INSTITUUT VOOR BEWARING EN VERWERKING
VAN TUINBOUWPRODUCTEN
Haagsteeg 6 - W a g e n i n g e n - telefoon 08370-2045
B U L L E T I N N o . 19

APRIL 1965

DROOGKWALITEIT VAN EEN AANTAL WITTE UIERASSEN
d o o r I r . J. C . Me t t iv i er M e i j e r
Witte uienworden o.a. inCalifornië metsucces opgrote schaal verwerkt door degroentedroogindustrie. Het eindprodukt is mooi blanken krachtig van geur. Insamenwerking met
het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen werden in 1963en
1964 partijtjes witte uien, afkomstig van een proefveld teBruinissegedroogd, t.w. : Southport White Globe, Early White Grano, White Sweet Spanish Valencia, White Australian
(alle in 1963 en 1964) en New Mexico White Grano (1964).
De droogkwaliteit van dezeAmerikaanse rassenwerdvergeleken met die van de Rijnsburger.
De afmeting van de uien was in beide jaren aan de kleine kant. De kwaliteit was, dank
zij gunstig weersverloop vooral gedurende rijpings- en oogstperiode in 1964 belangrijkbeter dan in 1963. Veel zonneschijn in de laatste rijpingsperiode veroorzaakte echter een ongewenste groene kleur van de buitenste 3 â 4 rokken. Deze speelde bij beoordeling van
het droge eindprodukt een belangrijke rol. In beide jaren bleek bij verwerking dat in enkele rassen, ondanks gunstige bewaaromstandigheden (± 3°C) en zeer korte bewaartijd (2
weken) reeds veel rot voorkwam. Hoewel de groeiomstandigheden in 1964 gunstig waren
kwam het droge stofgehalte niet boven ca. 12-|% uit, terwijl in Californie een gehalte
van omstreeks 15%normaal is. De organoleptische eigenschappen vanhet bereide gedroogde
produkt waren in geen enkel opzicht een verbetering ten aanzien van de Rijnsburger.
Geringe afmetingen, te veel groen in de buitenste bolrokken, slechte bewaareigenschappen en het ontbreken van betere droog-eigenschappen tegenover de Rijnsburger doen b e sluiten tot een afwijzen van deze rassen voor de Nederlandse groentedrogerij.
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