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HOOFDSTUK I. BEWAARFACTOREN.
1. I N L E I D E N D E B E S C H O U W I N G E N O M T R E N T D E
BEWAARFACTOREN.
Door hun groote neiging tot bederf was de consumptie van de
meeste versehe tuinbouwproducten vroeger in sterke mate beperkt
tot de plaats op aarde waar ze geproduceerd, en tot den tijd van
het jaar waarin ze genietbaar werden.
Dit is door de toepassing van een rationeele bewaarmethodiek
anders geworden. Hierdoor is het nu reeds technisch mogelijk
vele producten gedurende een groot deel van het jaar of zelfs gedurende het geheele jaar practisch op iedere plaats op aarde
ter markt te brengen. Dit houdt natuurlijk nog niet in, dat dit voor
alle gevallen ook economisch mogelijk is. In laatste instantie moet
uiteraard de rentabiliteit den doorslag geven bij de beslissing of
bepaalde methoden van bewaring en verzending zullen worden
toegepast. In de volgende bladzijden zullen wij echter uitsluitend
behandelen de vraag, in hoeverre en op welke wijze wij in het
leven van een geoogste plant of van een geoogst plantenorgaan
zoodanig in kunnen grijpen, dat de levensduur ervan verlengd
wordt en de gezondheid behouden blijft.
Daarbij kunnen wij al direct vaststellen, dat de verlenging van
den levensduur altijd berust op de vertraging van de levensprocessen of op de bescherming van het product tegen ziekten. Nooit
kunnen wij nieuw leven in afgeleefde tuinbouwproducten brengen;
als hun levenskracht verbruikt is moeten ze onherroepelijk te
gronde gaan.
Langzamerhand hebben practische ervaring en theoretisch onderzoek een zeker aantal factoren doen kennen, die een overwegenden invloed uitoefenen op de mogelijkheden voor het rekken
van den normalen levensduur van versehe tuinbouwproducten.
Deze factoren staan als regel niet los van elkaar, maar zij beïnvloeden eikaars werkzaamheid en zij vormen een samenhangend geheel.
Bij de beschouwing van het complex dezer factoren zijn twee
belangrijke gegevens van elkaar te onderscheiden :
1°. de toestand, waarin het product verkeert, als het de bewaarruimte binnenkomt.

2°. de toestand van de bewaarruimte.
De toestand van het product, zooals het de bewaarruimte binnenkomt, is het resultaat van de inwerking van vele factoren. Hiertoe kunnen wij rekenen de groeiomstandigheden, de rijpheid bij
het oogsten, de gaafheid, en de omstandigheden, waaronder het
product verkeerd heeft tussehen den oogst en de aankomst in de
bewaarruimte. Deze factoren grijpen bij verschillende variëteiten
nog weer op verschillende wijze in.
W a t betreft den toestand van de bewaarruimte zijn de temperatuur en de samenstelling van de atmospheer voor den bewaarduur van het grootste belang. De atmospheer is zelf weer een
resultante van vele andere factoren. Men denke aan het vochtgehalte, het koolzuurgehalte, het zuurstofgehalte en het eventueel
gehalte aan giftige gassen.
Ben aparte bespreking van deze factoren, de bewaarfactoren,
zooals men ze, in analogie met de groeifactoren, kan noemen, vindt
men in de hierachter volgende bladzijden.

2. DE I N V L O E D V A N D E B E W A A R T E M P E R A T U U R
OP DE PRODUCTEN.
Lage t e m p e r a t u u r v e r t r a a g t de levensprocessen.
De ervaring heeft geleerd, dat de levensduur van een plant of
plantenorgaan sterk door de temperatuur van de omgeving beïnvloed wordt. In het algemeen geldt, dat hoe lager de temperatuur
is, hoe meer de levensprocessen van een plant of plantendeel geremd worden. Hoe hooger de temperatuur, des te sneller zij verloopen. Dit geldt echter slechts binnen twee grenzen. Komt de
temperatuur onder een zekere benedengrens, dan wordt de samenhang van de processen zoodanig verstoord, dat het product ziek
wordt en voortijdig te gronde gaat. Komt de temperatuur hooger
dan een zekere bovengrens, dan geschiedt dit eveneens.
Bij het koelen van levende tuinbouwproducten hebben wij vóór
alles met deze benedengrens te maken. W a n t daarbij komt het er
op aan, de bewaartemperatuur zoo laag te maken, als zonder
schade voor het product nog juist mogelijk is.
Om een globalen indruk te geven van de mate waarin verlaag-

