeling vond plaats op het proefstation, door een jury, bestaande
uit de heer O.Wiersma van het Instituut voor Bewaring en Verwerking van
Tuinbouwproducten te Wageningen, de hoer J.Willems, voorzitter van de vei
ling Sammersbrug en hoofdassistent P.A.Kruyk van het Proefstation to Naald
wijk.
Ieder partijtje kreeg een cijfer voor de veilingkwaliteit, een partijtje dat
er "klokgaaf" uitzag, kreeg dus een lO, een kistje dat als volledig waarde
loos beschouwd kon worden kreeg een cijfer dat tussen 0 en 3 inlag.
Ook werden nagegaan de mate van indroging van tros- en besstelen, het
rimpelen van de bessen, het optreden van rot, slijtage e.d,
Een soortgelijke beoordeling vond plaats op 3 februari, 3 maart en 24 maart.
De laatste beoordeling had J-)3' april moeten plaatsvinden, maar wegens
het eindigen van het koelen van de cel, is deze beoordeling 1-k week ver
vroegd.

7.
De resultaten.
Er volgt nu een overzicht van het gemiddelde waarderingscijfer ? verkregen
op de resp. beoordelingsdata»
Naast dit gemiddelde is het hoogste en het laagste behaalde cijfer opgeno
men en tevens het gemiddelde cijfer van de beoordeling vóór het koelen.
Beoordelingsdatum

gemiddeld
cijfer

beoordeling vóór het koelen
5 januari
3 februari
3 maart
24 maart

hoogste
cijfer
9
9
9
8i
8*

7-5
7«5
7-5
7.1
6.2

laagste
cijfer
6
6
5i
4
3

Uit deze cijfers blijkt, dat in 't algemeen de kwaliteit van de druiven tot
begin maart weinig vermindert, bij de laatste beoordeling zien we het waarde
ringscijfer bijna een hele punt zakken-,
We zien ook, dat de puntenwaardering, naarmate er langer gekoeld wordt,
sterker uitéén gaat lopen, bedraagt deze bij het begin van het koelen 3 pun
ten, dan zien we het verschil naar het eind van de koelperiode tot 5"^ punt
oplopen.
Tot begin februari kunnen ook de minst goed bewaarbare druiven nog wel
mee (laagste cijfer; 5è) maar daarna kunnen deze eigenlijk niet langer gekoeld
worden (laagste cijfer 4 en 3)«
Om na te gaan, waarop deze grote verschillen in bewaarkwaliteit berussten
is de invloed van de grondsoort en de voorteelt nagegaan»
De bewaarkwaliteit aan de hand van de waarderingscijfers, de bewaarduur
naar het tijdstip tot welke de druiven met goed succes bewaard konden worden.
De bewaarkwaliteit t.a.v. de diverse grondsoorten.
datum

klei
lichte klei zware zavel
zavel
lichte zavel
zand
h. 1.
h. 1.
h. 1.
h. 1.
h. 1.
h. 1.
gem cij cij gem cij cij gem. cij cij gem cij cij gem. cij cij gem cij cij
fer fer
fer fer
fer fer
fer fer
fer fer
fer fer

vóór koelen
5 januari
3 februari
3 maart
^^4 maart

7.4
7-5
7.7
7.4
£.5

8*
9
9
9
8

6
6
7
5
3

1.8
7.0
8.0
6.8
5.3

8
74?
8

7i 7.6
6* 7.7
8 (,8.0
6
7.3
n
6
4i r.o

8*
9
9
8

6i
7
6
5
3

7.8
7.6
1.6
7.3
6.3

9
9
9
8

6i 7.}
6 7.3
6 6.9
4 ^3
4 6.0

9
8
8
9
li

6
5^
5^
4
4

6.6
7.1
7.6
6,9
6.Ö

8i
8"
8
8
7

6
5-^
6-14

Bij de vergelijking van bovenstaande beoordelingscijf'ers, mogen de druiven,
afkomstig van de lichte klei niet meebeoordeeld worden, omdat hiervan slechts
2 bedrijven meededen. Vergelijken we de overige cijfers, dan is de in de praktijk
ook bekende tendens aanwezig, dat druiven, afkomstig van de zwaardere gron
den iets gemakkelijker een goede bewaarkwaliteit houden. Omdat tal van facto
ren buiten de grond mede van invloed zijn, kan pas een definitieve conclusie
over dit punt getrokken worden als deze proef meerdere jaren gelopen heeft.
De bewaarduur.
De bewaarduur in verband met de grondsoort.
grondsoort

aantal partijtjes bewaarbaar tots
eind ibegin half" einde; begin half eirdej begin half eindq aant.
dec.
! part .•
jan.
febr.
i
mrt.
'l
il
\
klei
2
1 !
3
2 i
4 '
5
21
4
;
lichte klei
1
I
1
_L ti
j
2
1
zware zavel
2
2
6
2
i
1
i
1
1
!
15
!
1
1
zavel
1
2
2
9
3 1
1
'
19
i
\
\
lichte zavel
1
1
3
2
2
10
1
zand
i
j
1
2 '
1
.1
8
2
1

8.
Bezien wij uit bovenstaande tabel de bewaarduur, dan blijken slechts 4 par
tijtjes eind maart nog uitstekend te zijn. Hiervan is geen enkele afkomstig
van de lichte grond. 24 Partijen zijn tot half maart goed bewaarbaaro Overwe
gend komen deze partijen van de zavel en "zwaardere gronden. Hoewel ook het
aantal partijen druiven van deze gronden afkomstig groter is, is toch ook het
percentage dat deze lange bewaarduur heeft, groter. Tot eind januari of kor
ter zijn van de zavel en zwaardere grond 5 van de 57 bedrijven of 8,8 tfo. Van
de lichtste gronden is dit 7 van de 18 of" 3808$.
Duidelijker nog dan bij de bewaarkwaliteit is de invloed van de grond bij de
bewaarduur merkbaar.
Invloed van de voorteelt.
tot.
eind beginj half eind begin! half eind jibegini half eind
aant
febr.
dec.
jan»
1
mrt »
u. . • . . part
• "
bloemkool
8
2
2
1
1
1
4
4
sla
2
2
12
1
1
3
3
spinazie
2
1
3
3
9
radijs
2
1
. 1
1
5
peen
1
1
andijvie
2
1
1
v 0or jaarsandijv i e
2
1
1
tomaten
tulpen
1
1
violieren
1
.1
raapstelen
1
1
postelein
1
1
chrysantenmoeren
1
1
2 voorteelten
1
1
1
3
bloemkoolplant
1
1
2
tomatenplant
1
1
slap .ant
1
1
geen voorteelt
1
1
2
3
7
voorteelt

2

3

Het is moeilijk uit de voorgaande tabel conclus _es te trekken, omtrent de
invloed van een voorteelt op de bewaarbaarheid, daar de meeste gewassen maar
één of tweemaal voorkwamen.
Wat betreft de bloemkool, die het meest gebezigd werd als voorteelt, kun
nen we opmerken, dat hiervan geen nadelige invloed behoeft uit te gaan, ge
zien het feit, dat in meer dan de helft van de gevallen, het eind van de be
waarduur in de maand maart viel.
Van de 12 bedrijven, waar sla de voorteelt was viel voor de helft van de
bedrijven het einde van de bewaarduur in de maand februari, voor 4 bedrijven
was het eind van de bewaarperiode in januari. Slechts twee bedrijven , hiel
den het uit tot maart.
Hiermee willen we zeker niet de conclusie trekken, dat bloemkool een be
tere voorteelt zou zijn dan sla. Dit kan alleen met zekerheid vastgesteld wor
den, als dit over meerdere jaren het geval blijkt te zijn.
Van spinazie behoeft eveneens geen nadelige invloed uit te gaan, van de
negen partijen waarbij spinazie de voorteelt was, waren er 3 bewaar baar tot
half februari.
5 Partijen waren tot in maart bewaarbaar. Eêrx partijtje was bewaarbaar tot
half januari, dit was echter afkomstig van de lichte grond van 's Gravenzande, zodat de grond hier van meer invloed is geweest, dan de voorteelt.
Waar geen voorteelt gebezigd werd, zijn de bewaaruitkomsten, wat betreft
de bewaarduur, gunstig geweest. Zes van de zeven partijen waren tot in maart
goed bewaarbaar. We kunnen ons echter afvragen of de voorteelt achterwege ge
laten is, met het doel de bewaarkwaliteit te vergroten, of dat men uit tra
ditie geen voorteelt bezigde.
Samenvattend kunnen we uit het voorgaande dug vaststellen? dat het zeer
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is, om na één proef-jaar conclusies te "trekken, dit zal pas kunnen gebeuren,
als de proef over meerdere Jaren gelopen heeft.
Kwaliteitsafwijkingen.,
In de eerste plaats zouden wij hier wel het optreden van "rot",(Botrytis)
willen noemen.
Bij iedere beoordelingsdatum werd nagegaan, in hoeverre de druiven door
rot waren aangetast.
Om een overzicht hiervan te verkrijgen kreeg iedere partij een cijfer voor
het optreden van rot. Was een party in 't geheel niet aangetast geweest, dan
verkreeg deze 't cijfer 0.
Kwamen bij iedere beoordelingsdatum rotte bessen voor dan werd een cijfer
verkregen dat, naar gelang de grootte van de aangetaste plekken, lag tussen
6 en 9»
Kwamen er alleen bij één of twee beoordelingsdata rotte bessen voor, dan
varieerde het cijfer van 1 tot 5«
Na optellen en middelen van de verkregen cijfers verkregen we het volgende
beelds
Tabel 1
Rotaantasting van de druiven t.a.v. de grondsoort»
grondsoort
klei
lichte klei
zware zavel
zavel
lichte zavel
zand

gemiddeld cijfer
4.5
6.5
5.1
3.7
5.9
5.2

(slechts 2 bedrijven)

Tabel 2
Rotaantasting van de druiven t.a.v. de herkomst.
plaats
Wateringen
's Gravenzande
Honselersdijk
de Lier
Poeldijk 1
Monster J

gemiddeld cijfer
6.1
5-9
4.8
4.2
1
A
j «4

Bekijken we tabel 1, dan merken we op, dat op de zwaardere gronden iets
minder rot zou optreden, dan op de lichtere gronden (Wij laten hierbij de
2 bedrijven van de lichte klei buiten beschouwing, dit immers kunnen uitzon
deringsgevallen zijn).
Maar opmerkelijker is het, dat volgens tabel 2, Vateringen met het meeste
rot uit de bus komt en Poeldijk-Monster met het minste rot.
Als we terugzien in dit verslag, zien we, dat in Poeldijk de meeste zorg
werd besteed aan de verzorging van de druiven, vóór, tijdens en na het oog
sten en dat in Wateringen de verzorging veelal te wensen overliet.
Dit zou er op kunnen wijzen, dat een goede verzorging van de druiven van
grote invloed is op het optreden van rot.
Eat in 's Gravenzande het cijfer zo hoog ligt, is waarschijnlijk meer een
gevolg van de invloed van de grondsoort, dan een verzorgingskwestie.
Honselersdijk, dat bij de bespreking van de verzorging ook vrij veel aan
merkingen kreeg, blijkt ook met een vrij hoog cijfer voor rot uit de bus te ko
men.
Ook in de Lier blijkt, dat het voordeel van een zwaardere grond, teniet
kan worden gedaan bij een minder goede verzorging van de druiven. Het is op
merkelijk dat op een bedrijf waar minder nauwkeurig met de druiven werd omge
sprongen, het cijfer voor rot zo hoog lag en dat op andere bedrijven, waar zorg-
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uldiger te werk werd gegaan? weinig of geen rot optrad.
Samenvattend kunnen we dus zeggen, dat de indruk aanwezig is? dat op een
zwaardere grond minder kans op het optreden van rot-is, dan op de lichtere
gronden, maar ook? dat een minder zorgvuldige behandeling van de druiven dit
voordeel geheel teniet kan doen.
We willen echter niet de indruk wekken? dat veel rot samengaan moet met
een minder goede verzorging? want er zijn? behalve de invloed van de grond
nog vele andere faktoren, die het optreden van rot kunnen beïnvloeden.
Evenals bij de voorteelt het geval is? kunnen we ook hiervan pas een dui
delijk inzicht krijgen? als de proef nog enige jaren wordt voortgezet.
De indroging en het rimpelen van de bessen.
Hoe zwaarder de grond? des te minder snel vertoonden de druiven indrogingsverschijnselen. Dit feit, dat wel bekend was, kwam ook hier weer duide
lijk naar voren.
Druiven afkomstig van de kleigrond, gingen pas na 3 maart? duidelijke verdrogingsverschijnselen vertonen? hoe lichter de grond werd? des te eerder
traden indrogingsverschijnselen op. Bij druiven, afkomstig van de zandgrond,
kwamen bij de beoordeling op 3 februari al veel sterk ingedroogde partijen
voor.
De indroging van de tros- en besstelen ging meestal gepaard met het meer
of minder rimpelen van de bessen.
Er kwamen echter toch ook wel partijen voor? waarbij ondanks de sterke in
droging van de stelen geen gerimpelde bessen optraden.
Slijtage v^n de bessen.
Slijtage is maar in weinig gevallen opgetreden. Waar slijtage optrad? was
dit meestal aan de punt van de tros.
Opmerkelijk was, dat slijtage het meest optrad? wanneer de trossen en voor-»
al de trospunt min of meer roodgekleurd was. Tijdens de teelt moeten lamme
punten of de gevoeligheid hiervoor zoveel mogelijk worden voorkomen.
Steelschimmel.
Steelschimmel trad maar in enkele gevallen op. Een duidelijke aanwijzing
van de oorzaak is niet bekend.
Roodkleuring tijdens het koelen.
In gevallen waarbij de druiven tijdens het koelen nog rood kleurden, waren
deze druiven afkomstig van bomen? die als onderstam Frankenthaler hadden,
Deze rood-kleuring heeft verder geen invloed op de smaak, het aanzien
van de druiven vermindert hierdoor echter wel.
Tegen deze rood-verkleuring is niets te doen^ zij berust alleen op de ge
bruikte onderstam.
Algemene samenvatting.
Aan deze bewaarproef werd deelgenomen door 71 druiventelers met totaal
75 partijtjes. Eén partijtje omvatte 4 kistjes druiven. De druiven werden
vóór en na het koelen beoordeeld op kwaliteit.
Er waren 4 beoordelings-data, n.l. 5 januari, 3 februari? 3 maart en
24 maart.
Op iedere data werd één kistje uit het koelhuis gehaald en beoordeeld.
Hierbij bleek? dat in 't algemeen druiven van zwaardere gronden, langer
en beter bewaarbaar waren dan druiven van lichtere gronden.
Er zijn aanwijzingen? dat de voorteelt ook invloed kan uitoefenen op de
bewaarbaarheid.
Het optreden van rot bleek in grote mate afhankelijk van de verzorging
van de druiven.
Druiven op een zwaardere grond geteeld? hadden in 't algemeen minder
last van rot dan druiven afkomstig van de lichtere gronden.
Druiven drogen eerder en ernstiger in? naarmate de grond lichter wordt.
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Het rimpelen van de bessen gaat altijd gepaard met een min of" meer sterke
indroging van bes- en trosstelen. Planten met_ernstig ingedroogde stelen be
hoeven echter geen gerimpelde bessen te vertonen»
Het bleek, dat er plaatselijk nogal grote verschillen bestonden t.a.v. de
verzorging van de druiven.
Dit zijn echter allen waarnemingen van één jaar. Be proef zal meerdere
jaren herhaald moeten worden, voor er een definitieve conclusie getrokken
kan worden.
Het verdient dus aanbeveling, dat de telers, die dit jaar hun medewer
king verleenden, het de volgende jaren ook zullen doen, om tot een zo nauw
keurig mogelijke einduitslag te komen,
Van deze proef verzorgde Kej. J, v. Rest grotendeels de uitvoering en
verwerking.

