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Inleiding
Bijbladgroenten,inhetbijzondervoor sla,ishetgunstige effect
vanhetvacuümkoelenreedsaangetoond« Omnategaaninhoeverrevacuümkoelenvansnijbloemenmogelijk is,werd in1970met ditonderzoekbegonneninsamenwerkingmetdeveiling "Bloemenlust"enhet
ProefstationvoordeBloemisterij teAalsmeer.
Indeeersteoriënterendeproevenwerd deafkoeling tijdenshetvacuümkoelprocesgevolgdwaarbijwerd onderzocht ofdebloemenhierdoorschadeopliepen.
Vervolgenswerdhet thermische gedragvanindozenverpakte bloemen
onderverschillende omstandighedennagegaanen,insamenhanghiermede,dekwaliteit enhoudbaarheid vandebloemen.Tenslottewerden
erproefzendingenpervliegtuig enperautonaarhetbuitenlandverstuurd.
DeproevenwerdengedaanmetdevacuümkoelinstallatievanhetSprenger
Instituut,dieopdeveiling "Bloemenlust"was gestationeerd.
Bijdeproeftransportenwerd zeergewaardeerdemedewerking verkregen
vandefirma'sZurelenVanStaaveren,exporteurs teAalsmeer.

-22.Proef1
Beginapril 1970werd deeersteproefgenomenmetwelenniet
bevochtigde rozen (Red Garnette),anjers,narcissen,tulpenen
freesia's.Zewerdenindozenverpakt,evenalsinallevolgende
proevengevacuümkoeld endirectopwater gezetbij20C.
2.1 De resultaten
Deafkoelingverliepin20tot25minutenwatnormaal tenoemen
is.
Hetbevochtigde produktkoeldebeterd.w.z.hetbereikte eenlagere eindtemperatuur danhetniet bevochtigdeprodukt.
De stelenbereikten eenlagere eindtemperatuur dandebloemen.
Vooraldeanjer-bloemen koeldenlangzaam af,inhet bijzonder
deniet-bevochtigde.
Na4dagenopwaterbijeenomgevingstemperatuur van 20Cwaren
ergeenafwijkingen ofverschillen tezien.Debloemenkwamen
normaal open,behalve defreesia's,diedoorviruswarenaangetast,
3.Proef2
Op20aprilwerd de tweedeproefingezetmetalsdoelna tegaan
hoe deopwarming verlooptvaninexportdozenverpakte bloemendie
vó*<5rdeverzendingwordengevacuümkoeld.Tevenswerdnagegaanin
hoeverrevacuümkoelen dekwaliteitvan debloemenbeïnvloedten/of
debewaarduurwordtverlengd.
Schema:
1 doosvacuümkoelen
1 doosvacuümkoelennavooraf te zijnbevochtigd
1 doosnietgekoeld (controle)
VerpakkinginA.A.-dozen,afmetingen 120x48x28cm,waarinop
debeidekopeinden 3gatenvan 2^-cm0.Ditisnodigomdewaterdampdietijdenshetvacuümkoelen ontstaatuit dedoos telaten
ontsnappen.Nahetkoelenwerden deopeningendichtgemaaktmet
plakband.
Produkt.Elke doosbevatte 11variëteiten rozen,2variëteiten
anjers,1tulp,freesiaennarcis,vanelk20stuks.
Dedozenwerdenbijgevuldmetandere rozen,tulpenennarcissen,
dieverderbuitendebeoordelingbleven.
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NahetvacuümkoelenwerdendedozenophetProefstation ineen
ruimte gebrachtvan20C.Tijdenshetafkoelen endeopslagbij
20Cwerden temperaturengemeten.Na24uurwerden debloemen
uitgepakt,bijgesneden enopwatergezet.Zewerden opkwaliteit
enhoudbaarheid beoordeeld doorhetProefstation.
3.1 De resultaten
3.1.1 Deafkoeling
Hetverloopvandetemperatuur tijdenshetvacuümkoelenis
indebijlagen1,2en3afgebeeld.
Denatgemaaktebloemenkoeldenmeestalbeteraf.
De stelenlijken snelleraf tekoelen dandebloemen.In
feitekunnendezeverschillen kleiner zijndanindegrafiekenisweergegeven.Dedunne thermo-elementen zijnwel
goedincontact tebrengenmetde stelen,maaraanbrengen
vanhetmeetpunt ineenroze-ofanjer-bloem blijftminof
meereengok.Ishetcontactmethetprodukt (binnendebloem)
nietvolledig danwordt demetingvertroebeld,doordatdan
tendeledeluchttemperatuurwordt gemeten.Endie istijdens
hetkoelprocesbinnendeketelaltijdhogerdandievanhet
afkoelendeprodukt.
Na21minutenwerdhetkoelproces beëindigd.
Deprodukttemperatuurlag toengemiddeld beneden 2C.Omeen
goed d<5ó*rgekoeldelading teverkrijgen ishetnodighetvacuüm
van5TORR evenvasttehouden.
Bijdezeinstallatiewerd ditvacuümna15minutenbereikt en
6minutenvastgehouden.
Terinformatie:4*9 TORR =kookpuntwater 1C
4,6 TORR=kookpuntwater0°C
1 TORR=1mmkwikkolom.
3.1.2 Gewichtvermindering
Vandedoosbevochtigdmetca.0,6 1water,datis 3°/°vanhet
produkt,washetnetto gewichtvandebloemen+wikkelpapier
nahetbevochtigen 19»76kg.