de temperatuur den levensduur verlengt, kunnen wij de volgende
cijfers betreffende appels aanhalen.
Volgens proeven van M a g n e s s en zijn medewerkers (104) in
Amerika, zal de rijping van appels bij -|-20° C. ongeveer twee
maal zoo snel verloopen als bij -(-10° C , bij -(-10° C. bijna tweemaal zoo snel als bij -f-4.5° C , bij -)-4.5° C. ruim twee maal zoo
(snel als bij 0° C. en bij 0° C. ongeveer 1}4 maal zoo snel als bij
—1° C. Deze cijfers zijn berekend als ruwe gemiddelden van
gegevens over zes Amerikaansche appelvariëteiten.
K i d d (88) geeft voor Engelsche appels aan, dat de rijping bij
-(-20° C. ongeveer tweemaal zoo snel verloopt als bij —^—10° C.
en bij —|—10° C. ongeveer tweemaal zoo snel als bij 0° C.
Deze twee opgaven komen niet geheel met elkaar overeen. Vermoedelijk zal men niet ver van de waarheid zijn, als men rekent,
dat binnen de twee bovengenoemde grenzen bij iedere 10° C. temperatuurverlaging de rijping 2 à 3 maal vertraagd wordt.
D e schadelijke b e n e d e n g r e n s v a n de t e m p e r a t u u r als
criterium v o o r h e t vaststellen v a n de beste b e w a a r temperatuur.
De belangrijkste vraag is n u : wat is voor de producten de
schadelijke benedengrens van de temperatuur. Uit den aard van
de zaak denkt men hier het eerst aan het vriespunt van de producten, als iets, dat vermeden moet worden. Zooals echter uit de
hierna te noemen onderzoekingen zal blijken, heeft het vriespunt
van de producten als zoodanig niet de absolute waarde, die men
soms geneigd is er aan toe te schrijven.
Om dit te illustreeren kunnen we allereerst de proeven van
G r e e n e (61) aanhalen. Hij liet exemplaren van de appelvariëteiten Winesap, Ben Davis en Gano bij verschillende temperaturen
bevriezen en daarna op verschillende wijzen ontdooien. Zijn conclusie was, dat wanneer de vriestemperatuur van deze appels niet
lager dan —4° C. wordt, en het ontdooien zeer langzaam, n.1. bij
een temperatuur juist beneden 0° C. plaats heeft, deze appels van
dat bevriezen geen schade ondervinden. De proeven van C ar rick
(31) in 1924 wijzen in dezelfde richting. Hij bepaalde van 10
Amerikaansche appelvariëteiten zoowel de doodelijke temperatuur
als het bevriezingspunt, en constateerde, dat de doodelijke tem-