De proefnemer,
P.A. Kruyk»

In de navolgende bijlagen zijn de gegevens per bedrijf genoteerd.

Bedrijfsnummor 1
Plaats "ratoringGn

Grondsoort zavel

Snoer 20 jaar oud,
onderstam Frankenthaler,
voortoalt spinasio, matiga groei, to zware dracht, vrij vsel trossen
mot rodo punten,beperkt rijpingssnooi toegepast.

Beoordeling "bij do oogst

waarderingscijfer 6-f

Trossen vrij rood, kistjes netjes klaargemaakt, met voldoende houtwol.
G66n papier op de "bodem.

Beoordeling 5 jan.
kistje 3

waarderingscijfer 7

inhoud 3615

iets ingedroogd,
enkele rotte bessen.

beoordeling 3 febr.
kistje 1

waarderingscijfer 7ï"

inhoud 3;>60

matig ingedroogd,
iets Frankonthalachtige verkleuring.

Beoordeling 3 maart
kistjG 4

Beoordeling 24 maart
kistje 2

waarderingscijfer 8-#

inhoud 3635

niot tot matig ingedroogd.

waarderingscijfer 5'i"

inhoud 3440

licht tot sterk ingedroogd,
3 kleino rotplokjos,
Frankenthalachtige verkleuring.

Totaal beoordeling;
Druiven goed bewaarbaar tot half maart. Door de gebruikte onderstam,
zal er aan do kleur van de bassen niot veel to verbeteren zijn.

Bedrijfsnummer 2

Grondsoort zware zavel

Plaats de lier

Legger, 2l jaar, eigen wortel.
Geen voorteelt
Geen rijpingssnoei
Goed gegroeid

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 7~è

Trossen iets minder zwart.
Kistjes netjes klaargemaakt. Er is vrij weinig houtwol gebruikt, géén
papier op de bodem.

Beoordeling 5 jan.
Kistje 5

Beoordeling 3 febr,
Kistje 6

waarderingscijfer 8

inhoud 3560

Iets ingedroogd

waarderingscijfer 8

inhoud 3540

Licht tot sterk ingedroogd
Enkele gerimpelde bessen

Beoordeling 3 maart
Kistje 7

Beoordeling 24 maart
Kistje 8

waarderingscijfer 8^-

inhoud 3760

Zeer licht ingedroogd

waarderingscijfer 6

inhoud 3405

Licht tot zeer sterk ingedroogd
Vrij veel licht gerimpelde bessen.
Enkele rotte bessen. Iets Frankethal-achtigt
verkleuring. Enige slijtage aan de punten»

Totale beoordeling
Druiven tot half maart goed bewaarbaar. De kleur kan door in de zomer
het gewas in te knippen wel verbeterd worden.

Bedrijfsnummor 3
T,. r, .
•
Plaats -vatormgen

Grondsoort aavel

logger 30 jaar
geen voorteelt
geen rijpingssnoei

Beoordeling bin do oogst

waarderingsci,jfor 7

iets dauwbeschadiging do-or te laat krenten, enkele trossen iets rood,
enkele trossen liggen vorkoord, kistjes netjes klaargemaakt, er is
echter e:.n d^-kvel van vloeipapier gebruikt, weinig houtwol en géén pa
pier op do bodem.
Beoordeling 5 jan»
kistje 9

Beoordeling 3 febr.
kistje 11

Beoordeling 3 maart
kistje 12

waarderingscijfer 7ir

inhoud 3600

geen opmerkingen.

waardoringscijfer 6-g-

inhoud 3660

matig tot sterk ingedroogd.

waarderingscijfer 4ls

inhoud 3610

licht tot sterk ingedroogd,
2 trossen met veel rot,

Beoordeling 24 maart
kistje 10

waarderingscijfer

4

inhoud 3370

Ircht tot sterk ingedroogd,
enkele grote rotplekken,
vrij voel licht gerimpelde bessen

Totaal beoordeling^
Goed bewaarbaar tot + |r januari. Door regelmatig zomersnoei toe te pa
sen kan de kwaliteit waarschijnlijk verbeterd worden.

Bedrijf snummcr 4
Grondsoort zavel

Plaats r.'"at3ringen

logger 30 jaar
voorteelt voorjaars--andijvie
iets rijpingssnooi toegepast

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 7

bossc-n soms wat rood5 trossen hebben opon koppen,
sommige trossen liggen verkeerd, kistjes netjes
klaargemaakt, echter met weinig houtwol, géén pa
pier op de bodem.
Beoordeling 5 jan»

waard eringsoijfer 7i'

kistje 13

matig ingedroogd.

Beoordeling 3 febr.

waarderingscijfer 6

kistje 16

inhoud 3685

inhoud 365O

matig ingedroogd,
enkele i"otte bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 15

waarderingsci jf er

4

inhoud 3610

sterk ingedroogd,
enkele gerimpelde bessen,
veel rot.

Beoordeling 24 maart
kistje 14

waarderingscijfer 6
matig sterk ingedroogd,
geen rot.

Totaal beoordeling;
Tot begin februari zijn deze druiven good bewaarbaar.

inhoud 3650

Bedrijfsnummer 5
Grondsoort lichte klei

Plaats 'Vateringen

legger, 5 jaar, onderstam Frankethaler
voorteelt bloemkoolplant en bloemkool
goed gegroeid
geen rijpingssnoei.

Beoordeling bij de oogst

waarderingspijfer 7.Ó

iöts dauwbeschadiging door te laat krenten en bij het oogstan.
onkclo trosson iots minder zwart.
in do kistjes uitstekende sliertjes houtwol, er is matig houtwol ge
bruikt. or lag papier op do bodem.
Beoordeling 5 jan.
kistje 17

"waarderingscijfer 6-^

inhoud 3440

matig ingedroogd
in enkele trossen rotte bossen
veel gerimpelde bessen.

Beoordeling 3 fobr.
kistje 20

waarderingscijfer 8

kistje moogenomen

licht tot matig ingedroogd
enkele, soms st ;rk gerimpelde bessen
1 rotte bes.

Beoordeling 3 maart
kistje 19

waarderingscijfer 6

inhoud 3330

niot tot zeer sterk ingedroogd
enkele gerimpelde bessen., enkele rotte bessen
Prankethalachtige verkleuring, Ur treedt. rui op!

Beoordeling 24 maart
kistje 18

waarderingscijfer 4lj

inhoud 3240

licht tot sterk ingedroogd
2 grote rot plekken
Frankethalachtige verkleuring.

Totaal beoordeling;
Druiven goed bewaarbaar tot begin februari. De kleur van de bessen zal
t.g.v, de gebruikte onderstam niet veel verbeterd kunnen worden.

Bedrijfsnummer 6
Grronclsoort zavel

Plaats 'ïateringen

legger _+ 30 jaar» afgezaagd in '50
geen voorteelt
vrij good gegroeid
iots rijpingssnoci toegepast

Beoordeling bij do ooffiit

waarderingscijfer 6-g-

enkele trossen iots rood,
enkele trossen liggen verkeerd,
in de kistjes voldoende houtwol gebruikt,
echter op de "boden géén papier.
Beoordeling 5 jan. '
kistje 24

Booordoling 3 febr,
kistje 21

"

' waar&Êrxngscijfer 7

inhoud 4030

geen opmerkingen

waarderingsc ijfer 7Ür

inhoud 3990

niet tot sterk ingedroogd,
2 rotte bossou»

Beoordeling 3 maart
kistje 23

Beoordeling 24 maart
kistje 22

waarderingsci jf er 7ir

inhoud 4060

niet tot matig ingedroogd.

waarderingscijfer 6

inhoud 3790

licht tot ze^r sterk ingedroogd,
ddn tros met een grote rotte plok.

Totaal beoordeling;
Deze druiven zijn tot -g- maart goed bovraarbaar.

Bedrijfsnummer 7
•m
,
.
Plaats Wateringen

Grondsoort kloi

3 jaar ,onderstam West-Frisia
voorteelt sla
geen rijpingssnoei
matig stork gegroeid

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 8

kistjes liggen vrij vol en de druiven wat hoog,
kistjes netjes klaargemaakt, er is voel houtwal gebruikt,
gédn papier op do bodem.

Beoordeling 5 jan.
kistje 25

waarderingscijfer 8

inhoud 3660

matig ingedroogd,
enkele gerimpelde bessen,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 3 fobr.
kistje 26

waarderingscijfer 8

inhoud 3640

matig ingedroogd,
1 rotte bes.

Beoordeling 3 maart
kistje 27

waarderingscijfer 7

inhoud 3555

zeer licht tot sterk ingedroogd,
enige licht gerimpelde bessen,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 24 maart
kistje 28

waarderingscijfer 7

inhoud 3390

sterk tot 3e.:r sterk ingedroogd,
veel licht gerimpelde bessen,
enkele rotte bessen.

Totaal beoordeling;
Goed bewaarbaar tot eind februari.

Bedrijfsnummer 8
T.,
. „
Plaats Poeldijk

Grondsoort zavel

snoer 46 jaar
voorteelt bloemkool
goed gegroeid
rijpingssnoei toegepast

Beoordeling "bi.j de oogst

waardoringsci;jfer 8

enkele trossen liggen verkeerds
hier en daar wat schade door thrips,
kistjes netjes klaargemaakt.

Beoordeling 5 3an«
kistje 32

waarderingscijfer

druiven meegenomen

iets ingedroogd,
1 rotte 1)08.

Beoordeling 3 fobr.
kistje 31

waarderingscijfer 8

druiven meegenomen

over 't algemeen matig ingedroogd,
2 trossen met een rotte plek.

Beoordeling 3 maart
kistje 30

Beoordeling 24 maart
kistje 29

waarderingscijfer 8-g

druiven meegenomen

niet tot vrij sterk ingedroogd.

waarderingscijfer 7

druiven meegenomen

licht tot zoor sterk ingedroogd?
enkele trossen mot veel gerimpcldo bessen*
dón tros met eon rotte plek.

Totaal beoordeling;
Druiven goed bowaarbaar tot half maart.

Bedrijfsnummer 9
Grondsoort zavel

Plaats Poeldijk

snoer 30 jaar afgezaagd in • 5 1
voorteelt "bloemkool
geen rijpingssnoei

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 8

iets dauwbeschadiging als gevolg van laat kranten,
kistjes netjes klaargemaakt^ er is zeer veel houtwol gebruikt?
gêSn papier op de bodem.

Beoordeling 5 jankistje 34

waarderingscijfer 6

inhoud 3230

sterk ingedroogd,
bessen licht gerimpeld.

Beoordeling 3 febr.
kistje 33

waarderingscijfer 7Üf

inhoud 3475

sterk ingedroogd,
vrij veel licht gerimpelde bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 35

waarderingscijfer 6-g-

inhoud 3400

sterk ingedroogd,
meeste bessen raatig gerimpeld.