-4Nahetvacuümkoelenbedroeg degewichtsvermindering 0,3kg.
Datis,"betrokkenopdenetto inhoud 1,5$.
Vandenietbevochtigde dooswashetnetto gewichtvanbloemen
+ papier18,85kg.Degewichtsvermindering nahet vacuümkoelen
was0,33 kgof1t7$»Opgemerktmoetworden datallebloemen
bijontvangstnietgeheeldroogwaren.
Hetnettogewicht vandecontroledooswas18,895kg.Vaneen
A.A.-doos+dekselwashet tarragewicht 2,25 kg.
Theoretisch zal erbijhetvacuümkoelenongeveer V/ovochtverdampenper6gradenafkoeling.
Voorveleprodukten gaatditop,sommigewijkenhiervanaf.
Indeproefwasdeafkoeling 15tot18C.Ermocht duseen
gewichtsvermindering vanbijna jfowordenverwacht.Met1t5%'
voordevochtig gemaakte bloemen en1,7$voor dedrogebleef
ditonderdeverwachting.
3.1.3 Opslagdozenbi^_20°C
Nahetafkoelenblevendebloemenindedozenenwerden ineen
ruimtevanhetProefstationgebracht bijeentemperatuurvan
20^-C.Zewerdenzodaniggeplaatst datzerondommetdelucht
inaanrakingkwamen.Inelke dooswaren7meetpuntenaangebracht.Deuitkomstenvandemetingen zijnafgebeeld in bijlage4«
Degekoelde dozen stegenin24uurvan4 naar 20C.Debevochtigde bloemenwarmdenietsminder snelopenaanheteind
waren zegemiddeld-g-Ckouder dandedroge.
Decontroledoos (nietgekoeld)begonbij19"2C,steegnaca.
14urentot 230enbleefopdeze temperatuur totheteinde
vandeopslag.Dewarmteproduktie vandebloemenwastoenin
evenwichtmetdewarmte-afgiftevandedoos.
De "overtemperatuur"van1dooswasdus2-g-C.
3.1.4Hetprodukt
UithetverslagvanDr.SytsemavanhetProefstationvoorde
Bloemisterijnemenwijonderstaande gegevensbetreffende de
houdbaarheid vandebloemen over.Indetabel isdegemiddelde
houdbaarheid opwaterbij20Cen60$r.v.,weergegevenin
dagen.
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Houdbaarheid indagen
gevacuümkoeld
nat

droog

Baccara

6,2

6,1

SuperStar

4,0

Dr.A.J,Verhage
Red Garnette

3,9
4,9
7,3

4,5
5,3
8,1

BridalPink

2,4

• 2,0

WhiteSim

12,9

11,1

WilliamSim

11,7
4,0

11,2

Produkt

Roos

JuniorMiss

Anjer

nietgekoeld
controle

2,8

2,,1
12,,2
12,,3
4,,0

Tulp

Prominente

Freesia

GoldenMelody

4,0

4,0

Narcis

Carlton

4,1

3,8

4,0
3,7

5,94

5,90

5,56

Gemiddeld

4,8

4,,9
2,,9
4,,6
3,,5
7,,0

Inhetalgemeenwarendebloemenuit decontroledoos bijhetuithalenvrijslapenwarm.Eendeelvanderozen endenarcissenvan
deze dooskwamverderopendandegekoelde.J.Miss,SuperStaren
BridalPinkhadden slappenekken.J.MissenGarnettewarenwat
blauwgeworden.
In "gekoeldnat"waren debloemenminderveropendanbijdecontrole
enniet slapofblauw.Denarcissenwaren ietsopen.In "gekoeld droog'
waren debloemen enhetblad slapperdanin"gekoeldnat".Dehoudbaarheidvandebloemenwasvrijkort,uitgezonderd dievandeanjers.
Gemiddeld heeftvacuümkoelen enigeverlenging van dehoudbaarheidgegeven.Hetvacuümkoelenhadgeennadelige invloed opdekwaliteit.
Bevochtigenhadweinig ofgeeninvloed opdekwaliteit enhoudbaarheid.