peratuur met waarden van y2 tot bijna 3 graden C. lager lag dan
het bevriezingspunt van de appels. Deze waarden waren al naar
de variëteit kleiner ofi grooter.
W e kunnen op grond van deze proeven dus vaststellen, dat het
vriespunt van een product nog niet de absoluut schadelijke benedengrens behoeft te zijn. Het behoeft echter ook geen betoog,
dat men toch goed zal doen te zorgen, dat producten zooals de
appel, niet beneden hun vriespunt geraken, want ten eerste is bij
sommige appelvariëteiten het verschil in graden C. tusschen bevriezingstemperatuur en doodelijke temperatuur maar zeer klein
en ten tweede ondervindt een bevroren product zeer snel schade,
wanneer het gestooten wordt. Als regel moet voor de bewaring
dus aangeraden worden bevriezing te vermijden. Bevriest een product niettegenstaande alle voorzorgen, dan is het misschien nog
te redden door het langzaam bij lage temperatuur te laten ontdooien.
Er zijn op de regel, dat men bevriezing moet vermijden, echter
uitzonderingen. Dit blijkt uit een onderzoek van R a s m u s s o n
(145) met Hollandsche uien. Hij liet een partijtje bevriezen bij een
temperatuur van —5 tot —7° C. en bewaarde het bij die temperatuur gedurende 7 maanden. Daarna liet hij de uien voorzichtig
ontdooien bij een temperatuur van 0 tot - | - 1 0 C. Dit duurde een
week. Z e waren nu glanzend, los, week en rimpelig, maar geheel
frisch. Tusschen de schillen zaten echter druppels water en als hij
in een ui kneep liep het water eruit als uit een spons. De uien
waren dus niet goed meer. Daarentegen ondervonden uien, die
bevroren en bewaard waren bij een temperatuur van •—2,5 tot
—3,5° C , na voorzichtige ontdooiing, niet de minste beschadiging.
Z e waren hard, droog en stevig.
Aangezien deze uien bij een temperatuur van —1 tot 0° C. nog
uit gaan loopen en kunnen schimmelen, hetgeen bij een temperatuur van —3° C. geheel voorkomen kan worden, heeft R a s m u s s o n voorgesteld de uien bij een temperatuur van —3° C. te bewaren. Het bleek bovendien, dat het vermogen tot uitloopen door
deze lichte bevriezing in het geheel niet geschaad werd, en dat
het uitloopen na het uitplanten zelfs aanmerkelijk sneller plaats
vond.
Knoflook kon een nog lagere temperatuur dan de ui goed door-

staan. De temperatuur van —3° C. bleek voor een goede bewaring
echter voldoende.
Het is verder in de praktijk bekend, dat ook variëteiten van
kabuiskool en van Brusselsche spruitjes een lichte bevriezing kunnen verdragen.
Inzake de bevriezing van producten moet nog opgemerkt worden, dat er soms onderkoeling in de producten op kan treden,
d.w.z. dat op het eigenlijke bevriezingspunt nog geen bevriezing
plaats heeft. De temperatuur kan dan tot 2 à 3° C. beneden het
bevriezingspunt van het product dalen, voordat daarin ijsvorming
optreedt. Na het ontstaan van de eerste ijskristallen loopt zij dan
weer op tot die van het eigenlijke bevriezingspunt. De eventueele
waarneming, dat een product bij de opgegeven bevriezingstemperatuur nog niet bevriest, mag dus op zichzelf nog niet doen concludeeren, dat het bevriezingsgevaar bij die temperatuur niet bestaat.
W e willen nu onderzoekingen vermelden, waaruit blijkt, dat er
ook producten zijn, van welke de schadelijke benedengrens een
eind boven hun vriespunt ligt.
W e kunnen als eerste voorbeeld de tomaat nemen.
De eerste, die vaststelde, dat de tomaat bij lage temperatuur niet
in staat is normaal te rijpen, was de Amerikaan D i e h l (47). Hij
bewaarde groene, geheel uitgegroeide tomaten van de variëteit
Globe bij een temperatuur, die vlak boven hun bevriezingstemperatuur lag, n.1. bij een temperatuur van 0° tot —0.83° C. Zij waren
dus zoo laag gekoeld, als zonder gevaar voor bevriezing mogelijk
was. Het bleek, dat, indien de tomaten hoogstens 120 uren, d. i.
5 dagen bij die temperatuur bleven, en vervolgens bij gewone temperatuur geplaatst werden, zij in staat waren volledig na te rijpen
en niet aan abnormaal bederf onderhevig waren. Wanneer hun verblijf bij 0 tot —0,83° C. echter langer dan 5 dagen geduurd had,
was een groot aantal vruchten niet in staat om vervolgens bij gewone temperatuur op normale wijze na te rijpen.
Iets dergelijks vond B a r k e r (9) in Engeland met de variëteiten Riverside en Manx Marvel. Indien hij ze vier dagen bewaarde bij + 1 ° C. en ze vervolgens bij gewone temperatuur
plaatste, waren ze in staat om volledig na te rijpen zonder neiging