Beoordeling 24 maart
kistje 36

waarderingsci jfer 6

inhoud 3140

sterk tot zeer sterk ingedroogd,
zeer veel licht tot sterk gerimpelde bessen.

Totaal beoordelings
Doze druiven zijn goed bowaarbaar tot begin februari.

Beàrijfsnummer 10

•rn
. -n ij.
Plaats Poeldijk

Grondsoort klei

snoer ö jaar
voorteelt bloemkool
geen rijpingssnoei
matig gegroeid

3eoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 6-|-

verscheidene trossen wat rood,
in de kistjes voldoende houtwol gebruikt,
gdin papier op de bodem.

Beoordeling 5 jan.
kistje 40

Beoordeling 3 febr,
kistje 38

waarderingscijfer 6-|

inhoud 3610

iets ingedroogd.

waarderingscijfer 7

inhoud 3860

zeer licht ingedroogd,
1 tros sterk ingedroogd,

Beoordeling 3 maart
kistje 37

waarderingscijfer

inhoud 34-80

licht tot matig ingedroogd,
1 tros met gerimpelde bessen,
2 trossen met rotte plekksn.

Beoordeling 24 maart
kistje 39

waarderingscijfer 6

inhoud 3720

niet tot sterk ingedroogd,
veel licht tot sterk gerimpelde bessen,
1 grote rotte plek.

Totaal beoordeling;
Druiven tot begin februari goed bewaarbaar. Door meer het gewas in de
zomer in te knippen zal de kleur verbeteren.

Bedrijfsnummer 11
Grondsoort zware zavel

Plaats Poeldijk

snoer afgezaagd in '52
voorteelt bloemkoolplant
iets rijpingssnoei toegepast
goed gegroeid

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 7~if

iets dauwbeschadiging als gevolg van laat krenten,
in de kistjes enkele uitstekende houtwol slierten. Er is voldoende
houtwol gebruikt, er lag geen papier op de bodem.

Beoordeling 5 jan.
kistje 43

Beoordeling 3 febr.
kistje 44

waarderingscijfer 8

inhoud 3530

geen opmerkingen.

waarderingscijfer 7

inhoud 3490

licht tot matig ingedroogd,
moeste bessen licht gerimpeld,
1 rotte bes,
Frankenthalachtige verkleuring.

Beoordeling 3 maart
kistje 41

waarderingscijfer 7

inhoud 3350

licht tot matig ingedroogd,
verscheidene licht tot sterk
gerimpelde bessen.

Beoordeling 24 maart
kistje 42

waarderingscijfer 4

inhoud 34^0

matig tot zeer sterk ingedroogd,
veel meest sterk gerimpelde bessen,
vrij veel rotte bessen.

Totaal beoordeling;
Tot eind februari zijn deze druiven goed bewaarbaar.

Bedrijfsnummer 12
Grondsoort zware zavel

Plaats Poeldijk

legger 26 jaar
voorteelt bloemkool
redelijk gegroeid

Beoordeling bij de oogst

waarderingsci,jfor 7~i~

enkele trossen iets rood,
kistjes wat slordig klaargemaakt,
er is voldoende houtwol gebruikt,
gédn papier op de bodem.
Beoordeling 5 jan.
kistje 45

Beoordeling

3 febr.

kistje 47

waarderingscijfer 8-ï-

inhoud 3555

geen opmerkingen.

waarderingscijfer 8

inhoud 3480

zeer licht ingedroogd,
Sên rotte bes,
aan één tros enk. bessen slijtage

Beoordeling 3 maart
kistje 46

waarderingscijfer Ts

inhoud 3350

licht tot matig ingedroogd,
enkele licht gerimpelde bessen,
1 rotte plek.

Beoordeling 24 maart
kistje

48

waarderingsoijfer 8

kist je:'' n:>ogónomen

lioht tot sterk ingedroogd,
meerdere gerimpelde bessen.

Totaal beoordelings
Goed bewaarbaar tot half maart.

Bedrijfsnummcr 13
Grondsoort lichto z'avol

Plaats Poeldijk

legger _+ 35 jaar, onderstam Frankonthalcr in '45 omgecnt
voorteelt radijs
matig sterk gegroeid
matig rijpingssnooi toegepast

Beoordeling bij do oogst

waarderingscijfer 6-|

iets rode trossen, kistjes wat slordig klaargemaakt,
in do hoeken niet gevuld, er is veel houtwol gebruikt,
or lag gdin papier onderin.

Beoordeling 5 jan.
kistje 49

Beoordeling 3 fobr.
kistje 52

waarderingscijfer 7y"

inhoud 3850

geon opmerkingen.

waardoringsaijfcr 8

inhoud 39^0

zoor licht tot stark ingedroogd,
2 rotte bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 51

waarderingscijfer 7

inhoud 3990

licht tot stork ingedroogd,
in 2 trossen verscheidene rotto bcsaon,
onige slijtage.

Beoordeling 24 maart
kistje 50

waarderingscijfer 6-5-

inhoud 3590

zoor licht tot matig ingedroogd,
onkole licht gerimpelde bessen,
enkele rotto bessen,
66n tros met voel steolschimmel.

Totaal beoordeling;
Goed bewaarbaar tot + half februari. 7at minder trossen por boom en
regelmatig zomersnoei, kan do kwaliteit on do houdbaarheid waarschij
lijk verbeteren.

Bedrijfsnummer 14
Grondsoort klei

Plaats Poeldijk

snoer 8 jaar
voorteelt sla
goed gegroeid
rijpingssnoei

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 7

enkele trossen iets rood,
enkele trossen iets dauwbeschadiging als gevolg van te laat krenten,
kistjes wat slordig klaargemaakt, er is zeer veel houtwol gebruikt,
géén papier onderin.
Beoordeling 5 Óan»
kistje 55

Beoordeling 3 febr.
kistje 56

waarderingscijfer 7

inhoud 3490

matig ingedroogd.

waarderingscijfer 7

inhoud 3390

matig ingedroogd,
enkele rotte bessen,
enkele gerimpelde bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 54

waarderingscijfer 7

inhoud 3290

matig tot zeer sterk ingedroogd,
vrij veel gerimpelde bessen(licht).

Beoordeling 24 maart
kistje 53

waarderingsci jfer 7

inhoud 3210

'zeer sterk ingedroogd,
zeer veel licht gerimpelde bessen?
één tros met een rot plekje.

Tctaal beoordeling;
Druiven tot begin februari goed bewaarbaar. Door iets minder kilo's
per boom aan te houden, zal de kwaliteit (de klaur) mogelijk verbeteren

Bodri jfsnummcr 15
Plaats Poeldijk

Grondsoort lichto aavol

löggor 35 jaar
voortoolt spinazie
matig gegroeid
rijpingssnoei toogopast

Beoordeling "bi.j de oogst

waarderingscijfer 7

enkele trossen met wat lichte punten, soms iets dauwloos, waarschijn
lijk gevolg van te laat krenten, kistjes netjes klaargemaakt, er is
veel houtwol gebruikt, géén papier op de bodem.

Beoordeling 5 Óan.
kistje 60

Beoordeling 3 febr.
kistje 59

waarderingscijfer 7g-

inhoud 3730

enkele rotte bessen.

waard eringscijfer 7i~

inhoud 3^60

zeer licht ingedroogd,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 57

waarderingscijfer 7:.

inhoud 3480

licht tot matig ingedroogd,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 24 maart
kistje 58

v/aarderingsci jfer 7

inhoud 3420

niet tot sterk ingedroogd.

Totaal beoordeling;
Druiven tot half maart goed bewaarbaar. Door in de zomer wat meer in
te knippen, zal de kwaliteit (kleur) wel verbeteren.

Bedrijfsnummer 16
Plaats Poeldijk

Grondsoort zavel

2 Kistjes uit de kasj 3 jaar, voorteelt sla en tomaten
2 kistjes uit warenhuis? 1 2 jaar, voorteelt andijvie ( A)
sterke groei
geen rijpingssnoei

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 9

Kistjes netjesklaargemaakt, Er is weinig houtwol gebruikt, geen papier
op de bodem.

Beoordeling 5 jan.
Kistje 62

Beoordeling 3 febr.
Kistje 64^

waarderingscijfer 8ir

inhoud 3560

ééïi rotte bes

waarderingsci.jfer 8

Inhoud 427O

zeer licht ingedroogd
enkele rotte bessen

Beoordeling 3 maart
Kistje 6l

waarderingscijfer 8

inhoud 3465

matig ingedroogd
enkele rotte bessen

Beoordeling

24 maart

Kistje 63A

waarderingscijfer 7

inhoud 381O

sterk tot zeer sterk ingedroogd
êén rotte plek @11 enkele rotte bessen

Totale beoordeling
Druiven tot begin maart goed bewaarbaar.

Bedrijfsnummer 17
Plaats Poeldijk

Grondsoort klei

sno er 17 jaar
voorteelt spinazie
rijpingssnoei toegepast
goed gegroeid

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 6

druiven vrij rood
kistjes zeer slordig, veol houtwol over de randens er is een matige
hoeveelheid houtwol gebruikt, géén papier op de bodem.

Beoordeling 5 jan.
kistje 67

Beoordeling 3 f3br.
kistje 66

Beoordeling 3 maart
kistje 68

waarderingscijfer 7

inhoud 3470

iets ingedroogd.

waarderingscijfer 7~jr

inhoud 3710

zeer licht ingedroogd.

waarderingscijfer 7

inhoud 3140

matig tot zeer sterk ingedroogd,
enkele gerimpelde bessen,
enkele versleten bessen.

Beoordeling 24 maart
kistje 65

inhoud

3430

zeer licht tot matig ingedroogd,
enige slijtage.

Totaal beoordeling;
Bruiven tot half februari goed bewaarbaar, Bij een wat harder gewas,
zal minder gauw slijtage optreden. De kleur van de bessen zal aanmer
kelijk verbeteren, wanneer er minder kilo's per boom worden aangehou
den.

Bedrijfsnummer l8

Grondsoort zavel

Plaats Poeldijk

Snoer 35 jaar, afgezaagd in 1955
voorteelt violieren
Zomersnoei
sterk gegroeid

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 9

Hoeken van het kistje niet gevuld. Er is een

matige hoeveelheid hout

wol gebruikt, en een deksel van vloeipapier. C-een papier op de bodem.

Beoordeling 5 jan,
Kistje 71

Beoordeling 3 febr.
Kistje 69

Beoordeling 3 maart
Kistje 70

waarderingscijfer 9

inhoud 3510

Geen opmerkingen

waarderingscijfer 9

inhoud 3450

1 rotte bes

inhoud 366O

waarderingscijfer 9
niet tot zeer licht ingedroogd
1 rotte bes.

Beoordeling 24 maart
Kistje 72

waarderingscijfer 8
niet tot sterk ingedroogd
enkele rotte bessen

Totale beoordeling
Druiven tot eind maart goed bewaarbaar.

druiven, meegenomen

Bedrijfsnummer 19
Grondsoort zavel

Plaats Poeldijk

snoer 6 jaar
geen voorteelt
rijpingssnoei toegepast

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer Ti-

kistjes netjes klaargemaakt,
er is veel houtwol gebruikt,
géén papier op de bodem.

Beoordeling 5 jan.
kistje "]6

waarderingseijfer 6-g-

inhoud 3530

matig ingedroogd,
enkele rotte bessen,
enkele gerimpelde bessen.

Beoordeling 3 febr.
kistje 75

waarderingscijfer 6

inhoud 3540

licht tot sterk ingedroogd,
enkele rotte bessen,
steelschimmel.

Beoordeling 3 maart
kistje 73

waarderingsci jfer 7

druiven meegenomen

matig sterk ingedroogd,
enkele rotte plekjes,
verschillende licht gerimpelde bessen

Beoordeling 24 maart
kistje 74

waaraermgsci;

druiven maagenomen

sterk tot zeer sterk ingedroogd,
veel licht tot zeer sterk gerimpelde bessen,
een tros met een grote rotplek,
één tros met steelschimmel.

Totaal beoordeling^
Druiven r

tot begin maart,redelijk goed bswaarbaar.

Bedrijfsnummer 20
Plaats Honselersdijlc

Grondsoort zware zavel

legger 30 jaar
voorteelt bloemkool
geen rijpingssnoei

Beoordeling "bi.j de oogst

waarderingscijfer 6-A-

Varscheidene erg open trossen, enkele trossen liggen verkaard, enkele
trossen iets rood. Er is minder goed gekrent, diverse zaadjes en êênpitters komen voor. Kistjes netjes klaargemaakt. Er is voldoende hout
wol gebruikt, op de bodem géén papier.
Beoordeling 5 jan»
kistje 78

waarderingscijfer "jjj

inhoud 3450

iets ingedroogd,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 3

obr.

kistje 77

oud 3490
niet tot matig ingedroogd,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 79

waarderingscijfer ö

inhoud 31^0

niet tot matig ingedroogd,
1 rot plekje on 1 rotte bes.

Beoordeling 24 maart
kistje

80

waarderingseijfer

7

inhoud 3195

licht tot sterk ingedroogd,
verscheidene licht gerimpelde bessen,
enkele rotte bessen.