-64.Proef5
Dederdeproefwerd ingezet op19mei.Doel enwerkwijzewaren
ongeveergelijkaanproef2.Bevochtigenwerdachterwegegelaten,
deopslagwerd uitgebreid.
Schema:
I

- vacuümkoelen

opslag 1dagbij 5C

II

- vacuümkoelen

opslag 1dagbij20C

III

- nietvacuümkoelen

opslag 1dagbij20C

IV

- nietvacuümkoelen

opslag 1dagbij 5C

Alsproefbloemen diedaarnawerden beoordeeld:
derozenBaccara,Dr.Verhage enRed Garnetteenfreesia.
Verpakking inA.A.-dozen dieverderwerdengevuldmetanderebloemen
dieoverigensbuiten debeoordeling bleven.Bijontvangstwarenvooral
derozen,enigszinsvochtig.
Naast de2proefdozenwerd devacuümketel bijgevuld metanderedozen
metbloemenenrozenblad,dieoverigensbuitendeproefbleven.
Eenafzonderlijk proefjewerd genomenmet tweevariëteitenrozen
omhet effectna tegaanvan eenlagere drukdan5TORR indevacuümketel.
4.1 De resultaten
4.1.1 ^eafkoeling
Hetverloopvandekoeling isweergegeveninbijlage 5»Zezijn
berekend alseengemiddeldevan12meetpunten.Na14minuten
waseenvacuüm van 5TORRbereikt.Doorditvacuümnog 6minuten
vast tehouden daalde detemperatuurnogca.-JC.Ditisvan
belang omde temperatuurbinnen dedoosteegaliseren.Delaagstetemperatuurwas0,2Cgemetenindevulling vanrozenblad,
dehoogste eindtemperatuur2,2 Cineenrozebloem.Nahet
beluchten liepdeluchttemperatuur opvan 50naar8C.Dat
wasminderdanbijvorigeproevenmet eengeringere vulling
vandeketel.

-74.1.2 Gewichtsvermindering
Hetbrutogewicht vandetweedozenwasruim 23kg.Degewichtsverminderingendoorhetvacuümkoelenbedroegen0,35 kgof'1,5$
voorelkedoos.
4.1.3 Opslag entemperatuuryerloop
Hetverloopvande temperatuur tijdens deopslagvandewelen
nietvó"(5rgekoeldebloemenbij5 en20Cisweergegeveninde
bijlagen6en7.
Gedurende deopslagbij5Cdaalde de temperatuurvandeniet
vóórgekoeldebloemenin23uurvan18-g-Ctot90gemiddelden
inhetcentrum vandedoostot11^-C.
Hetblijkt datde"halfkoeltijd"van1doosvanhetwarmeprodukt13uurbedraagt.
Hetbegrip "halfkoeltijd"wordtmet eenvoorbeeld toegelicht
inbijlage8.
Vandevóórgekoeldebloemenopgeslagen bij5Cwordt deprodukttemperatuurna23uurca.1-g-Choger dandeomgeving.Hetcentrum
vandedoosijltna,maar stijgt tenslotte 2Cbovendeomgeving.
Tijdensdeopslagbij20C (afb.7)steegde temperatuurvanhet
vóórgekoeldeproduktvrijsnel.Na 18urenwasdezegelijk enna
23uren2Chogerdandeomgeving.Het centrumvande doosliep
ookhierwatachterindeopwarming,maar steegna23uurboven
degemiddelde temperatuur.
Wijwijzen eropdathet telkens slechts ééndoosbetreft.Indien
demassagroteris,bijv.bijvervoerineengeïsoleerd voertuig,
blijft dekoudebeterbehouden.
Anderzijds zaldeafkoelingvaneenwarmprodukt ineenstapel
dozen (ziebijlage 6)inbijv.eengekoeldvoertuig ofeenkoelcel,ooklangzamerverlopen.
Hetniet-gekoeldeprodukt steegna 23uurgemiddeld tot 5Cen
hetcentrumvandedooszelfs tot6-g-Cbovendeomgevingstemperatuur (ziebijlage 7). De"halfopwarmtijd"vanhetvóórgekoeldeproduktwas 7uur.Indevorigeproefwasdat6-g-uur.

4.1.4 Hetprodukt
Dekwaliteit enhoudbaarheid vandebloemenwerdweerdoorhet
Proefstation gecontroleerd.UithetverslagvanDr.Sytsemanamenwijhetvolgendeover:

1 dagopslagbij5C
Produkt

Roos

1 dagops ilag bij20°C

gevacuüm-

nietgeva-

gevacuüm-

nietgeva-

koeld

cuümkoeld

koeld

cuümkoeld

6,4
5,1

6,4
4,9

Baccara

7,8

Dr,Verhage

5,4

7,5
5,5

15,5

14,0

14,0

12,9

5,4

5,5

5,5

5,5

34,1

32,5

31,0

29,7

Garnette
Freesia
Totaal

Dekwaliteit zowel directuit dedoosalslaterop devaaswas
overhetalgemeenveelbeterdanindevorigeproef.Niettemin
kwamendefreesia'snietallegoedopen.Dehoudbaarheid verschilt
niet z oveelalsmen zouverwachten,hoeweldelijnvan"koud"
naar "warm" tochwel tezienis.Eéndagopslagbij5Chadwat
meereffectdanwelofnietvacuümkoelen.

4.2 Bevriezing
MetrozenBaccaraenNordiawerd onderzochthoe diepgekoeld kon
wordenvoorerschade optrad.Debloemenwerdenvoordehelft
bevochtigd enlosindeketelgelegd.Na15minutenwasdedruk
4,6 TORR=0Cendezewerdnog 6minutenvastgehouden.Debevochtigdebloemenwaren toenbevroren.Na1dagvertoondenalle
rozenbevriezingsschade.Debevochtigdehetergst.De stelenen
debladerenwarenhetmeest beschadigd.
Alle andereproevenwerdenuitgevoerd metbloemenverpaktindozen.Indedozenwerden6openingenaangebrachtvan2-g-cmdiameter,nodigvoorhetlatenontsnappenvandewaterdamp tijdenshet
afkoelproces.