tot abnormaal bederf. Bewaarde hij ze daarentegen 6 dagen bij
+ 1° O , dan rijpten ze na plaatsing bij gewone temperatuur niet
normaal en waren spoedig aan bederf onderhevig.
Volgens proeven van R o s a (151) in 1926 en B a r k e r (9) in
1927 ondergaan tomaten, indien zij bij + 1 0 en + 11° C. bewaard'
worden, meer verlies door schimmelaantasting dan indien zij bij
+ 15 à + 1 6 ° C. bewaard worden.
Blijkbaar gaat er bij de rijping van de tomaat bij temperaturen
van 10° C. en lager dus iets mis. De toegebrachte beschadiging is
echter van een andere soort dan die bij de bevriezing. Bevriezing
bij te lage temperatuur werkt direct doodend. Temperaturen van
10° C. en lager geven t. o. v. de tomaat meer den indruk, dat zij
geleidelijk ontsporend op de normale levensprocessen werken, zoodat de invloed ervan pas na eenigen tijd merkbaar is.
In Duitschland is men tot de meening gekomen, dat tomaten het
best bij een temperatuur van 0° C. bewaard kunnen worden. In
de eerste plaats kwam P l a n k (139) tot deze conclusie. Hij bewaarde in 1926 de soorten Bonner Beste en Lukullus gedurende 28
dagen bij een temperatuur van 0° C. Z e waren op 7 September geheel rijp geplukt en eenige uren na het plukken in de koelruimte geplaatst. Na 28 dagen waren beide soorten nog geheel schimmelvrij,
ze schenen alleen wat lichter van kleur geworden te zijn. (Dit is
een verdacht teeken!) Na 34 dagen begon schimmel op te treden,
maar de partij als geheel beschouwd was nog in goeden toestand.
Na bewaring gedurende 28 dagen bij 0° C. werden exemplaren
van de variëteit Bonner Beste in een ruimte van + 1 6 ° C. gebracht. Nu bleek, dat ze zich bij deze temperatuur nog slechts twee
dagen goed hielden. N a drie dagen begon schimmelaantasting op
te treden en na 4 dagen waren de vruchten week en sterk beschimmeld. De smaak was echter volgens P l a n k nog goed.
In 1927 kon P l a n k (140) weer rijpe tomaten van de variëteiten Bonner Beste, Tuckwood en Prinzessin-tomaat, ondanks het
feit dat zij veel barsten vertoonden, ongeveer vier weken zonder
noemenswaard verlies bewaren bij een temperatuur van 0° C. Hoe
zij zich daarna, bij gewone temperatuur, gedroegen, wordt niet
meegedeeld.
Behalve door P l a n k zijn in Duitschland door S c h n e i d e r
en F r i e b e - S c u p i n (152) proeven over den invloed van de

temperatuur op de bewaring van de tomaat gedaan. Zij constateerden dat bij 0° C. een bewaring gedurende 4 à 5 weken mogelijk was met weinig verlies. Bij langere bewaring trad eenig
schimmelbederf op, maar een bewaarduur van 7 weken was zelfs
nog rendabel. Zij merken echter op, dat onrijpe en half rijpe vruchten bij 0° C. wel is waar goed houdbaar waren, maar bij deze
temperatuur geen narijping en kleuring vertoonden. Zij raden
daarom aan, alleen rijpe vruchten te koelen.
Uit het bovenstaande is duidelijk, dat zoowel P l a n k als
S c h n e i d e r en F r i e b e - S c u p i n gelijke verschijnselen hebben
waargenomen als de eerder genoemde Amerikaansehe en Emgelsche onderzoekers, maar dat zij ze anders hebben gewaardeerd.
Sedert zijn nog twee uitgebreide onderzoekingen over den invloed van lage temperatuur op de tomaat gepubliceerd en wel van
W r i g h t , P e n t z e r , W h i t e m a n en R o s e (192) van het
Departement van Landbouw in Amerika en van M u l d e r en
S p r e n g e r (121) van het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen. De resultaten van deze onderzoekingen
komen in hoofdzaak overeen. Zij bevestigen de eerder gedane
waarnemingen, dat de tomaat bij lage temperatuur geleidelijk een
eigenaardig bederf ontwikkelt (lage temperatuur bederf) en verbreeden de kennis hieromtrent. Zoo kwam in beide onderzoekingen
aan het licht, dat de tomaat des te vatbaarder is voor lage temperatuur bederf, naarmate zij minder rijp is en dat voor tomaten
in een bepaalde rijpheidsphase de veilige verblijfduur bij een lage
temperatuur des te, korter is, naarmate deze temperatuur lager is.
Op het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt is gewerkt met
de variëteiten Ailsa Graigh sel. Nunhem, Tuckwood sei. Nunhem
en Nunhem's Export. Een verschil in gedrag werd bij deze drie
variëteiten niet waargenomen.
Onderzocht zijn temperaturen van 0 tot -f~25° Qt D e volgende
temperatuurgebieden konden hierbij worden onderscheiden.
-{-16 tot -j-25° C: Een goede narijping vond steeds plaats; bij
4-16° O deden zich alreeds zeer sporadische gevallen van een niet
geheel goede kleuring voor.
-\-12 tot -\-15° C. : Vruchten, die bij het plukken al een eerste
begin van kleurverandering vertoonden, rijpten steeds goed na ;
hoe dichter men -)-12° C. nadert, hoe spoediger men aan een graad