Totaal beoorde1iriß s
Druiven tot half maart goed bewaarbaar. Door in de zomermaanden het g
was geregeld in tc lcnippon, kan de kleur waarschijnlijk wel verbeterd
worden.

Bedrijfsnummer 21

Grondsoort klei

riaats ïïonsolersdijk
snoer 10 jaar
voorteelts voorjaarsandijvic
matig stc-rk gegroeid
goon rijpingssnoei

Beoordeling bij do oogst

waarderingsciji or

^at slordig gekrent. Zaadjes en éénpittors komen voor.
Kistjes goed klaargemaakt. 3r is veel houtwol gebruikt,
géén papier op de bodem.

Beoordeling 5 januari
kistje

84

Beoordeling 3 fobr.
kistje

83

vvaarderingscijfor

8

inhoud 3690

8

inhoud 3650

o-5n rotte bes

waarderingscijfer

niet tot zeer licht ingodroogd
1 rotte bes.

Beoordeling 3 maart
kistje 81

waarderingscijfer 7"i'

inhoud 4020

niet tot matig ingedroogd
enkele licht gerimpelde bossen
enkele rotte bossen.

Beoordeling 24 maart
kistje 82

waarderingscijfer 7
licht tot matig ingedroogd
3én tros met oen grote rotplek

Totaal beoordeling:
Goed bowaarbaar tot half maart.

inhoud 3700

Bedrijfsnummer 22
Grondsoort Zavel

Plaats Honselersdijk

18 jaar, snoer en legger
onderteelt radijs
matig goed gegroeid
geen rijpingssnoei.

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 7ir

Vrij veel dauwbeschadiging als gevolg van te laat krenten.
In de kistjes voldoende houtwol gebruikt, het dek was echter van vloei
papier. Er lag geen papier op de bodem.

Beoordeling 5 jan.

waarderingscijfer 7

kistje 88

inhoud 3470

iets ingedroogd,
enkele bessen iets gerimpeld.

Beoordeling 3 febr.
kistje 87

waarderingsci jfer

8

•inhoud 3600

licht tot matig ingedroogd,,
1 plek van 4 rotte bessen.
Franke thai-ästige roodverkleuring.

Beoordeling 3 maart
kistje

waarderingscijfer 7

85

inhoud 35^0

licht tot matig ingedroogd.

Beoordeling 24 maart

waarderingscijfer 6

inhoud 3300

kistje 86

licht tot zeer sterk ingedroogd,
zeer veel licht tot sterk gerimpelde bessen.

Totaal beoordeling;
Druiven tot _+

maart goed bewaarbaar.

Bedri jfsnummer' 23
Grondsoort klei

Plaats I-Ionsolersdijk
snôeï 20 "jaar"
voorteelt sla
geen rijpingssnoei

Beoordeling bij de_ oogst

waarderingscijfer 8

kistjes netjes klaargemaakt, er is weinig houtwol gebruikt,
géén papier op de "bodem.

Beoordeling 5 jan.
kistje 89

waarderingscijfer 7

inhoud 3425

iets ingedroogd5
één rotte hos.

Beoordeling 3 febr.
kistje 90

Beoordeling 3 maart
kistje 92

waarderingscijfer 8

inhoud 3^20

licht tot' sterk ingedroo*?

waarderingscijfer

6

inhoud 35^0

matig tot zeer sterk ingedroogd,,
enkele rotte plokken,
iets smoul op de stelen.

Beoordeling 24 maart
kistje 91

waarderingscijfer 6

inhoud 35^0

zeer licht tot matig ingedroogd,
enkele grote rotte plekken.

Totaal beoordeling s
Tot half februari goed bowaarbaar. Door meer hot gewas in de zomer in
te knippen en dc laatste maandon voor de oogst de oppervlakte van de
grond droger to houden, zal tijdens de bewaring ïaindor rot optreden.

Bedrijfsnummer 24
Grondsoort klei

Plaats Honsolersdijk

snoer 8 jaar
voorteelt sla

1 kistje van oen overbelaste boom (a)

matig sterke groei

1 kistje

uit oen kas mot 4 jaar oude bomei^

rijpingssnoei toegepast

de ocgst

waarderingscijfer

7-g-

kistje b. beter van kwaliteit,
trossen zijn wat rul en wat open van boven, sommige trossen liggen ver
koerd, kleur wat rood (behalve kistje b.), kistjes netjes klaargemaakt
er is voldoende houtwol gebruikt, een dekvcl van vloeipapier, góén papici op do bodem.
Beoordeling 5 jan,

waarderingscijfer 7

kistje 94(a)

enkele rotte bossen.

Beoordeling 3 febr.
kistje 95

Beoordeling 3 maart
kistje 92(b)

waarderingscijfer 8

inhoud 3710

inhoud 3590

licht tot matig ingedroogd.

waarderingscijfer 7lf

inhoud 3480

licht tot stork ingedroogd,
enkele zeer licht gerimpelde bossen,
één rotte plek.

Beoordeling 24 maart
Kistje 93

waardoringsci j_fer 8

inhoud

licht tot sterk ingedroogd,
verscheidene licht gerimpelde bessen,
enige slijt r:ge.

Totaal beoordeling s
Druiven tot half maart goed bewaarbaar, Door wat minder kilo's por
boom aan te houden, zal de kwaliteit van de druiven zeker verbeteren.

Bedrijfsnummer 25
Grondsoort zwarj zavel

Plaats Honsolersdijk

logger 16 jaar oud
voorteelt bloemkool
rijpingssnoei toegepast
normaal good gegroeid

De druiven zijn door de kweker zelf in liet koelhuis gebracht.

Beoordeling 5 jan.
kistje 97

Beoordeling 3 febr.
kistje 98

waarderingscijfer 8

inhoud 3490

licht tot matig ingedroogd.

waarderingscijfer 7

inhoud 3510

zeer licht tot matig ingedroogd,
meerdere rotte Dessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 99

waarderingscijfer 5

inhoud 33^0

niet tot matig ingedroogd,
enkele verspreide rotte bessen,,
niet tot matig ingedroogd.

Beoordeling 24 maart
kistje 100

waarderingscijfer 3
matig tot zeer sterk ingedroogd,,
verscheidene gerimpelde bessen,
zeer veel rot.

Totaal beoordcling_e
Goed bewaarbaar tot eind januari.

inhoud 34^0

Bedrijfsnummer 26
Grondsoort klei

Plaats Honselersdijk

legger + 10 jaar
voorteelt sla
vrij sterke grooi
in de kop iets ingeknipt

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 7

Ieta dauwschade t,g*v. minder voorzichtig oogsten.
Jnkele trossen liggen verkeerd.
Kistjes netjes klaargemaakt, 2t is voldoende houtwol gebruikt.
Geen papier op do bodem.
Beoordeling 5 jan.
kistje 103

Beoordeling 3 febr.
kistje 101

waarderingscijfer 8

inhoud 4Q&5

één rotte bos.

waarderingsci jfer 7

inhoud 4020

zeer licht tot sterk ingedroogd,
meerdere trossen met enkele rot
te bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 102

waarderingscijfer 5

.inhoud. 4100

licht tot matig sterk ingedroogd,
enkele rotte plekken cn verscheid
dene verspreide rotte bessen.

Beoordeling 24 maart
kistje 104

waarderingscijfer 3

inhoud

licht tot matig sterk inge
droogd, zeer veel rot.

Totaal beoordelings
Druiven tot eind januari goed bewaarbaar. Door geregeld het gewas in
te knippen en in de maanden voor de oogst wat minder water te geven en
voorzichtig zijn met stikstof, zal waa.rschig.nlijk minder rot optreden.

Bedrijfsnummer 27
Grondsoort klei

Plaats Honsolersdijk

legger 13 jaar afgezaagd in '54
voorteelt spinazie
geen rijpingssnoei

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 7la

enkele trossen iets rood,,
kistjes netjes klaargemaakts
er is voldoende houtwol gebruikt.

Beoordeling 5 jan»
kistje 107

Beoordeling 3 febr,
kistje 105

waarderingscijfer 7

inhoud 3500

iets ingedroogd.

waarderingscijfer 8

inhoud 3400

niet tot zoor licht
ingedroogd.

Beoordeling 3 maart
kistje

108

waarderingsoijfer 7

inhoud 3490

licht tot sterk ingedroogds
enkele rotte 'bessen.

Beoordeling 24 maart
kistje

106

waarderingscijfer 3 -g-

inhoud

licht tot zeer sterk ingedroogd,
enkele trossen met licht gerimpelde bessen,
zeer veel rot.

Totaal beoordelings
Tot half februari goed bewaarbaar. Door in de zomer regelmatig in te
knippen wordt de kwaliteit (kleur) waarschijnlijk beter en treedt er
tijdens de bewaring minder rot op.

Bedrijfsnummer 28

T,, .
T
,.
Plaats TT
Honselersdijk

Grondsoort Zavel

snoer 20.jaar
geen voorteelt
sterk gegroeid-

-• -

rijpingssnoei toegepast

Beoordeling bij de oogst.

waarderingscijfer 9

enkele trossen zeer lichte dauwbeschadiging als gevolg van te laat
krenten.
Kistjes netjes klaargemaakte 3r is een matige hoeveelheid houtwol ge
bruikt. Géén papier onderin*
Beoordeling

^ jan.

kistje 110

Beoordeling

3 febr.

kistje 109

waarderingscijf er 9ir

inhoud 3710

iets ingedroogd.

waarderingscijfer $

inhoud 3620

matig ingedroogd, enkele zeer
licht gerimpelde bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 112

waarderingscijfer 7ls~

inhoud 3510

matig tot zeer sterk ingedroogd.
Veel bessen licht tot sterk gerimpeld»

Beoordeling 24 maart
kistje 111

waarderingsci jfer 7"g*

inhoud 3350

matig tot zeer sterk ingedroogd.
Veel bessen licht tot sterk gerimpeld.

Totaal beoordeling;
Druiven goed bewaarbaar tot jf maart. Het is mogelijk, dat door iets
vroeger te oogsten, het rimpelen van de bessen wat wordt tegen gegaan.

Bedrijfsnummer 29
Grondsoort lichte zavol

Plaats Honsclorsdijk

• .Ijggör 25'4-aar
voorteelt andijvie
rijpingssnoei toegepast
good gegroeid.

Beoordeling bij do oogst

waarderingscijfer 6

iets dauwloosheid t.g.v. laat kromten en mind.;r voorzichtig oogsten,
druiven wat rood.
enk.île trossen cot tamelijk ernstig lcvraad,
vrij wat te vaste trossen.
kistjes netjes klaargemaakt, er is matige houtwol gebruikt, géén papier
op do bodem.
Beoordeling 5 jan.
Kistje 115

Beoordeling 3 febr.
kistje 114

waarderingscijfer 7

inhoud 3590

gc^n opmerkingen.

waarderingscijfer 6

inhoud 3500

niet ingedroogd
1 tros sterk ingedroogd
1 rotte bos5 slijtage,, "kwaad".

Beoordeling 3 maart

waaraeringsc1jfer 5

kistje 116

licht tot matig ingedroogd

inhoud 3Y40

enkele grote rotte plekken.

Beoordeling 24 maart
kistje 113

waarderingscij1 er 5

inhoud 3590

matig ingedroogd
vrij veel licht gerimpelde bessen
Frank..thalachtige roedverklcuring
twee grote rotte plekke.

Totaal beoordeling;:
>i

Goed bowaarbaar tct _f -g- januari. Door wat minder trossen -er boom
te houden en inde zomer regelmatig in te knippen, kan de leve.li teil:, e:
de houdbaarheid waarschijnlijk worden verbeterd.

Be clri jf snumm er 30
v-.rv'GiiCi.üo o z'"Ü zwar^ zavol

Plaats Naaldwijk

snoer 19 jaar in '50 afgezaagd
voorteelt Ijloerüf.ool
vrij sterk gegroeid
iets ingeknipt

Beoordeling bij de ootfst

waarderingsci jfer 8;V

kistjes netjes klaargemaakt, er is voldoende houtwol gebruikt^
het dek was van vloeipapier, ^een papier op de "bodem»

Beoordeling 5 jan,
kistje 120

]eoordeling 3 febr»
kistje 118

Beoorde ling 3 maai t
kic+jc 119

Beoox-deling 2 A maart
kistje 117

waarderingscijfer &§iets ingedroogd.

waarderingscijfer 9

ïniiouc

3ó(X

licht ingedroogd.

waar deringscijfer

inhoud 3500

geen opmerkingen.

waarderingscijfer 8
. . ,
.i_d
.„
-a stjo 'loegcnoijen
licht tot sterk ingedrooga.,
e"kfc_a licht gerimpelde bessen^
enkele rotte Lessen.