-95.Praktijkproeven
Na6juli1970werden terbeproeving indepraktijk enkelemalen
eenaantaldozen,voornamelijk rozen,gevacuümkoeld.Zewerdenper
koelauto tussendeoverige,nietgekoeldeprodukten,ofpervliegtuignaarhetbuitenlandvervoerd doordefirmaZurel.
OP9.juli»
4A-dozenrozen

vliegtuig Parijs

4 G-dozen rozen

koelautoMannheim

3B-dozen anjers

koelautoMannheim

Op14juli'
4 dozenrozen

vliegtuigRome

3dozenrozen

koelautoMünchen

1 doos anjers

koelautoMünchen

5dozenrozen

koelautoBremen

Op16juli;
2 dozenrozen

vliegtuigRome

1 doos chrysanthenvliegtuigRome
1 doos lelies

vliegtuigRome

4 dozenrozenenanjers koelautoMünchen
Op4augustus:
2dozenrozen

koelautoHamburg

Op20augustus;
6 dozenrozen

koelautoMünchen

Op26augustus:
6 dozenBaccara

koelauto Como

Vanbovengenoemde zendingen zijnglobale inlichtingen overdekwaliteit bijaankomst beschikbaar.Daarhetnormalehandelspartijen
betrof,kondehoudbaarheid nadiennietwordennagegaan.
Somswerdenbijhetuitpakken devóórgekoeldebloemenalsbeter,
steviger enfrisserbeoordeeld.Vaakwerden ergeenverschillenopgemerkt.Duidelijkeklachtenwerdennietvernomen.

•105.1 ProevenVanStaaveren
Inaugustuswerden doordefirmaVanStaaveren teAalsmeer
proevenuitgevoerd.
5.1.1 Eersteproef
Inaugustuswerd doordefirmaVanStaaveren teAalsmeer
eenaantalproevenuitgevoerd.
De eersteop6augustusmet tweeAA-dozen entweeB-dozen gevuldmetrozen.Vanelktypedooswerd erééngevacuümkoelden
éénniet (controle).Nahetvacuümkoelenwerden zegedurende
1 dagbij22Cgeplaatst,daarnauitgepakt enopwatermet10
gr.Chrysalperliterineenkasruimte geplaatst.Detemperatuurvarieerdehiervan 15C 'snachts tot 33Coverdag.
AanhetverslagvanIr.A.Verboom ontlenenwehetvolgende:
Bijhetuitpakken bleek ereenduidelijkverschil tebestaan
tussendegekoelde endeniet-gekoeldedozen.Degekoelderozen
warenduidelijkinontwikkelingminderverdandeniet-gekoelde.
Tijdensdebloei issteedsbepaald,hoewelrozeneruitgebloeid
waren.Uitdezegegevensiseentabel samengesteldwaarindegemiddeldehoudbaarheid indagen (foto'swaarinhetverschil in
ontwikkeling zichtbaariswarenbijgevoegd).
Tijdensdebloeiwerdenbijenkelevariëteiten zeergroteverschillengeconstateerd zoalsbijv.bijInterflora,Sonia,Peer
Gynt enCarol.Omdatdeverschillen juistbijdesterkere soorten
het duidelijkstwaren,hebbenwaarschijnlijkdeongunstigeomstandighedenwaaronder debloeiwerd gevolgd,eengroteinvloedgehad
opdebloei,waardoor tenminste eendeelvanhet effectvandekoeling tenietisgedaan.Ondanksdat tochvoorlopigeconclusies:
1.Bijgeenenkelevariëteit trad schadeop;
2.Bijenkele goedhoudbarevariëteitenwaseenduidelijk gunstig
effect opdehoudbaarheid tezien;
3.Bijhetuitpakken isereenvoordelig effectvandekoeling.

10a.
Houdbaarheidindagen
AA
bietgek.

doos
Variëteit
1.Baccara
2.SuperStar
3.Interflora
4.Carla
5.Nordia
6.Verhage
7•Carina
8.BridelPink
9.Sonia
10.Concorde
11.PeerGy***
12.PinkSensation
13«Marima
14«SpanishSun
15.Carol
16.RedGarnette
17.Zorina
te*Verhage2ekv.
Gemiddeldevan
variëteiten

AA
gekoeld

6.80

7,00
6,10
11,30
6,90
10,70
6,00

6,05
7,00
6,70
10,25
5,95
6,90
7,00

6,30
6,90
6,50

5,95
7,95
4,65
6,00

9,75
5,90
6,00
7,50
6,00

7,25
6,00
12.10

13,15
11,65

11,40
6,80
(rijp) n.a

6,75
n.a

B
gekoeld

B
nietgek,

6,90
n.a

6,50
6,80
8,00
n.a
n.a
6,00
7,00
7,00
n.a

7,85
n.a
n.a
n.a
n.a
11,80

7,65
n.a
n.a
n.a
n.a
13,20

11,85
7,50

13,25
7,70

5,25

6,15

7,79

8,11

6,35
6,60
8,60
n.a
n.a
6,00
7,00

alle
7,91

7,34

1*JÉ#«Xhoudbaar:

indagen
ini»

