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Voedselketen

Entomologie

Slimme houdbaarheidssensor krijgt prijs
De ‘Pasteur sensor tag’, een houdbaarheidssensor voor versproducten, is
onderscheiden met de Food Valley Award. Wageningen UR Food & Biobased
Research ontwikkelde de modellen die de kwaliteit berekenen.
De ‘sensor tag’ is een flexibel kaartje dat op
een doos wordt geplakt of in een gleuf gestoken aan de buitenkant van een transportkrat.
Op het kaartje zitten drie siliconen chips en
geprinte batterijen met een levensduur van
enkele weken. De chips registreren luchtvochtigheid en temperatuur tijdens transport
en opslag. Bijzonder is dat ze vervolgens de
kwaliteit van het product berekenen, dankzij de modellen over kwaliteitsverloop die
Food&Biobased Research ontwikkelde voor
versproducten als aardbeien, avocado’s, vlees
en rozen.
Wie de chip scant met bijvoorbeeld een
mobiele telefoon kan direct informatie aflezen over de productkwaliteit en hoe lang
het product nog te bewaren is. Daarnaast is
de Pasteur sensor tag – kostprijs tussen de
25 cent en 1 euro – vele malen goedkoper

dan reguliere sensoren zonder ingebouwde
kwaliteitsvoorspeller.
De chip werd ontwikkeld in het project
Pasteur (2009-2012) door zestien hightechbedrijven en kennisinstellingen. Dit consortium
stond onder leiding van NXP Semiconductors.
‘Deze innovatie pakt belangrijke ketenproblemen zoals voedselverspilling, efficiency
en traceerbaarheid op een innovatieve
manier aan’, stelt de jury. ‘Dit kan veel voordelen voor alle schakels in de versketen
hebben. Daarnaast is de innovatie een fantastisch voorbeeld van twee sectoren die met
elkaar samenwerken, de high-tech en de
agrifood.’ De Pasteur tag is inmiddels klaar
voor introductie op grootverpakkingen. In
de toekomst kan de technologie ook worden
ingezet op het niveau van individuele producten. Info: toine.timmermans@wur.nl

Steekmug op de post
naar Wageningen

Wageningen University heeft na een
oproep meer dan 1.500 dode muggen
toegestuurd gekregen voor onderzoek
naar steekmuggen. Onderzoekers van
het project Muggenradar riepen de hulp
in van het publiek om te bepalen of en
waar steekmuggen actief zijn in de winter, welke soorten dat zijn en of mensen
overlast ervaren. Ze zijn vooral benieuwd
naar de aanwezigheid van Culex pipiens
molestus, die in de winter actief blijft, in
tegenstelling tot zijn tweelingzusje, de
gewone huissteekmug.
De eerste analyses laten zien dat bijna
een derde van de ingestuurde muggen
tot dit tweetal behoort; een DNA-analyse
moet nog gaan bepalen welke variant.
Van de 2.500 mensen die tot eind januari
op muggenradar.nl een formulier invulden, had ongeveer de helft overlast van
muggen, door beten of gezoem.
Info: muggenradar.nl

Wageningen Academy

Themadag Coöperaties
Coöperaties zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse
samenleving. Ze worden naar voren geschoven als de nieuwe
ondernemingsvorm die een oplossing biedt voor de huidige
problemen in het sociaal-economisch systeem. Maar wat zijn coöperaties eigenlijk? Waar ligt de historische oorsprong? Is deze
organisatievorm anno 2014 nog wel geschikt voor het spelen
van een rol in een complexe samenleving als de onze? Wat is de
rol van de burger, markt en overheid in deze organisatievorm?

En wat zijn de toekomstige uitdagingen voor coöperaties? Op
deze en diverse andere vragen zal tijdens de themadag worden
ingegaan. Aan het eind van de dag heeft u inzicht in de verschillende ontwikkelingen, knelpunten en kansen ten aanzien van de
coöperatieve ondernemingsvorm.
Woensdag 9 april 2014 | Cursusleider: Jos Bijman
Volledig cursusaanbod op www.wageningenacademy.nl
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