.'otaal Joe£ordeling:•
Good bewaarbaar to~

inhoua 34?0

;.eg\n • maar"'

Bedrijfsnummer 31
Grondsoort klei

Plaats -'ateringen

14 jaar, onderstam ForstorsT7hitc Seedling
voorteelt bloemkool
sterk gegroeid gewas
geen rijpingssnoei toegepast, maar iets ingeknipt

Beoordeling bi.j do oogst

waarderingscijfer 7

enkele trossen wat licht rood,
kistjes netjes klaargemaakt,
er is te weinig houtwol gebruikt,
geen papier op de bodem.
Beoordeling 5 jan.
kistje 124

Beoordeling 3 febr,
kistje 123

Beoordeling 3 maart
kistje 122

waarderingscijfer 7"g"

inhoud 3640

mâtig ingedroogd.

waarderingscijfer 9

inhoud 3820

licht ingedroogd.

waarderingscijfer 7

inhoud 3240

niet tot matig sterk ingedroogd,
enkele gerimpelde bessen,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 24 maart
kistje 121

waarderingsci jfer 6

inhoud

sterk tot zeer eterk ingedroogd,
enkele trossen met veel sterk gerimpelde bes
sen, twee rotte plekken»

Totaal beoordeling;
Druiven tot eind februari goed bewaarbaar. Het is aan te raden om jet
minder kilo's per boom aan te houden on meer gewas in de zomer uib te
knirmen.

Bedrijfsnummer 32
Grondsoort lichte zavel

Plaats dateringen

logger 25 jaar
vo or130 1t b 10 emko o1
vrij matig gigroeid

Beoordeling "bi,j do oogst

waarderingscijfer 7

vrij wat troàsen opc-n van boven,
enkele trossen liggen vorkoord,
kistjes netjes klaargemaakt, met voldoende houtwol,
géén papier onderin.

Beoordeling 5 jan,
kistje 126

Beoordelingen 3 febr<
kistje 125

waarderingscijfer 0

inhoud 3520

geen verder-; opmerking en»

waarderingsc ijfer

inhoud 3490

licht tot matig ingedroogd,,
enkele zeer licht gerimpelde bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 128

waar •. wringsci jier

inhoud 3!?10

matig tot zeer st^rk ingedroogd,
aén rotte bes.

noordeling 24 maart
kistje 127

waardcringsc1jx ^r >:•

inhoud 3230

zeer licht tot zo^r ster

ngudroogdç,

veei zeer lie1!"!: tot lieh

jriinp-rloe b-.sro':

één tros nit .-on re bte

Totaal beoordeling:

Druiven tot begin maart goed houdbaar.

Bedrijsnummer 33
..... .
T,_
rlaats • atermgon

lirono_soort j-icivl;., zei'

loggor 25 jaar afgezaagd in '36
voorteelt bloemkool
vrij matig gagrooid

Beoordeling bij do oogst

waarderingscijfer 7

iets dauwschado t.g.v. to laat krenten of een bestrijdingsmiddel,
trossen wat rul, enkele trossen liggen verkeerd,
kistjes netjes klaargemaakt met voldoende houtwol, papier onderin.

Beoordeling 5 jan.
kistje 129

waarderingscijf j-r

inlioud 3550

iets ingedroogd,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 3 febr.
ké-tje 131

waardoringscijfer 6

inhoud 3470

licht tot matig ingedroogd,
4 trossen met een rotte plek.

Beoordeling 3 maart
kistje 132

vTaar'"' eringsci jfer 4

inhoud 3410

licht tot zc._r sterk ingedroogd,
enkele gerimpelde bessen,
zeer veel rot.

Beoordeling 24 maart
kistje 130

waarderingsci
lieh'i tot see

inhoud 344C
sterk ingedroogd,

vrij veel gerimpeld*
verse.

Totjta1 b ©oordelin g s
Goed bewarb aar tot eind december.

••otJ

be-.? sen,

Be dri jfsnummer 34
Grondsoort klei

Plaats Tateringon

legger 8 jaar
voortealt bloemkool
vrij sterk gegroeid
iets ingeknipt

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 7

enkele trossen iets rood,
kistje v/at slordig klaatgemaaKt,
hier en daar wat opstekende sliertjes houtwol,
er is voldoende houtwol gebruikt, geen papier onderin.
Beoordeling 5 jan»
kistje 135

Beoordeling 3 febr,
kistje 133

waarderingscijfer 7b"

inhoud 3570

geen opmerkingen.

waarderingsc ijfer 7

druiven meegenomen

licht tot sterk ingedroogd,
1 rotte plek»

Beoordeling 3 maart
kistje 136

waarderingscijfer 8

druiven m

-nomen

zeer licht tot matig ingedroogd,
verscheidene licht gerimpelde bessen,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 24 maart
kistje 134

waard eringscijor (

on

n,omen

matig tot zeer ^terk. ingedroogd,
voel Ij.cht gerimpelde oGPsen,

Totaal beoordelings
Druiven tot begin maart goed "bewaai-bner. Aangeraden wordt het gewaa
in c.c somer wat moor uit to îmJ ppon.

Bedrijfsnummer 35
Grondsoort klei

Plaats dateringen

legger 10 jaar
voorteelt "bloemkool
vrij sterk jegroiid
iets ingeknipt

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 7

enkele trossen iets minder zwart,,
kistjes netjes klaargemaakt, er is voldoende houtwol gebruikt,
géén papier op de "bodem.

Beoordeling 5 Jan.
kistje 138

waarderingscijfer 6

inhoud 3605

iets ingedroogd,
verscheidene rotte bessen.,
verscheidene gerimpelde bessen.

Beoordeling 3 febr,
kistje 140

waarderingscijfer 7

kistjo meegenomen

licht t<pt matig ingedroogd,
enkele rotte bessen,
enkele gerimpelde bessen»

Beoordeling 3 maart
kistje 139

waarderingscijfer 7

kistj~b meegenomen

licht tot zeer sterk ingedroogd,
enkele rot plakjes.

Beoordeling 24 maart
kistje 137

waarderingsci,jfer 5

kistj - •

• •••.tornen

sterk tot zeer st-crk ingedroogd,
veel ooms stork ge^imr-elde bessen,
enkele grote ro irO.ekken.

Totaal beoordelings
Goed bevaarbaar tot eina februari «
in de corner' is aan te raden.

rat

meïr uitkniupen van het gewas

Bedrijfsnummer 36
Grondsoort zware zavel

Plaats Hon ...1orsdijk

snoer _+ 15 jaar
voorteelt spinazie, daarna radijs
matig sterke groei
in de kop iets ingeknipt

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 7

iets dauwbeschadiging t.g.v. laat krenten,
kistjes goed klaargemaakt.

Beoordeling 5 jan.
kistje 141

Beoordeling 3 febr,
kistje 142

waarderingscijfer 8

inhoud 3520

licht ingedroogd.

waarderingscijfer 7

inhoud. 3a50

licht tot sterk ingedroogd,
1 rotte bes,
enkele gerimpelde bossen.

Beoordeling 3 maart
kirtje 143

waarderingscijfer 7

inhoud 3550

matig uot zeer sterk ingedroogd,
verscheidene licht gerimpc]:.e bessen,
enkele rotte bossen.

ordoling 24 maart

waarderingscijfer 7

kistje 144

matig tot zeer etork ingedroogd,

inhoud 3440

verscheidene licht gerimpelde bessen,
4 kjeir. • . rotte plekjes.

Tot aal__be0orde ling s

Goed bewaarbaar tot y februari.

Bedrijfsnummer 37
Plaats

f>- - -

•' ' •

1

u

snoer ^5 jaar
voorteelt andijvie
matig gegroeid
iets rijp? ngssnoei toegepast

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 6;y

enkele trossen liggen verkeerd, enkele trossen vrij rood,
enkale trossön met dauwbeschadiging t.g.v. laat krenten,
t
kistjes netjes klaargemaakt, er is vrij weinig houwol gebruikt,
papier op de bodem.
Beoordeling 5 j~-n.
kistje 147

Beoordeling 3 febr.
kistje 148

Beoordeling 3 maart
kistje 145

waarderingscijfer 8

inhoud 3930

licht ingedroogd.

waarderingscijfer 8

inhoud 3780

zeer licht tot matig ingedroogd.

waarderingscijfer 6i-

inhoud 3220

licht tot matig ingedroogd.
enkele rotte bessen.

Beoordeling 24 maart
kistje 146

i:iraarc:.ering"!c:i ;i_

er 6

inhoud 301C

zeer licht tot aeer sterk ingedroogd,
enkele gerimpelde hewsan,
erfie.LS rotte "bosion.

- •" T-~.=->c|rclelir?t
Druiven tot half februari goed bevaarbaar. e'en betere ..:lcur zon ^.iog'
lijk bereikt kunnen worden, door in de 3 ome:::' he; gev;;;:; geregeld uit t
Is nippen »

Bedrijfsnummer 38
Grondsoort lichte zavel

Plaats 's-Gravenzande

snoer 8 jaar
voortealt spinazie
goed tot sterk gegroeid
matig ingeknipt

Beoordeling, bi.j de oogst

waarderingscijfer 8-g-

kistjes netjes klaargemaakt,
er is zeer veel houtwol gebruikt,
gêêr\ papier op de "bodem.

Beoordeling 5 j?-n.
kistje 151

Beoordeling 3 febr.
kistje 152

waarderingscijfe_r 7è

inhoud 3675

matig ingedroogd.

waarderingscijfer 7

inhoud 3720

zeer sterk ingedroogd,
verscheidene trossen met enkele rotte bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 150

waarderingscijfer 5]?

inhoud 3820

zesr sterk ingedroogd,
vrij veel rot plekjes,
bij meerdere trossen steelschimmel

Beoordeling 24 maart
kistje 149

waarderingscijfer 4

inhoud 3520

sterk tot zesr sterk ingedroogd,
zeer veel rotc

Totaal beoordeling^
Goed bewaarbaar tot + half januari. Regelmatig gedurende de zomer inknipp;
kan bewaarheid verbeteren.

Bedri jsnumiîior 39
Plaats Wateringen

Grondsoort zavel

logger 25 jaar
voorteelt 'bloemkool
matig sterk gegroeid

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 6-|-

vrij wat dauwbeschadiging t.g.v. laat krenten, kistjes netjes klaarge
maakt, er is te weinig houtwol gebruikt5 góén papier op de bodem, het
dek was van vloeipapier.

Beoordeling 5 ja^.
kistje 153

waarderingscijfer 6

inhoud 3520

ó<5n rotte bos,
iêr\ tros met een versleten punt»

Beoordeling 3 f-br.
kistje 154

waarderingscijfer 7Ür

inhoud 3600

licht ingedroogd,
66n rotte plok.

Beoordeling 3 maart
kistje 156

waarderingscijfer 6

inhoud 3500

matig tot zeer sterk ingedroogd,
êên tros met een versleten punt,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 24 maart
kistje 155

waarderingscijfer 5

inhoud 3480

niet tot zeer sterk ingedroogd,
enkele gerimpelde bessen, twee grote rotplekken, enige slijtage aan enkele trossen, enige
roodverkleuring (Frankenthalachtig).

Totaal beoordeling;
Druiven tot half februari goed bewaarbaar.

Bedrijfsnummer 40

Grondsoort zand

Plaats 'a-Gravenzande

snoor'7~jaar
voorteelt sla
sterke groei

Beoordeling "bi.j de oogst

waardài-in^seiifer 17

open trossen? iets rood,
sommige trossen liggen verkeerd,
kistjes iets slordig klaargemaakt, er is voldoende houtwol gebruikt,
géén papier op de "bodem.
Beoordeling 5 jan.
kistje 158

Beoordeling 3 febr,
kistje 159

waarderingscijfer 7

inhoud 3340

weinig ingedroogd.

waarderingscijfer 7

inhoud 3660

matig ingedroogd?
enkele gerimpelde Dessen?
1 rotte hes.

Beoordeling' 3 maart

waarderingssijx er 5a"

kistje 160

zeer stark ingedroogds

inhoud 3090

zeer veel licht tot stark garimpelde bessen,

Beoordeling 24 maart
kistje 157

waarderingscijfer 5'S"

inhoud 3310

matig tot zeer sterk ingedroogd,
vrij veel gerimpelde bessen?
twee rotte plekken.

Totaal beoordeling;
Goed bewaarbaar tot eind januari. Regelmatig zomersnoei toepassen?
kan de kleur misschien verbeteren.

Bedrijfsnummer 41
Grondsoort zand

Plaats 's-Gravenaande
snoer 12 jaar

de druiven zijn uit diverse kassen afkomstig,

voorteelt sla

de kassen zijn echter wel gelijkwaardig,

vrij sterk gegroeid
geen rijpingssnoei toegepast

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 6-gr

verscheidene trossen nogal roods
verscheidene trossen liggen verkeerd,
kistjes netjes klaargemaakt, met voldoende houtwol,
géén papier op de bodem.
Beoordeling

5

jan.

kistje 163

Beoordeling 3 febr,
kistje 164

waarderingscijfer

7"i'

inhoud

3395

iets ingedroogd.

waarderingscijfer 8

inhoud 3510

licht tpt matig ingedroogd,
enkele zeer licht gerimpelde bessen,
1 rotte bes.

Beoordeling 3 maart
kistje 161

waarderingscijfer 7

inhoud 3530

niet tot matig ingedroogd,
enkele trossen met een versleten punt,
êên rotte plek,
er treedt een roodachtige verkleuring op.

Beoordeling 24 maart
kistje 162

waarderingscijfer 6

inhoud 3300

zeer licht tot sterk ingedroogd,
enkele licht gerimpelde bessen,
één tros voor 80/0 verrot.