0,57dg

0,32dg

7,8 %

4,1 %
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5.1.2Tweede_proef
De tweedeproefdoorVanStaaverenwerd op20augustusingezet.
Numet2B-dozen waarvan 1gevacuümkoeld en1doosniet-gekoeld
(controle).
Deopzet enuitvoeringwarengelijkaandeeersteproef.Na1dag
opslagbij20Cwasdetemperatuur indegekoelde doos opgelopen tot18Cenindeniet-gekoeldedoos tot22C.Nahetuitpakkenwerden debloemenweeropwatermetChrysal gezet,maar
nuineenruimtemetgelijkmatiger temperaturen nl.van18 tot
22°C.
UithetverslagvanIr.Verboomnemenwijhetvolgendeover:
Erwerdenalscriteriumvoorderijpheid 2groothedenvastgesteld,nl.:
1.dedatumwaarop debuitenste kelkblaadjes rondom loswaren;
2.dedatumwaarop demeestemeeldradenindebloem zichtbaar
werden;
enals $ewerd ook deverwelkingsdatum vastgesteld.Bijhetuitpakkenbleek erooknueengrootverschil tebestaan tussende
gekoelde enongekoelde rozen.Degekoeldewaren ca.1daglater
open,watbetekent datdegekoelde rozenongeveer 1daglanger
houdbaarwaren.
Degewichtsverliezen na 1dagbewaren indedozenwarengemiddeld!
gekoeld 4$

n i e t gekoeld 2-jj$

-12Gemiddeldehoudbaarheid indagen
(VanStaaveren)
Behandeling
Variëteit
Baccara

Gevacuümkoeld

niet-gevacuümkoeld

Interflora

8,45
11,10

10,75

Superstar

8,05

6,90

8,90
5,85
7,70
12,45
6,35
9,90
7,05
8,00

7,35

Carla
Verhage
BridalPink
Carina
Nordia
Sonia
Pink Sebastiaan
Concorde

7,15

6,00
8,80
11,85
6,85
9,15
6,55
8,00

12,45
7,60
8,10
14,60
15,05
15,05
10,35

Sonora
Dominant
SpanishSun
Marimba
Carol
RedGarnette

Zorin*a
Gemiddeld

11,45
6,50
7,50
11,35
12,80
13,25
9,25

9,83

Langerhoudbaardg.
in io

8,97
0,86 dg.

9,5 1»

Tijdensdebloeiwerdenbijenkelevariëteitengroteverschillen
geconstateerd.Opmerkelijk isdelangerehoudbaarheidvanderozen
indezetweedeproef tenopzichtevandeeerste.Ditwaseengevolgvandebuitensporighoge temperaturen bijdeproefvan6augustus.
Conclusies:
1.Doorhetvacuümkoelentreedtgeen schadeop;
2.Derijpheid vangekoelde rozenwasna24uurbewarenveelgeringerdanvanongekoelderozen;

-153.Gekoelde rozenkwamenlangzamer open,enzijnduslangerverkoopbaarvoordedetaillist;
4.Gekoelderozen zijnlangerhoudbaarvoordeconsument;
5.Gekoelderozenkwamenbeteropen.
6.Proeftransporten
Omgeïnformeerd tezijnoverhet temperatuurverloop tijdenshetvervoer
werdeninseptemberdrieproeftransportenuitgevoerd.Hierbijwerden
temperatuurwaarnemingen bijwel-enniet-gekoeldebloemengedaandoor
indedozen temperatuurschrijversteplaatsen.
6.1 Zürich
Het 1eproeftransportwerdop14septembermetmedewerkingvande
firmaVanStaaverenuitgevoerd bijeen zendingbloemenpervliegtuignaarZürich.
- éénC-doos gevacuümkoeld,
- éénC-doosniet-gevacuümkoeld,
enalsextracontrolebleeféénC-doos vacuümgekoeld 1dagineen
koelcelinAalsmeer.
Inbijlage 9zijndetemperaturen vandetweedozen tijdensde
reiseninééndoosgedurende1dagindekoelcelbij2C,weergegeven.ZezijnovergenomenvandeRyantemperatuurschrijversdie
inhetcentrumvandedooswarengeplaatst.
Debegin-eneindtemperaturenworden gecontroleerd met thermometers.
Deomgevingstemperaturen tijdensdereispervliegtuigendeopslagte
Zürich totdevolgende dagzijnniet bekend.Deprodukttemperaturen
indetweedozennaarZürichgedroegen zichongeveervolgensde
verwachtingen.Na ééndagwasdeeindtemperatuurvande gekoelde
doosnogruim 2Clagerdandenietgekoelde.Indekoelcelwasde
luchttemperatuur 2C.Hetisopmerkelijk datdeB-doos indezecel
na 8urenreedsdeomgevingstemperatuur hadaangenomen.
InvorigeproevenmetAA-dozen duurde deafkoelingvanwarmebloemenineenkoelcelaanzienlijk langer.
Dekleinere C-doos blijktveel sneller deomgevingstemperatuur te
volgen.Ditgeldtookvoordeopwarmingvan eengevacuümkoeldproduktbijeenhogere omgevingstemperatuur.

