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VerslagvaneenproeftransportmetbloembollennaarGuernsey

Inleiding
OpverzoekvandeStichtingBloembollenTransportAdviesbureauteRotterdamwerdvan6t/m 12februari '75een'proeftranj
portnaarGuernseybegeleid.Aanleidinghiertoewaseenduidelijketoenamevanhetaantalklachtenindelaatstemaanden
overbloembollentransporten naarGuernsey.Indemeestegevallenhaddendezeklachtenbetrekkingopschimmelgroeien
wortélvormingbijirisbollen.
. _
'
Doelvandereis
Hetdoelvandezereiswashetverkrijgenvanmeerinzicht
indewijzevanverzendingvanbloembollennaarGuernseyin
hetalgemeenendegeschiktheid vanhetmotorschip "Zeeburgh"
voordeze transporteninhetbijzonder.
Tijdschema
Hettijdschema.wasalsvolgt:
6 februari

7 februari
8februari
9 februari
10februari
11februari
12februari

13februari

inpakkenvandebollenenhetplaatsenvande
instrumenten (Sassenheim);
vervoervandebollennaargroupagebedrijfteLisse;
vervoervandebollennaarRotterdam;
laatstecontrole;
'smiddagsvertrekuitRotterdam;
inspectievanhetschipendelading;
'savondsaankomstinSt.Heiier (Jersey);
lossenvandeladingvoorJersey;
'savondsovertochtnaarSt.PeterPort (Guernsey)
lossenvandeladingvoorGuernsey;
laatsteinspectievanhetschip;
inspectievandebollen;
bezichtigingvaneendrietalbedrijvenopGuernsey:
(WallaceBrothers,GoodeveenFalla);
bijeenkomstmetdeGuernsey ShippingCommittee;
terugreispervliegtuignaarRotterdam,
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Hetventilatiesysteem vande"Zeeburgh"
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Detotaleinhoudvanderuimenbedraagt 1815rrT
3
Bovenruiirt I :391m
3
Bovenruim II :573m
3
Onderruim I :305m
3
Onderruim II :546m
Deruimenkunnen,afhankelijk vandebehoefte,worden
geventileerdmetbehulpvanmaximaal8elektrisch aangedreven
ventilatorenmetelkeencapaciteitvan 16.000m/hbij 3
25mmv/k(1,85p.k.). Volgensonderstaand schemapersen4
ventilatorendeluchtinderuimenenzuigendeoverige4
deluchterv/eeruit.Dezeventilatorenwerken onafhankelijk
vanelkaar.
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Deruimventilatiekanverdernogwordengeregeld doormiddel
vankleppen indeluchtkokers.
Opgemerktdientteworden-datnietaltijdkanwordengeventileerd.Deventilatiewordtgestoptwanneer:
-dekansbestaatdatwaterwordtaangezogen (dichtemist,
regenenharde zijwind);
-detemperatuurvandeaangezogen luchtbeneden 0Cdaalt.
Proefopzet
Dekleine,gepallettiseerde zendingbloembollen (+20ton)
bestond uitgladioleknollen engekoeldeirisbollen in501
TNO-dozen.OphetbedrijfvanW.Moolenaar&Zonente
Sassenheimwerd inhethartvanéénvandepalletsmet
gladioleknollen (cv. "Flowersong" zift8/10) eenthermohygrograafgeplaatst.Eenvandepalletsmetgedoeldeirisbollen (cv. "Ideal"zift8/9werdopidentiekewijzevan
een thermohygrograafvoorzien..Bovendienwerd indezepallet
eenelektronische temperatuurschrijvermet5voelersingebouwd.Ookinhetruimvanhetschipwerdeenthermohygrograaf
geplaatst.
Plaatsvande thermohygrograaf indebeidepallets.
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Meetresultaten