Totaal beoordelings
Druiven tot begin februari goed bewaarbaar. Door in de zomer regelmatig
het gewas uit te knippen kan misschien een betere kleur van de druiven
bereikt worden,

Bedrijfsnummer 42
Plaats Poeldijk

Grondsoort zavel

snoer 30 jaar
voorteelt sla
geen rijpingssnoei

Beoordeling "bi.j de oogst

waarderinpsoijfer 6-|

druiven vrij rood, kistjes netjes klaargemaakt,
ar is gen matige hoeveelheid houtwol gebruikt,
géén papier op de bodem.

Beoordeling 5 Óan.
kistje 167

Beoordeling 3 febr.
kistje 166

waarderinggci ,jfor 7

inhoud 35^0

geen opmerkingen.

waardoringsoi jfer 7

inhoàd 3450

niet tot stork ingedroogd,
vrij veel licht tot sterk gc-rimpeldo bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 168

waarderingscijfer 7lï

inhoud 34^0

zeer licht tot matig ingedroogd,
één tros met een versleten punt,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 24 maart
kistje 165

waarderingscijfer 5

inhoud 3450

licht tot sterk ingedroogd,
verscheidene gerimpelde bessen,
ddn rotte plek.

Totaal beoordeling;
Druiven tot eind februari goed bewaarbaar. De kleur van de druiven zal
verbeterd kunnen worden, door in de zomermaanden het gewas geregeld in
te knippen.

Bedrijfsnummer 43
Plaats Honselersdijk
snoer 28 jaar afgezaagd in '47
voorteelt bloemkool
goed gegroeid
rijpingssnoei toegepast.

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 6

3nkele trossen liggen verkeerd. Kistjes wat slordig klaargemaakt, aan
de randen opstekend houtwol.
Er is voldoende houtwol gebruikt, gêêir papier op de bodem.

Beoordeling 5 jan.

waarderingsci,jfer 8

kistje 171

inhoud 3,450

iets ingedroogd.

Beoordeling 3 febr.

y/aardoringsci jfer 8-g-

inhoud 3490

niet licht ingedroogd,

kistje 172

enkele gerimpelds bessen.

Beoordeling 3 maart

wt:ardoringsci jfer 7

inhoud 3'i 90

m '.tig tot ::oer sterk ingedroogd,

kistje I70

zeer « del licht tot <_ berk gerimpelde
basson.
rotte bes.
ioord.eln.ng ?/r maart

waarderings^ijf3r 1

inhoud 3380

l:'.ch-'- tot sterk ingedroogd,

kistje. I69

".'""••ij veel 1? cht

+ot

sterx gerim

pelde bessen.

Tc'u OJXi.

"J 0O O.T cl011

t

öruiven zijn tot on ne. febraari goed be^aai-barr.-

Bedrijfsnummer 44
Plaats Wateringen

Grondsoort lichte zavel

voorjaar '56 geplant op onderstam Försters

?/hite

S eedling,

voorteelt tomaten?
sterk gegroeid.

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfor 7

koppen van de trossen zeer open, verscheidene tressen

liggen verkeerd,

kistjes iets slordig klaargemaakt, er is zeer veel houtwol gebruikt,
een vloeipapier dek en géén papier op de "bodem.

Beoordeling 5 Jankistje I76

waarderingscijfer 5l?

inhoud 35*10

sterk ingedroogd,
enkele rotte bessen,
enkele bessen gerimpeld.

Beoordeling 3 fobr.
kistje 175

waarderingscijfer 5a"

inhoud 3570

zeer sterk ingedroogd,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 173

waarderingücijfor 4lif

inhoud 3300

zeer sterk ingedroogd,
veel licht gerimpelde bessen,
diverse rotte bossen.

Beoordeling 24 maar"
kistje 174

waarderingsc ijfc-r

inhoud 3520

ZGor sterk ingedroogd,
vrij veel gerimpelde bessen,
enige verspreide rotte plekken.

Totaal_ boo ordoling;
Deze druiven zijn gezien leei'tijd en groei-omstandigheden niet bewaar-

Bedrijfsnummer 45
Plaats

Grondsoort lichte klei

1s-Gravenzande*

snoer 30 jaar "bomen afgezaagd in '55
voorteelt "bloemkool
in de kop iets ingeknipt

Beoordeling "bij de oogst

waarderingscijfer 8

trossen te vast,
enkele trossen met rode punten,
kistjes keurig klaargemaakt,
papier op de bodem.
Beoordeling 5 jan.

waarderingscijfer 7i

kistje

nomen

geen opmerkingen.

kistje 177

Beoordeling 3 febr.
kistje 178

waarderingscijfer 8

kistje rngh/^nomen

niet tot licht ingedroogd,
1 tros met zeer licht gerimpelde bessen.

Beoordeling 3 maart

waarderingscijfer 7lJ

kistje ffiahëtornen

matig tot zear sterk ingedroogd,

kistje 179

veel gerimpelde bessen,
enkele kleine rotte plekjes.

Beoordeling 24 maart
kistje <80

waard er_i ngs.c 1,1 -"er 6

ki st je m ~ 5

m en

Geer sterk ingedroogd,
zeer veel licht tot sterk gerimpelde bossen
oen 'otte •nlok.

Totaal beoordeling;
Goed bewaarbaar tot eind februari. Regelmatig zomorsnoei toepassen.
tan moge

icwaJ.i'üsix wat vjrae-

Bedrijfsnummer 4-6

Grondsoort zand

Plaats 's-Gravenzande

snoer 10 jaar
voorteelt radijs
matig sterk gegroeid
matig ingesnoeid

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 7~j

onvoldoende gekrent,
druiven niet erg zwart,
kistjes netjes klaargemaakt, er is veel houtwol gebruikt,
géén papier op de bodem.
waarderingscijfer 6

Beoordeling 5 jan.

inhoud 3370

iets ingedroogd,

kistje 183

veel trossen met enkele rotte bessen.

Beoordeling 3 febr.

waarderingscijfer 6-g-

kistje 184

inhoud 3^30

licht tot sterk ingedroogd,
verscheidene rotte bessen.

Beoordeling 3 maart

waarderingscijfer 7

kistje 182

inhoud 3500

matig tot sterk ingedroogd,
enkele gerimpelde bessen,
enkele rotte bossen.

Beoordeling 24 maar~c
kistje 18I

waarderingscijfer 6

inhoud 3280

matig ingedroogd,
éwn tros met een slijtpunt,
3 grote rot nlekken

Totaal J)eoordolin«?
tot eind december. Me3r inknippen van '

gewas 3 n jo

zomer en wat minder trossen aar; de bomen, kan de kvvali

t en c.o houd

Goedf.

.

baarheid mogelijk vartctore?.

Bedrijfsnummer 47
Plaats

Grondsoort zand

1s-Gravenzande

snoer 12 jaar onderstan Porsteis "/hite Seedling
voorteelt radijs
matig sterke groei
iets ingeknipt

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 6

de bessen zijn vrij rood gekleurd,
verscheidene trossen liggen verkeerd,
kistjes slordig, veel houtwol over de randen,
er is weinig houtwol gebruikt, géén papier op de bodem.
Beoordeling 5 jan.
kintje ;185

waardsringscij_fer 'y%

inhoud 3^10

iets ingedroogd,
verschillende rotte bessen.

Beoordeling 3 febr»
kistje 188

Beoordeling 3 maart
kistje 187

waarderingscijfer 8

inhoud 3770

licht ingedroogd»

waardoringscijfer 7~j?

inhoud 3390

licht tot matig sterk ingedroogd,
ó-n rotte plek.

Enoordeling 24 maart
kis'jjo

86

waarderingsci.iler 7

inhoud 3410

mat"'g tot zeer sterk ingedroogd,
enkele rotp1okje s »

To taal beoordolin ??
Goed bev/aarbs.ar xox begin maarte Door ?;,indor trossen s.an de boon:
houden en door een regelmate.ge ûoa.ersnoPti7 kan do kleur waarrchijnlij
wo:.'den verbeterd„

Bedrijfsnummer 48
Plaats

Grondsoort zand

fs-Gravenzanden

snoer 35 jaar
voorteelt sla
licht gegroeid

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer ég-

verscheidene trossen iets rood,
dauwschade t.g.v. te laat krenten,
kistjes netjes klaargemaakt, er is te weinig houtwol gebruikt,
géén papier op de bodem.
Beoordeling 5 jan,
kistje 192

Beoordeling 3 febr.
kistje 189

waarderingscijfer 7

inhoud 2,64-0

iets ingedroogd.

waarderingsci jfer 7

inhoud 3500

licht tot sterk ingedroogd,
meerdere licht gerimpelde bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 190

waarderingscijfer 6-g-

inhoud

licht tot matig sterk ingedroogd,
verscheidene licht gerimpelde bessen,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 24 maart
kistje 191

waar deringscijf er 4

inhoud 3410

zeer sterk ingedroogd,
zeer veel, soms sterk gerimpelde bessen,
verscheid'"-.:,•; rotte bessen.

Totaal beoordeling;
Druiven goed bewaarbaar tot eind januari. Door geregeld het gewas in
te knippen in de zomer, kan de kleur van de bessen, benevens de kwali
teit misschien verbeterd worden.

Bedrijfsnummer 49
Grondsoort zware zavel

Plaats •s-Gravenzande

snoer 7 jaar
geen voorteelt
vrij sterke groei
rijpingssnoei toegepast

Beoordeling "bij de oogst

waarderingscijfer 8

iets dauwschade door te laat krenten,
kistjes netjes klaargemaakt,
er is een matige hoeveelheid houtwol gebruikt,
géén papier op de bodem.
Beoordeling 5 jan»
kistje 195

Beoordeling 3 febr.
kistje 193

waarderingscijfer 7"t

inhoud 3290

matig ingedroogd..

waarderingscijfer

inhoud 3690

mati£ ingedroogd,
meerdere gerimpelde bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 196

waarderingscijfer 8
licht tot matig

inhoud 3580

ingedroogd,

enkele gerimpelde bessen,
één rotte bes.

Beoordeling 24 maart
kistje 194

waarderingscijfer 8

, . ,. inhoud
kist,ie meegenomen

licht tot zeer sterk
ingedroogd, veel licht tot
sterk gerimpelde bessen.

Totaal beoordeling;
Druiven tot half maart goed bewaarbaar» Bij iets vroeger oogsten, kan
mogelijk het rimpelen van de bessen wat worden tegengegaan.

Bedrijfsnummer 50

Grondsoort zware zavel

Plaats Vateringen

snoer 30 jaar
voortealt raapstelen
vrij sterke groei
geen rijpingssnoei

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 7i*

dauwbeschadiging aan enkele trossen,
kistjes netjes klaargemaakt; er is voldoende houtwol gebruikt,
góén papier op do bodem.

Beoordeling 5 jan.
kistje 199

waarderingscijfer 7

inhoud 3650

iets ingedroogd,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 3 febr.
kistje 200

waarderingsci jfer 7"g~

inhoud 3450

matig ingedroogd,
1 rotte bes.

Beoordeling 3 maart
kistje 197

waarderingscijfer 8

inhoud 3510

licht tot sterk ingedroogd,
enkelà^&îimpeldo bessen,
1 rotte bes.

Beoordeling 24 maart
kistje 198

waarderingscijfer 5~s

inhoud 3410

stork tot zeer sterk ingedroogd,
vrij veel, soms sterk gerimpelde bessen,
oen tros met 50% rotte bessen,
bij sommige ti'ossen iets steelschimmel.

Totaal beoordeling;

Druiven tot half maart goed bewaarbaar.

Bedri jfsnummor 5"!

Grondsoort klei

Plaats 7ateringen

legger 10 jaar
voorteelt spinazie
vrij storkc groei
geen rijpingssnoei

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 7

trossen liggen soms verkeerd,
kistjes iets slordig klaargemaakt, er is con matige hoeveelheid hout
wol got>ruikt, een afdekvel van vloeipapier, gSên papier op de "bodein.

Beoordeling 5 jan.
kistje 201

Beoordeling 3 febr.
kistje 203

Beoordeling 3 maart
kistje 204

waarderingsci jfor

inhoud 3245

matig ingedroogd.

waarderingscijfer 8

inhoud 3120

licht tpt matig ingedroogd.

waarderingsc ijf er 8-g-

inhoud 3300

niet tot matig sterk ingedroogd,
een versleten bes„

ïeoordoling 24 maar-!
kistje 202

vva.ardcringsoijj.er 6-;L.;
niet tot zeer sterk in^odroogd,
^nkele rotte bossen.

Totaal beoordeliï

mhouo. j3>•

Bedrijfsnummor 52
Plaats Honselersdijk

logger 10 jaar»op Franko thaior, 4 jaar goloden afgezaagd
voorteelt tulpen
ingeknipt

Beoordeling bij de oogst

waarclo ringscijfer J-%

énkele trossen iets rood. Kistjes netjes klaargemaakt.
Kr is voldoende houtwol gebruikt. Op de bodera van hot
kistje géén papier.

Beoordeling 5 jan.
kistje 207

waarderingscijfer 8

inhoud 3450

iets ingedroogd
een rode tros met versleten punt»

Beoordeling 3 febr,
Kistje 208

waarderingsc i jfer 8

inhoud 355C

licht tot matig ingedroogd
iets Frankethalaohtige verkleuring.

Beoordeling 3 maart
kistje 205

waarderingscijfer

8

jLiIipud 3440

licht tot sterk ingedroogd
enkele gerimpelde bossen.