-14Hetprodukt
Hetbetrof16variëteiten,waarvanoverwegend dezelfdealsuit
devorigeproef.Indecontrole teAalsmeerwasdehoudbaarheid
gemiddeld 9»46dag.Daarvanwerdvastgesteld,datsommigerozen
houdbaarwaren. .., ,,
,. „ , ,..
langer,anderekorterv--Dezegevacuumkoeldebloemendie1dagbij
2 Cwarenbewaard,kwamennormaal openenvertoondengeen afwijkendekleur.
Bijhetuitpakkenna 1daginZürichwaren degevacuumkoeldebloemen steviger,frisserenmeestalminderveropen.Hetgunstige effect
wasna2en3dagenopwaterbijallerozennog tezien.Denietgekoeldewareneerderverwelkt.
Twee transportennaarMünchen enMilaanwerdengevolgd doorde
herenBrockhoffvandeveilingBloemenlust enWiersmavanhet
SprengerInstituut.
6.2 München
Op15septemberwerd eenproefzendingperkoelautovandefirma
ZurelnaarMünchenvervoerd.
Temperatuurwaarnemingenwerden gedaanin2gevacuumkoeldeAA-dozenen
in2niet-gevacuümkoeldedozen,t.w. 1AA-en1G-doos.Zewerden tussenniet-voorgekoeldedozenmetbloemeninde2elaagvandebodem
geladenop1/3 vanafdevoorkant.Dedozenwerden opdezijkantgestapeld entamelijk compactgeladen.Tussendeladingbleefweinig
ofgeenruimtevrijvoorluchtcirculatie.
De temperaturen zijnweergegeven inbijlage 10.Vandegevacuumkoelde bloemenliepde temperatuurvrijsnelop.Eéndooseindigde
op9Cdeandereop14C,Ditverschilmoetworden toegeschreven
aandeverschillende positiesvandedozenindewagen.Denietvóórgekoeldedozenkwamenaanmet temperaturen vanresp.15 en
17C.Zekoeldendusmaarweinig af,terwijl devóórgekoeldebloemenintemperatuur stegenonderinvloedvandeoverige,niet-voorgekoelde lading.Nauwkeurige gegevensoverdeluchttemperaturen inde
koelauto zijnnietbeschikbaar.
Bijdezereiswashetafkoelend effectvandekoelinstallatie vrij
matig.Infeitewerd slechtsvoorkómen datdeniet-vóórgekoelde
bloemenverderintemperatuur stegen (broei)terwijldevóórgekoelde bloemenvoor eendeelnogvrijsnelopwarmden.
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lossenuitdeauto,devolgende temperaturen gemeten;rozen
(Zorina)27°C,Chrysanten 23CenTrosanjers 17C.De'buitenluchttemperatuur op16september7.30uurwas 16C.
Hetprodukt
Devolgendemorgen 8.00 uurwerden debloemen teMünchengecontroleerd.Erwarenweinigverschillen inkwaliteit tussende
wel-enniet-gevacuümkoeldebloemen.Garnette,gekoeld,wasminderveropendandenietgekoelde.Bij2indeautomeegenomen
bossenbleefditverschil 1dagbestaanen zelfsna 3dagenwas
ditnog tezien.
Bijdeandererozeno.a.Marimba,Carol,Baccara enSuperStar
warenergeenverschilleninkwaliteit tezien.
Deontvanger teMünchenbetrof eenbloemenwinkel(speciaalzaak).
Deontvangruimtewasopdeeersteverdieping enwatkleinomin
tewerken.Benedenwas eenkoelcel,dieniet ergordelijkwasen
waarindebloemennaontvangst opwaterwerdengezet.
6.3 Milaan
DeproefzendingvoorMilaanwerd op16septembereveneensineen
koelautovandefirmaZurelvervoerd.Hetbetrof 3G-dozenmetde
rozenBaccara enInterfloraen1AA-doos lelieswaarintemperaturenwerdengemeten.TweeG-dozenwerden gevacuttmkoeld,1G-doosen
deAA-dooswerdennietvdórgekoeld.Dewijzevanladenwasgelijk
aandevorige proefmet dienverstande datdeautovoor slechts
2/3wasgevuld.Deproefdozen inde2elaagkwamennumeerindirect
contactmetdecirculerende lucht.De thermostaatwasafgesteld op 5C
luchttemperatuur.