PROEFTRANSPORT NAAR GUERNSEY
Ithermohijgrografen)

grafiek 1

grafiek 2

februari

PROEFTRANSPORT NAAR GUERNSEY IN 197S
(GRANT TEMP RECORDER)

grafiek 3
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TijdenseenlaatstecontroleinRotterdambleekdatdegeprepareerdepalletmetgekoeldeirissenopnieuwmoestwordenopgebouwd.Alsgevolgvaneenonjuistebehandeling doordeexpediteurisdezepallettijdenshetvervoervanLissenaar
Rotterdamuiteengevallen.Ditverklaarthetontbrekenvan
meetgegevensvanirisbollenop7februaritussen6.00 hen
12.00h.Hetuiteenvallenvandezepalletisookvaninvloed
geweestophetverdereverloopvandetemperatuurenderelatievevochtigheid inde-pallet.Zo'magwordenaangenomendat
derelatievevochtigheid indedoosmetirisbollenbijhet
intactblijvenvandezepalletgedurendehetheletransport
95%ofhoger zouzijngeweest.Ookhettemperatuurverloopin
depallethad zichindatgevalnaarallewaarschijnlijkheid
opeenietshogerniveauafgespeeld.
Degrafiekenvertonenenigeopvallendeverschillen tussen
irisbollenengladioleknollen.
Derelatievevochtigheid indedoosmetirisbollen isdirect
nahetinpakkenalzeerhoog,terwijldezeindedoosmat
gladioleknollen inhetbeginjuistlaagis.Derelatievevoch*tigheid indedoosmetgladioleknollen stijgtnaenigetijd
wel,zeersnel,maarblijfttochsteedsonderhetniveauvan
derelatievevochtigheid indedoosmetirisbollen.Ditverschilvindtzijnoorzaak indebewaarmethode,dievoordeze
irisbollenengladioleknollenniethetzelfde isgeweest.Zo
zijndeirisbolleneerstbijhogetemperaturenbewaard,gevolgddoor7weken9°Ctothetmomentvaninpakken.Degladioleknollendaarentegen zijneerstbijeenlagetemperatuur
bewaard,gevolgddoor6weken20Ctothetmomentvan inpakken
Degladioleknollenverkeerdendaardoorophetmomentvaninpakkenineenveeldrogere toestanddandeirisbollen.
Ooktenaanzienvanhettemperatuurverloop iseenverschil
tussenirisbollenengladioleknollen.Aanvankelijk ishetverloopgelijk.Alsgevolgvandetemperatuurstijging indedoos
metirisbollenishettemperatuurverschil tussenmacroklimaat
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(=klimaatbuitendeverpakking)enmicroklimaat (=klimaat
indeverpakking)bijditproduktsteedsgroterdanbij
gladioleknollen,waardezetemperatuurstijgingniet
optreedt»
Degrafiek vandeGrant-temperature recorder toontdat
dezetemperatuurstijging zichopmeerdereplaatseninde
palletmetirisbollenvoordoet.
Ditverschilinovertemperatuurwordtveroorzaaktdoor
eenverschilineigenwarmteproduktie tussendeze irisbollen
engladioleknollen.Omhieroverexacteregegevens teverkrijgen,isdirectnaafloopvanhetproeftransport,van
vergelijkbare irisbollenengladioleknollen dewarmteproduktiebepaald. Deresultatenhiervan zijnweergegevenin
grafiek4.
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WARMTEPRODUKTIE ALS FUNKTE VAN DE TIJD
ONDER ADIABATISCHE OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Omeniginzichttekrijgeninde temperatuurverdeling,
diezichinsteltineenpalletmetbloembollen,zijndoor
deafdelingTransporttechniek vanhetSprengerInstituut
enigeglobaleberekeningengemaakt.Dezeberekeningen zijn
medeafgestemd opdemeetgegevens.
Dewarmteproduktie vandebollen zal,zoalseerderisop1)Internverslagno.100.Bepalingvandewarmteproduktievan
irisbollenengladioleknol.lenmetbehulpvandeadiabatische
calorimeter.-Ing.W.Verbeek-

grafiek4
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gemerkt,detemperatuur inhetcentrumvandeverpakkingdoen
stijgen totdat evenwichtmetdeomgevingisbereikt.Dit
evenwichtwordtdooreengrootaantalfactorenbereikt.De
belangrijkste factor isweldewarrateproduktievandebolof
knol,welkeophaarbeurtweervandeheersendeprodukttemperatuurafhangt.Juistdezeafhankelijkheidmaaktdat,indien
zichniettijdigeenevenwichtinstelt,detemperatuurin
hetcentrumvandeverpakkingblijftstijgen (heatingintransit).
Doormiddelvanberekeningenwerdenvooreenpalletmetgladioleknolleneneenpallet met gekoelde,irisbollendevolgende
resultatengevonden.
Glad ioleknollen
Irisbollen
Luchttemperatuur
ronddepallet
warmteprod. centrumtemp. warmteprod. centrumtemp.
(W/m3)
(°C)
<°C)
(°C)
.(W/m3)
5
10
15
20