Beoorde ling 24 maart
kistje 206

waardeingsoi jf er 6%-

inhoud

licht tot z ".er «tors ingedroogd
veel sterk g er.' mee lae "bessen
iets .7ranko^bai,-.-.ichtigü roodkerk".curing.

Totaal beoordeling;;
Goed ocwaarbaar tct begin rcart»
13e wat rode vcrkl:uring is oen revolg van :i-_ en ei ere J:a>Uc

Bedrijfsnummer 53
Grondsoort klei

Plaats 'ïateringon

legger J à 8 jaar, onderstam Golden Champion
voorteelt

spinazi ,,

geen rijpingssnooi
hier en daar wat lamno punten
matig sterke groei
Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 8

enkele trossen liggen verkeerd, enkels treason wat rode punt,
kistjes redelijk netjes klaargemaakt, or is een matige hoeveel
heid houtwol gohruikt, geen papier op de bodem.

Beoordeling 5 jan,
kistje 211

Beoordeling 3 febr.
kistje 210

Beoordeling 3 maart
kistje 212

waarderingscijfer 7'i

inhoud 3430

één tros met enkele rotte bessen.

riP-f
inhoud 30

waarderingscijfer 8
iets ingedroogd.

waarr' jringsci jf er 8

inhoud 3300

licht tot sterk ingedroogd,
enkele zeer licht gerimpelde bessen.

Beoordeling 24 maart
kistje 209

waarderingscijfer 6>,

kistje

neme::

zoor stork ingedroogd,
verscheidene licht gerimpelde bessen,
1 grote rotplek.

To taal beoordelingi
Goed bewaarbaar tot begin maart, boer regelmatig h_:t g^v>a;, in ïc ..rau
pen, zal waarschijnlijk minder last van rode punt m "-orr.cn rtóervonil.m,

Bedrijfsnummer 54
- p . . ...
Plaats Rijswijk

G r o n d s o o r t z w a r e z a v e l

snoer 36 jaar afgezaagd in '43
voorteelt bloemkool
goed gegegroeid
geen rijpingsenoei

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 6-^

vrij v/at dauwschade door te laat krenten,
kistjes netjes klaargemaakt, er is achter weinig houtwol gebruikt,
een vloeipapier dekvel en gêên papier op de bodem van het kistje.

Beoordeling 5 jan>
kistje 213

Beoordeling 3 febr.
kistje 214

waarderingscijfer 7~ir

inhoud 34^0

geen opmerkingen.

waarderingscijfer 7

inhoud 3440

licht ingedroogd,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 216

waarderingscijfer 5i

inhoud 3430

niet tot matig ingedroogd,
êên tros met een rotte plek,
êên tros met steeIschimmel,
enkele trossen met een versleten punt.

Beoordeling 24 maart
kistje 215

waarderingscijfer 6

inhoud 3290

licht tot sterk ingedroogd,
enkele licht gerimpelde bessen,
enkele trossen met een rotte plek.

Totaal frisoardelings
Druiven goed bewaarbaar tot half februari.

Bedrijfsnummer 55

Grondsoort klei

Plaats Poeldijk

snoer 23 jaar afgezaagd in '54
dit jaar voor 't eerst géén voorteelt
kas is afgelopen winter verdekt, foro gegroeid
voor de oogst flink ingeknipt

Beoordeling bij de oogst

waarderingsci jfer

kistjes netjes klaargemaakt, met voldoende houtwol
en papier op de bodem»

Beoordeling 5 jan.
kistje 218

Beoordeling 3 febr.
kistje 217

waarderingscijfer 9

inhoud 3600

geen opmerkingen.

waarderingscijfer

inhoud .4040

8

niet tot matig ingedroogd5
1 rotte plek.

Beoordeling 3 maart
kistje 220 + 221

waardenngsc 3 ;i:^er 9

j.Küoua 4c uo

lieh u ing;. droog:!;i

+ 3800

e: kele zoor licht geri npelde bessen,
eter tres met een kleine rct-plelc.

Beoordeling 24 maart
kistje 219

inao''(, ;o

waaro-orm --s
nii'o "O"; matig ingedroogd,,
L.
v3roehei le ne

elo.3 bessGiij
"CO '.-Ö r4 o

T01aa1 beoord31in/ •

o

Bedrijfsnummer ^6
Grondsoort zavel

Plaats Naaldwijk
Snoei; 9 jaar
voorteelt radijs
matig gegroeid
ingeknipt

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 8

Trossen van boven iets open.
Enkele trossen iets minder zwart. Bij het oogsten is enige dauwbescha
diging opgetreden. Kistjes netjes klaargemaakt. Er is weinig houtwol
gebruikt. Geen papier óp de bodem
Beoordeling 5 jan.
Kistje 223

Beoordeling

3 febr.

Kistje 225

7tt

inhoud

3760

waarderingscijfer 8§

inhoud

3730

waarderingscijfer
Iets ingedroogd

Licht tot matig ingedroogd
1 rotte bes.

Beoordeling 3 maart
Kistje

222

waarderingscijfer 8^-

inhoud 3750

Lichc tot matig ingedroogd
Enkele licht gerimpelde bessen
Enkele rotte bessern

Beoordeling
Kistje

24 maart

224

waard er ingscijf er 7i

inhoud

Licht tot sxerk ingedroogd
Enkele zeer licht gerinroelde bc

Totaal beoordeling

Goed bewaarbare druiven tot half maart.

en

Bedrijfsnummer 57

Grondsoort zavel

Plaats Naaldwijk

Snoer 7 jaar. Onderstam .Golden Champion
voorteelt sla
matig gegroeid
ingeknipt

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 8

Trossen open van boven
Enige dauwbeschadiging t.g.v. te laat krenten.
Kistjes netjes klaargemaakt met voldoende houtwol. Geen papier op
de bodem.
Beoordeling 5 jan.
Kistje 227

Beoordeling 3 febr,
Kistje 229

Beoordeling 3 maart
Kistje 228

waarderingscijfer 7a"

inhoud 3685

Enkele rotte bessen

waarderingscijfer 8

inhoud 3700

Licht ingedroogd

waarderingscijfer 8-§-

inhoud 3730

Zeer licht tot matig ingedroogd
Enkele rotte bessen

Beoordeling 24 maart
Kistje 226

waarderingscijfer 7

Kistje meegenomen

Licht tot sterk ingedroogd
Enkele licht gerimpelde bessen.
Enkele rotte bessen

Totaal beoordeling
Goed bewaarbaar tot + half maart

Bedrijfsnummer 58
Grondsoort zavsl

Plaats Poeldijk

2 kistjes; snoer 47 jaar in '51 afgezaagd,
voorteelt sla iets ingeknipt,
2 kistjes^ snoer 50 jaar in '51 afgezaagd,
voorteelt raapstelen.

Beoordeling bij de oogst •

waarderingscijfer 8

enkele trossen verkeerd, kistjes iets slordig klaargemaakt,
er is weinig houtwol gebruikt;, een vloeipapier dek,
géén papier op de bodem.

Beoordeling 5 jan.
kistje 232

waarderingscijfer 8

inhoud 3650

iets ingedroogd,
enkele rotte bessen

Beoordeling 3 febr.
kistje 231

Beoordeling 3 maart
kistje 230

waarderingscijfer 7~ir

inhoud 3680

iets tot matig ingedroogd

waarderingscijfer 8

inhoud 3430

matig ingedroogd,
één tros met een versietan punt

Beoordeling 24 maart
kistje 233

waarderingscijfer 6-glicht tot sterk ingedroogd,
veel sterk gerimpelde bessen
enkele rotte plekjes.

Totaal beoordeling:
Goed bewaarbaar tot + half maart

inhoud 3690

Bedrijfsnummer 59
Grondsoort klei

Plaats Poeldijk

legger 33 jaar;, onderstam Frankenthaler
voorteelt bloemkool
vrij sterk gegroeid
iets ingeknipt

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 8

kistjes netjes klaargemaakt,
er is voldoende houtwol gebruikt,
géén papier op de bodem.

Beoordeling 5 jan.
kistje 234

Beoordeling 3 febr.
kistje 237

Beoordeling 3 maart
kistje 235

waarderingscijfer 7Üj~

inhoud 3740

in 1 tros nieordere rotte bessen.

waarderingscijfer ö

inhoud 3^90

licht tot matig ingedroogd.

;scijfer

8-0-

inhoud 4490

niet tot licht ingedroogd,
enkele licht gerimpelde bessen,
2 rotte bessen (pénicillium)

Beoordeling 24 maart
kistje 236

waarderingscijfer 7

inhoud 3320

niet tot matig ingedroogd,
dén tros met een groto rotte plek.

Totaal beoordelinge
Druiven tot half maart goed bewaarbaar.

Bedrijfsnummer 60
Grondsoort klei

Plaats Poeldijk

legger 23 jaar
voorteelt "bloemkool
vrij sterke groei
iets ingeknipt

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 8

druiven niet geheel zwart,
kistjes netjes klaargemaakt,
voldoende houtwol gebruikt,
géén papier op de bodem.
Beoordeling 5 Jan.
kistje 241

Beoordeling 3 fobr.
kistje 240

Y/aarderingspijfer

8

inhoud 3715

enkele rotte bessen.

waarderingscj.jf ?r' 7g~

inhoud 3550

licht ingedroogd,,
enkele licht gerimpelde bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 238

waarderingscijfer 8-^-

inhoud 3920

niet tot zeer licht ingedroogd,
3 rotte bessen.

3eoordeling 24 maart
kistje 239

waarderingscijfer 8

inhoud 34^0

niet tot matig ingedroogd,
enkele zeer licht gerimpelde bessen

Totaal beoordelings
Druiven tot sind maart goed bewaarbaar. Door in de zomer iets meer
gewas uit te knippen, kan de kwaliteit nog worden verbeterd.

Baàrijfsmummer 61
Grondsoort zware zavel

Plaats Maasdijk

snoer 13 jaar
geen voorteelt (slaplant)
matig goed gegroeid
rijpingssnoei toegepast

Beoordeling bi.j de oogst

waarderingscijfor 8

iets dauwschade opgelopen bij het oogsten,
kistjes netjes klaargemaakt, er is veel houtwol gebruikt,
géén papier op de bodem»

Beoordeling 5 jan«
kistje 245

waarderingscijfer 8

inhoud 3760

iets ingedroogd,
enkele gerimpelde bessen.

Beoordeling

3 febr

kistje 242

waarderingscijfer 8

inhoud 3770

licht ingedroogd,
1 rotte bes.

Booordeling

3 maart

kistje 244

waarderingscijfer 8

inhoud 3400

sterk tot zeer sterk ingedroogd,
enkele gerimpelde bessen.

Beoordeling 24 maart
ia -f
kistje 243

waarderingscijfer
7
—
- -v- • - •
licht tot zeer sterk
ingedroogd, enkele zeer
licht gerimpelde bessen.

Totaal beoordeling;
Goed bewaarbaar tot half maart.

, • x• kist ne meegenomen

Bedrijfsnummer 62
Grondsoort klei

Plaats Poeldijk

snoer 5 jaar
voorteelt sla
geen rijpingssnoei

Beoordeling bij de oogst_

waarderingsci jfer 7*2

verschillende trossen iets rood,
sommige trossen liggen verkeerd,
kistjes netjes klaargemaakt, er is weinig houtwol gebruikt,
géJn papier op de bodem,
Beoordeling 5 Jan«
kistje 247

waarderingsci jfer 7^
matig ingedroogd,
rotte

Beoordeling 3 febr.
kistje 250

inhoud 3600

1oes»

waarderingscijfer 7

inhoud 3710

licht tot sterk ingedroogd,
enkele rotte bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 246

waarderingsei jfer 7

inhoud 3320

licht tot zeer stork ingedroogd,
enkele gerimpelde bessen,
êên tros met een rotte plek en
één tros met oen rotte bes,

Beoordeling 24 maart
kistje 248

waarderingscijfer

6-~ä-

inhoud 3250

zeer licht tot zeer sterk ingedroogd,
verscheidene licht tot sterk gerimpelde bes
sen, 6 in tros met een grote rotplek.

Totaal beoordeling;
Goed bewaarbaar tot eind februari. Regelmatig het gewas inknippen kan
de kwaliteit bevorderen.

Bedrijfsnummer "63
Plaats Honselers.

jk

Grondsoort lichts zavel

logger 28 jaar
voorteelt bloemkool
niet zwaar in geknipt»

Beoordeling hi.i _de_ oogst

waarderingscijfer 72~

enkele trossen iets lichter van kleur,iets dauwbeschadiging "bij do
oogst, kistjes netjes klaargemaakt, er is te weinig houtwol gebruikt,
een dekvel van vloeipapier en géén papier op de bodem.

Beoordeling

5 jan.

kistje 256

Beoordeling 3 fobr.
Kistje 257

waarderingsci,jfer

7i~

inhoud

3810

enkele rotte bessen.

waarderingscijfer 8

inhoud

niet tot licht ingedroogd
1 tros met enkele licht gerimpelde bessen.

Beoordeling 3 maart
kistje 254

waarderingscijfer 72"

inhoud 3950

niet tot matig ingedroogd
enkele rotte bossen.

Beoordeling 24 maart
kistje 255

waarderingscijfer 7ij

inhoud

niet tot zeer sterk.ingedroogd
enkele trossen nut gerimpelde bessen.