De temperaturen
Inbijlage 11 zijndeprodukttemperaturen gedurende dereisweergegeven.Debeidegevacuümkoelde dozengedroegen zichtenaanzien
vanhet temperatuurverloop gelijkwaardigenaanhet eindvande
reiswasde temperatuur daarin opgelopen tot8à9C.Debeide
niet-vóórgekoelde dozenkoeldennubeterafdanopdevorige reis.
Derozenkwamenaanbijeentemperatuurvan12C,deleliesbij9C.
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van deauto,waardoordekoellucht beterinaanrakingkwammet
de (warme)lading.
Hetprodukt
Bijhetuitpakken inMilaanwarenergeenduidelijke verschillen
indekwaliteitvandebloemen tezien.Ooknietbijtweeinde
automeegenomen bossenBaccara,die2dagenlateropwaterwerden
gezet.Enkelerozenkwamenniet openendeoverigewaren4dagen
latergeheeluitgebloeid.Ditvrijslechteresultaat zaleengevolg zijngeweestvandeongunstige omstandigheden indeautokoffer.
Debeoordeling bijaankomst inMilaanmoetoverigensmetenige
reservewordenbezien.
Hetwasnamelijk onderdepraktijkomstandighedeninAalsmeerniet
goedmogelijkmetgeselecteerde partijtjesproefbloemen tewerken.
Hetuitblijvenvanverschillenbetekent dusnietdatergeengunstigewerkingvanhetvacuümkoelen isgeweest.
DeontvangerinMilaanwaseengrossier.Hetproduktwerdhiermet
vakkennisbehandeld.Erwaren2cellenwaarinde luchtvochtigheid
werd geregeld door eenvernevelaarmethygrostaat.
Eenderdekoelcelwordtbijgebouwd om elkebloemengroepdejuiste
opslagtemperatuur tekunnengeven.Veelbelangstellingwerd getoond
voorhetvacuümkoelen enhetgedragvandegekoelde rozen opwater
zouwordengevolgd.
7.De kostenbegroting
Teroriëntatie gevenwe eenoverzichtvandeinvestering endebedrijfskostenvooreenkleinere eneengrotere vacuümkoelinstallatie.
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lengte

ketel

3

diameter

ketel

1,60m

inhoud

6m

ketel

8,40m

m

2,20m

5

32m 5

capaciteit percharge

14AA-dozen

80AA-dozen

capaciteit peruur

28AA-dozen

160AA-dozen

aantaldozenperpallet

7

10

ƒ 50.000,-

ƒ200.000,-

Investering,ketel,pompen,
koelinstallatie,compleet

Begrotingdirectekostenvacuümkoelenvanbloemen (inguldens)
kosten perbedrij fsuur
Bedrijfsuren
perjaar

vaste kosten

Kostenper

variabele kosten

totaal

AA-do0s

a

b

a

b

500

19,50

78,-

17,-

29,-

36,50 107,-

1,30

0,67

1000

9,75

17,-

29,-

26,50 68,-

0,95

0,43

1500

6,50

39,26,-

17,-

29,-

23,50 35,-

0,84

0,34

Deproduktie isinaantallen dozenperjaar:
bij 500bedrijfsuren
" 1000

"

" 1500

a

b

a

a

b

I4.OOO

80.000

28.000

160.000

42.000

24O.OOO

Indezebegroting isuitgegaanvan:
afschrijving12-g$
rente &fovan 5O/0vandeinvestering
onderhoud3$>
Hetuurloonisgesteld opƒ 7,-.Eenheftruck+chauffeur opƒ 15,peruur.Voordekleineketelisgerekendmetdehalveheftruckkosten,
Het energiegebruik isinbegrepen.

b

-18Samenvatting enconclusies
Inproevenwerdheteffectvanhetvacuümkoelenopdekwaliteit ende
houdbaarheid vaneenaantal snijbloemenonderzocht.
Bijrozen,anjers,tulpen,narcissen enfreesia'swerdengeenschadelijke gevolgenwaargenomen.
Indozenverpaktebloemenwerdengevacuümkoeld en,alsnabootsingvan
niet-gekoeldvervoer,direct daarnaineenniet-gekoeldeomgevinggeplaatst.Opdezewijzewerdmeteen twintigtalrozevariëteitenbijhet
uitpakkenna1dageenbeterekwaliteit (frissersteviger,minderopen
bloemen)verkregen t.o.v.niet-vóórgekoeld.Dehoudbaarheid opwater
wasvoorallevariëteiten gemiddeld,bijna1dagof S^f/olanger.
Deafkoelingverlooptvrijwel evensnelalsdievangroenteprodukten.
Indegebruiktevacuümkoelinstallatie vanhet SprengerInstituut duurde
het 20minuten omeenprodukttemperatuurvan+1Ctebereiken.
Hetisnoodzakelijk dedozen teperforeren omdewaterdamp,diebij
hetafkoelingsproceswordt gevormd, telatenontwijken.Indeproeven
blekendrieopeningenvan2-g-cmdiameteropelkkopeindevandedoos
voldoende tezijn.
Degewichtsverliezen doorhetvacuümkoelenbedroegenca. ijt tot 2$.
Indienhetproduktuitwendig volkomendroogis,kanbevochtigenhet
afkoelproces versnellen.Indepraktijk zalbevochtigen alsregelniet
noodzakelijk zijn.
Deafkoelingvanindozenverpaktebloemenverloopt ineengewonekoelcel zeertraag.Mits erluchtigwordt gestapeld duurthetmetAA-dozen
méérdan 36urenvoordeceltemperatuurinhetcentrumvandedozenis
bereikt.Inkleinere dozenverloopt deafkoeling sneller.Bijdichte,
aangesloten stapeling ineenkoelcelverloopt deafkoelinglangzamer,of
het centrum vandeladingwordt inhet geheelnietafgekoeld.Dooreigen
warmteontwikkeling kaninhet centrum detemperatuur zelfs stijgen (broei).
De "temperatuur-traagheid" vandegroteredozeniseenvoordeel alshet
produktnahetvacuümkoelennietdirect ineengekoelde omgevingkan
wordengeplaatst.
Uit temperatuurwaarnemingentijdenshetvervoerinkoelauto sisgeblekendatdeafkoelingvaneenwarm ingeladenprodukt,vooralbijcompacte stapeling,zeerlangzaamverloopt.Enkelegevacuümkoelde dozen
stegenineen tendelegevulde autoven ineenvolleauto zelfs tot14C
doordeinvloedvanhet overigeniet-vóórgekoeldeprodukt.