8
16
27
.41

6-7
12-13
18-21
25-broei

25
41
55
100

7,5 -9
.14-19
21-broei
broei

feijeenlageomgevingstemperatuur van5Cwordendecentrumtemperaturen indebeidepalletsslechtsenkelegradenhoger.
Eenluchttemperatuur van 10Ckanvoordepalletmetgekoelde
irisbollenreedséénaanzienlijkhogerecentrumtemperatuurbetekenen;naongeveer 4 - 5 dagenwordteenevenwichtbereiktvan
19C.Eentemperatuurronddepalletvan10Cblijktindeberekening
eenkritischetemperatuurvoorhettransportvangekoeldeirisbollen,omdatbijhogereomgevingstemperaturen decentrumtemperatuur inenkeledagenkandoorstijgen totontoelaatbare
waarden.
Gladioleknollenmethunveellagerewarmteproduktievertonen
noggeengevaarlijkecentrumtemperaturenbijeenomgevingstemperatuurvan 15C.Bovende'20C.omgevingstemperatuurkan

ookdetemperatuur ineenpalletmetgladioleknollen inongeveer 4 - 5 dagen tothogewaardenstijgen.
Conclusies
Ditproeftransport isbijzondergunstigverlopen.Dekleine
zendingbloembollenbevond zichmidscheeps inhetbovenruim
waardepalletsnietopelkaargestapeldkunnenwordenen
bovendebollenvoldoenderuimtevrijblijftvoorluchtbeweging.Ookdeweersomstandighedenwaren stee.dszodanigdat
geenvertraging optrad,terwijlbovendienderuimenvoortdurendkonden,wordengeventileerd.Hetwektedanookgeen
verwonderingdat ambtenarenvance'PlantHealth Inspection
verklaarden,datdezebloembollenbijaankomstinbijzonder
goedeconditieverkeerden.
Metbehulpvandeverkregenmeetresultaten isechterwel
teverklarenwaaromer,metnameeind 1974,zoveelklachten
binnenkwamenmetbetrekking tothettransportvangekoelde
irisbollennaarGuernsey.
Tijdensdeafgelopenwintermaandenwerdennietgeconditioneerdebloembollentransporten uitgevoerdbijtemperaturen,
diehogerwarendannormaal.Deweersomstandighedenv/aren
bovendienvandienaarddatnietvoortdurend geventileerd
konv/orden,terwijlookdefeestdagen indecemberdetotale
transportduurhebbenverlengd.Dezefactorenwarenerde
oorzaakvandatindedozenmetgekoelde irisbollen,als
gevolgvandegroteeigenwarmteproduktie eenaanzienlijke
temperatuurstijging optrad.Dezenaarverhoudingvrijhoge
temperatuurincombinatie,metdevanafhetbeginhogerelatieve
Vochtigheid indeverpakking isnietalleenideaalvoorschimmelgroeimaar.stimuleertookdewortelvorming.Tijdenshet
uitlopenvandewortelpuntenverwondtdeirisbolalshetv/are
zichzelf (foto1).Erontstaan scheurtjes indebuitenste
rok,v/aardoordepenicillium-schimmeldebolbinnendringt
(Saaltink, 1968).Schimmelgroeiwasmogelijk.
Ophet LaboratoriumvoorBloembollenonderzoekteLisseis
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geblekendatinhetafgelopen jaarsteedsvakersprakewasvaneen
aantastingdooreenvoor eenbenzimidazolpreparaatresistente
Penicilliumschimmel.Eenontsmetting ineendergelijkmiddel \
heeftindiegevallendanookweinigeffectgesorteerd.
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Detransportketenbegintmethetinpakkenvandebollen
bijdeexporteureneindigtbijdeontvangermethetuitpakkenvande'kollen.HetvervoerperschipvanRotterdam
naarGuernsey isslechtséénschakeluitdetotaletransportketen.Hetheeftdanookgeenzinominditverslag