Totaal beoordeling?
Druiven tot begin maart goed houdbaar. Door geregeld het gewas in te
knippen, zal de kwaliteit (kleur) stellig verbeteren.

Bedrijfsnummer 64

Grondsoort lichte zavel

Plaats Honselersdijk
leggor 22 jaar
voorteelt bloemkool
matig goed gegroeid
niet ingeknipt

Beoerdoling "bij de oogst

waarderingscijfer 72"

kistjes netjes klaargemaakt; er is weinig houtwol gebruikt, een vloei
papier dok

en géin papier op de bodem.

Beoordeling 5 jan.
kistje 251

Beoordeling 3 febr.
kistje 253

Beoordeling 3 maart
kistje 25O

Beoordeling 24 maart
kistje 252

waarderingscijfer 7i

n

h

o

u

d 3730

geen opmerkingen.

waarderingscijfer 8

inhoud 3780

niet tot licht ingedroogd.

waarderingscijfer 9

inhoud

niet tot licht ingedroogd.

waarderingscijfer 7

inhoud

licht tot zo:-.r sterk ingedroogd,
verscheidene zeer licht tot licht
gerimpelde bessen.

Totaal beoordeling?

Goed bewaarbaar tot + -g- maart.

Bedrijfsnummer 65

Grondsoort lichte zavel

Plaats Monster

Snoer 10 jaa
voorteelt sla
goed gegroeid
iets rijpingsgroei

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 9

Iets dauwbeschadiging t.g.v. te laat krenten

Beoordeling 5 jan*
Kistje 259

waarderingscijfer 8

inhoud 3570

Iets ingedroogd
enkele gerimpelde bessen

Beoordeling 3 febr.
Kistje 258

waarderingscijfer 6

inhoud 3430

Niet tot sterk ingedroogd
een paar rotte plekken

Beoordeling 3 maart
Kistje 261

waarderingscijfer 5^

inhoud 3&10

Matig tot zeer sterk ingedroogd
Vrij veel licht gerimpelde bessen
Enkele rotte plekken

Beoordeling 24 maart
Kistje 26O

waarderingscijfer 6^

inhoud 3460

Licht tot zeer sterk ingedroogd
Veel licht gerimpelde bessern
Enkele rotte plekken

Totaal beoordeling
Goed bewaarbaar tot + 10 januari,

Bedrijfsnummer 66

Grondsoort zand

Plaats lîonster

Snoer 15 jaar
voorteelt bloemkool
matig sterk gegroeid
iets ingeknipt

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 8-g-

Iets dauwbeschadiging t.g.v. te laat krenten.
Kistjes netjes klaargemaakt. Er is weinig houtwol gebruikt, gêên papier
op de bodem.

Beoordeling 5 jan,
Kistje 264

Beoordeling 3 febr.
Kistje 265

Beoordeling 3 maart
Kistje 262

waarderingscijfer 7-h

inhoud 3610

Iets ingedroogd

waarderingscijfer 8^-

inhoud 3570

Licht ingedroogd

waarderingscijfer 8

inhoud 3240

Niet tot matig ingedroogd
Eén tros met een rotte plek

Beoordeling 24 maart
Kistje 263

waarderingscijfer 7

kistje msbgèhom-an

Zeer licht tot matig ingedroogd
Verscheidene zeer licht gerimpelde bessen
Eén tros met meerdere rotte plekken.

Totaal beoordeling
Goed bewaarhaar tot half maart.

Bedrijfsnummer 67
Plaats Monster

Grondsoort zavel

Snoer 28 jaar
voorteelt spinazie
vrij goed gegroeid
iets ingeknipt

Beoordeling bij de oogst

waarderingscjjfer 8-A-

Iets dauwbeschadiging t.g.v. het oogsten

Beoordeling 5 jan.

waarderingscijfer &§•

inhoud 35^0

waarderingscijfer 8

Kistje meegenrmen

Kistje 268

Beoordeling 3 febr.
Kistje 267

Beoordeling 3 maart
Kistje 266

Niet tot zeer licht ingedroogd

waarderingscijfer _9

Kistje meegenomen

Niet tot licht ingedroogd
Enkele gerimpelde bessern

Beoordeling

-

waarderingscijfer

-

Totaal beoordeling
Deze druiven zijn tot half maart zeker goed bewaar baar.

inhoud

Bedrijfsnummer 68

Grondsoort zand

Plaats Monster

Snoer 24 jaar, afgezaagd in 1954
voorteelt peen
matig gegroeid
bovenin iets ingeknipt

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 8

Iets dauwbeschadiging t.g.v. te laat krenten en bij de oogst cvf -"c
Enkele trossen liggen verkeerd
In de kistjes aan de randen opstekend houtwol. Er is een matige hoeveel
heid houtwol gebruikt, een vloeipapier dekvel en geen papier op de bodem.
Beoordeling 5 jan.
Kistje 275

Beoordeling 3 febr.
Kistje 27O

Beoordeling 3 maart
Kistje

272

waarderingscijfer

8-

G a a n opmerkingen

•

inhoud 3510
. rl

waarderingscijfer 7|r

inhoud 3450

Niet tot licht ingedroogd

waarderingscijfer

8

inhoud

3470

Licht ingedroogd
Eên tros met iets steelrot

2 Rotte bessen

Beoordeling 24 maart
Kistje 271

waarderingscijfer 6-^

inhoud 3260

Zeer licht tot sterk ingedroogd
Enkele gerimpelde bessen
Enkele rotte bessern

Totaal beoordeling
Druiven tot + half maart goed bewaarbaar.

Bedrijfsnummer 69
Grondsoort zavel

Plaats Monster

Snoer'30 j<rf afgezaagd in-1940«--

•

geen onderteelt
goed gegroeid
kop ingeknipt, spint

Beoordeling bij de oogst

waard er ing scjjf er 8-îr

Kistjes netjes klaargemaakt? met voldoende houtwol,
Geen papier op de bodem

Beoordeling 5 jan«
Kistje 276

Beoordeling 3 febr,
Kistje 275

Beoordeling 3 maart
Kistje 274

Beoordeling 24 maart
Kistje 272

waarderingscijfer 8-g-

inhoud 3950

Geen opmerkingen

Gaarderingscijfer 9

inhoud 3790

Niet ingedroogd

waarderingscijfer 9

inhoud 3710

Niet tot zeer licht ingedroogd»

waarderingscijfer 8J
Niet tot matig ingedroogd

Totaal beoordeling
Druiven tot eind maart uitstekend bewaarbaar.

inhoud 3410

Bedrijfsnummer 70

Grondsoort klei

Plaats de Lier

Snoer 8 jaar
voorteelt bloemkool
goed gegroeid
geen rijpingssnoei

Beoordeling3 bij de oogst

waarderingscijfer 8-J

Iets dauwschade opgelopen bij het oogsten
enkele trossen liggen verkeerd
In de kistjes hier en daar wat uitstekende sliertjes houtwol. Er is te
weinig houtwol gebruikt en een dekvel van vloeipapier} geen papier op bodem
Beoordeling 5 jan.
kistje 279

Beoordeling 3 febr,
kistje 28l

waarderingscijfer

inhoud 3700

iets ingedroogd

waarderingscijfer 8

kist.ic -ifl^dnomen

niet tot licht ingedroogd
enkele rotte bessen

Beoordeling

3 maart

kistje 28O

waarderingscijfer 8^

kist.jo mooü?<snonK)n

licht tot zeer sterk ingedroogd
enkele gerimpelde bessen

Beoordeling 24 maart
kistje 278

waarderingscijfer

7

kistje ^aoffcfromjan

zeer licht tot zeer sterk ingedroogd
veel licht gerimpelde bessen

Totale beoordeling
Druiven tot half maart goed bewaarbaar

Bedrijfsnummer 7l
Grondsoort zware zavel

Plaats de Lier

Snoer 30 jaar
geen voorteelt, bloemkoolplant
matig gegroeid
in de kop ingeknipt

Beoordeling bij de oogst

waarder ingscijfer 8

Enkele trossen liggen verkeerd.
Iets dauwbeschadiging bij het oogsten
Een enkel opstekend sliertje houtwol in de kistjes.
Er is weinig houtwol gebruikt. Geen papier op de bodem.
Beoordeling 5 jan.
Kistje 284

Beoordeling 3 febr.
Kistje 282

waarderingscijfer 7

inhoud 34-60

Geen opmerkingen

waarderingscijfer 7

inhoud 3500

Niet tot licht ingedroogd
enkele versleten bessen
1 rotte bes

Beoordeling 3 maart
Kistje 285

waarderingscijfer 6

inhoud 3570

Niet tot matig ingedroogd
Verscheidene rotte bessen

Beoordeling

24 maart

Kistje 283

waarderingscijfer 5

inhoud 3240

Licht tot zeer sterk ingedroogd
Enkele gerimpelde bessern
Eén tros met een grote en één tros met een
kleine rotte plek.

Totale beoordeling
Goed bewaarbaar tot + half februari.

Bedrijfsnummer 72

Grondsoort klei

Plaats de Lier

Legger 21 jaar
voorteelts bloemkool
matige groei
geen rijpingssnoei toegepast

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 7

enkele iets rode trossen
Dauwbeschadiging bij te laat krenten en bij het oogsten.
Kistjes netjes klaargemaakt. Echter met te weinig houtwol? een dekvel
van vloeipapier en geen papier op de bodem.
Beoordeling 5 jan.

waarderingscijfer 7-g-

inhoud 4170

waarder ingscijfet* 7

inhoud 3070

kistje 286

Beoordeling 3 febr.
kistje 289

niet tot zeer licht ingedroogd
slijtage aan de punten

Beoordeling 3 maart
kistje 288

waarderingscijfer 7i

inhoud 3^50

licht ingedroogd
enkele licht gerimpelde bessen
één rotte bes.

Beoordeling 24 maart
kistje 287

waarderingscijfer 7-g-

inhoud 3650

niet tot zeer licht ingedroogd
enkele trossen met zeer licht gerimpelde
bessen.

Totale beoordeling
Goed bewaarbaar tot half maart.
Door in de zomer regelmatig in te knippen kan de kleur waarschijnlijk
worden verbeterd.

Bedrijfsnummer 73

Grondsoort zware zavel

Plaats de Lier

snoer 13 jaar
voorteelt postelein
matige gegroeid
geen rijpingssnoei

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 8

iets dauwbeschadiging bij de oogst
kistjes netjes klaargemaakt. Er is weinig houtwol gebruikt en een dekvel van vloeipapier,
geen papier op de bodem.
Beoordeling 5 .i<in.
kistje 293

waarderingscijfer 7

inhoud 3960

iets ingedroogd
êên rotte bes
enkele bessen iets ingedroogd

Beoordeling 3 f'ebr,
kistje 292

waarderingscijfer 7

kistje meegenomen,

licht tot matig ingedroogd
1 rotte plek
enkele licht gerimpelde bessen

Beoordeling 3 maart
kistje 291

waarderingscijfer 7l!r

inhoud 38^0

matig ingedroogd
enkele rotte bessen

Beoordeling

24 maart

kistje 29O

waarderingscijfer 3-g-

inhoud 383O

zeer sterk ingedroogd,
verscheidene licht gerimpelde bessen
enkele grote rotte plekken

Totale indruk

Goed bewaarbaar tot eind februari,

Bedrijfsnummer 74
Grondsoort zavel

Plaats Poeldijk

Legger, 16 jaar
voorteelt? chrysanten

moeren

goede groei
Rijpingssnoei toegepast

Beoordeling bij de oogst

waarderingscijfer 6

Iets opstekend houtwol aan de randen van de kistjes

Beoordeling 5 jan,
Kistje 296

waarderingscijfer 7-g

inhoud 3470

iets ingedroogd
enkele rotte bessen

Beoordeling 3 febr,
Kistje 297

Beoordeling 3 maart
Kistje 294

waarderingscijfer 7
niet-licht

inhoud 2,6^0

ingedroogd

waarderingscijfer 7

inhoud 3490

licht tot sterk ingedroogd
enkele licht gerimpelde bessen
enkele rotte plekjes

Beoordeling 24 maart
Kistje 295

waarderingscijfer 7

inhoud 3570

niet tot sterk in gedro
verscheidene licht gerimpelde bessen
enkele rotte bessen

Totale beoordeling
Goed bewaarbaar tot eind februari

Bedrijfsnummer 75

Grondsoort zware zavel

Plaats Honselersdijk

+ 20 jaar oud

Beoordeling
bij de oogst
I> I MINIMIM AA •»!!• «ri» LI « » > I «Sir-M

I n •»M

waarderingscijfer

••»•J»1,

Druiven door de kweker zelf in het koelhuis gebracht.

•ing 5 jart.

inhoud y]8C

waarderingscijfer 7
iets ingedroogdy
verscheidene rotte bessen.

Beoordeling 3 febr,

waarderingscijfer 6

inhoud 3470

niet tot matig ingedroogd,
veel rot.

3 maart

waarderingscijfer 6

kistje mcc,-; -nomen,

licht tot matig ingedroogd,
enkele gerimpelde bessen,
4 rotte plekken.

Beoordeling 24 maart

waarderingscijf er 4

inhoud 3320

licht tot zoor stork ingedroogd,
verscheidene gorimpelde bessen,
'én tros totaal rot$
één tros mot een rotte plek.
Totaal beoordeling

Goed bewaarbaar tot + -i- januari.