-19Omnogenigkoeleffect tebereikenmetniet-voorgekoeldeladingineen
koelautomoetop "lucht"gestapeldworden.Ditgeeftwatruimteverlies
maarhetbehoeftgeenafbreuk tedoenaandestabiliteitvandelading.
Eénvóórgekoeldeladingmoetcompact gestapeldworden.Hoe groterde
massades telangerblijft dekoudebehouden.Bitgeldt zowelvoor
(tijdelijke)opslagineenwarme omgevingalsvoorhetladenineen
geïsoleerdofineengekoeldvoertuig.
Afhankelijk vandegroottevandevacuümkoelinstallatieendegebruiksintensiteit zullendebedrijfskosten variërenvanƒ1,30totƒ 0,34
perAA-doos.

Wageningen,12oktober1970
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S u m m a r y
Vacuum-cooling of out-flowers
Experimentswithvacuum ooolingofcut-flowers were carried out
inco-operationwith the "ProefstationvoordeBloemisterij"at
Aalsmeerat theauction "Bloemenlust"in thatplacein1970.
The effect ofvacuum-cooling on thequality andkeepabilityof
roses, carnations, tulips,daffodils and freesiaswereinvestigated.
Notanyinjurywasobserved, caused by thecoolingprocess.
Flowers,packed intoAA-cartonsof120x48x28cm,werevacuumcooled and,asanimitationofnon-refrigerated transport, immediatelyafter thatplaced innon-cooled surroundings.Asaresult
abetterquality (fresher,firmer,lessopenproduct)wasobtained
when theflowerswereunpacked afteroneday,incomparison with
non-cooled flowers.Thekeepability onwaterofallvarietieswas
longer,some timesnearly 1dayor9è$»
Thecoolingdownofcut-flowerswentaboutasfast aswithvegetables.
With thesmallvacuum-cooler oftheSprengerInstitute it took20
minutes toreachatemperature oftheproduct of+ 1C.
Itisnecessary toperforate thecartonsinorder toletthewatervapourescape,whichisproduced during thecoolingprocess.Inthe
experiments itappeared that threeholesof2£cmindiameterintit«two
topendsofthecartonswere sufficient.
Theweight-lossesbyvacuum coolingwerelimited to1£to2%.Ifthe
product iscompletely dryon theoutside,wettingmay fasten thecoolingdownprooess.Ingeneral,wettingwillnotbenecessary.
Coolingdown flowerspacked into cartons occursvery slowly inacommon
refrigerated room.
WhenAA-cartons were stacked inacold storewithmuchspacebetween
them, itstill tookmore than36hours for thecold topenetrate into
thecentreof thecartons.Insmallercartons coolingwent faster.In
a coldstorewithcompaot, closed storage,cooling iseitherslower,
orthecentreof theloadisnot cooled atall.
The temperature inthecentreof theloadmight evenrisebytheheat
production caused by therespiration oftheflowers.
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The"temperature-slowness" ofthebigcartons isanadvantagein
case theproduct cannot immediately beplaced incold surroundings aftervacuum-oooling.
From temperature observations during transport in refrigerated
vans itappeared that thecooling downofawarmproductooours
very slowly, especially withclosed stacking.Somepre-cooled
cartons,stowed amongnon-cooled cartonsinapartly filledrefrigerated van,roseintemperature from+1 Cto 8C.Inacompletely filled van temperature evenrose to14Cunder theinfluenceofthenon-oooledproduct.
Inorder toobtain somecooling effectwithnon-precooledproductsinarefrigerated van thecartons should bestackedwith
airspacesbetween them.Thisresultsinsome lossofspacebut
itneed not derogate from thestability oftheload.
Apre-cooledproduct should bestowed compactly.The largerthe
mass thelonger thecoldwillbekept.Thisistrue for (temporary)
storage inwarm surroundings and forloading intoaninsulated or
refrigerated van.
Dependent onthe sizeof thevacuum-plant and theintensity ofuse
therunningcostswillrange fromƒ 1,50 toƒ0,34P«rAA-carton.

Wageningen, 19/10'70.