alleenmaaringaanopdegeschiktheidvanm.s. "Zeeburgh"
alstransportmiddelvoorbloembollen zonderdaarbijde
wijzevanverzendingtebetrekken.
Deeerstevraag,diedanaandeordekomt,isdevraag
ofdezetransportmethode eigenlijkwelgeschiktisvoor
hloembollen.Nabestuderingvanhetvoorafgaande zalhet
duidelijk zijndatgladioleknollenbijdezev/ijzevanverzendinggeenproblemen zullengeven,maardatdezemethode
voorgekoeldeirisbollen zekernietvrijvanrisico'sis.
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Wilmenechtervoorgekoeldeirisbollentochvasthouden
aandezetransportmethodedanzalaanalleaspectenvanhet
vervoerveelaandachtmoetenwordenbesteed.Nietalleen
datgezorgdmoetwordenvooreenoptimaleuitgangssituatie,
ook zullenmaatregelen genomenmoetenwordenomöphoping
vanwarmteindepalletsmetgekoeldeirisbollen tevoorkomen.Devolgende mogelijkheden staanopen:
AOptimaleuitgangssituatie
Produkt.Hetuitlopenvandewortels tiidensdebewaring
moetwordenvoorkomendoornietalleenindebewaarruimtezelfmaar"ookdoormiddelvanvoldoende luchtbewegingderelatievevochtigheid indedirecteomgevingvandebollen laagte
houden.Tevensmoetmendetemperatuurbehandelinq
bijlagetemperaturennietlangerlatendurendanstrikt
noodzakelijk.DoorhetLaboratoriumvan Bloembollenonderzoek
teLissewordtaangeraden inafwachtingvandekomstvaneffectieveremiddelen,debollennadebewaringbij30Cte
ontsmetten ineenbenzimidazolpreparaat+manebomschimmelgroeitevoorkomen.
Produkttemperatuur.Indefasetussenbewaringentransport
moetdeprodukttemperatuur laagwordengehoudenomtevoorkomendatdewarmteproduktievandebollenonnodigopeen
hogerniveauwordtgebracht.
BOphopingvanwarmtevoorkomen
Verpakking.Naarmatedeafmetingenvandeeenhedentoenemen,
zaldewarmteafvoerbemoeilijktworden.Kunstmatigkunnende
afmetingenverkleindwordendoorbijvoorbeelddoormiddel
vanstuwhouttussenruimten tescheppen.Ookopeningen inde
dozenzullendewarmteafvoervergroten.Kratten (meermalig
exportfust?)zijndoorhunconstructie uitermategeschikt
omtegebruikenbijdezetransportenmetgekoelde irisbollen
Transportmiddel.Hetgebruikvanhetventilatiesysteem aan
boordvanms "Zeeburgh"kanverbeterdworden (inschakeling
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vanhetaantalventilatoren,standvandekleppen,luchtgeleiding inderuimen).Ookmoethetmogelijk zijnhetsysteem
zodaniguittevoerendatonderalleomstandigheden geventileerd
kanworden.Dezemaatregelen zijnbelangrijk omdatdoor luchtbeweging ronddepalletsnietalleendewarmteafvoerwordt
verbeterdmaarookdeverdampingwordtbevorderd.Detemperatuurstijging indepallets zaldaardoorkleinerzijn.
~ïïÊ5§portduur.D e totaletransportduurmoet zokortmogelijk
gehoudenworden.Datwil zeggendatdeexporteur zolang
mogelijkmoetwachtenmethetinpakkenvandebollenendat
deafnemerdebollendirectnaontvangstmoetuitpakkenen
zospoedigmogelijkplanten.Detransportduurkanverdernog
.teruggebrachtv/ordendooreerstGuernseyaan.tedoenendaannapasJersey.Aanbevolenwordtde "Kerstboot"telatenvervallen.

Wageningen,16mei1975
FL/AZ