van rijpheid toe is, waarop geen volledige narijping kan volgen.
+ 7 0 tot + 7 7° C. : De afhankelijkheid van de rijpheid bij het
plukken is in dit temperatuurgebied nog grooter; zeer duidelijke
symptomen van lage temperatuurbederf (glazigheid en abnormale
tint) tredden niet op, wel echter een duidelijk geringere resistentie
tegen schimmelaantasting.
-f-Stot -f-70° C. ; Tomaten, dieminstens voor dehelft gekleurd zijn,
kunnen ten hoogste 14 dagen in deze temperatuurzône verblijven.
0° C. : Volledig gekleurde vruchten blijven vier weken of nog
langer goed ; wel worden ze glazig, maar ze blijven goed van
smaak ; na verwijdering uit de koelcel bederven ze binnen 3 dagen.
Onvolledig gekleurde tomaten kunnen 4 à 7 dagen veilig bij
deze temperatuur bewaard worden, een langer verblijf bij 0° C.
hedfit tot gevolg, dat ze noch bij lage, noch bij hooge temperatuur
normaal na kunnen rijpen. Daar men aan een tomaat niet kan zien
of hij bij 0° 4 dagen of 7 dagen gezond zal blijven, doet men het
best hem bij 0° C. niet langer te houden dan maximaal 5 dagen.
Bovenstaande gegevens zijn die, welke op het Laboratorium voor
Tuinbouwplantenteelt verkregen werden. Die van het Amerikaansche Departement van Landbouw kwamen hiermee in hoofdzaak
overeen.
Een andere vrucht, die zich bij vrij ver boven het vriespunt liggende temperaturen eigenaardig gedraagt, is de banaan. Bij temperaturen beneden + 1 2 ° C. verloopt de rijping niet gunstig.
De inwerking van temperaturen, die maar weinig beneden -f-12° C.
liggen, uit zich in een zekere vaalheid van de kleur. Bij de lagere
temperaturen wordt de kleur geelachtig bruin of groenachtig bruin
en ontstaan vaak groote zwarte vlekken in de schil. Het vruchtvleesch wordt wel zacht, maar krijgt een flauwen smaak en mist
geheel het aroma van normaal gerijpte bananen.
In de literatuur vindt men desbetreffende ervaringen vermeld
door D a s h (4), door C a l k i u s (28) en door O l n e y (126).
D a s h bewaarde bananen van de variëteit Grenade Giant Fig bij
ongeveer -f-9° C. In den loop van drie weken waren ze geheel
zwart geworden. Ook indien hij ze na ruim 2 weken bewaring bij
-\-9° C. in een hoogere temperatuur overbracht, rijpten ze niet
goed meer na. De mededeelingen van C a l k i u s en O l n e y zijn
van denzelfden aard.

Op het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt is eenige ervaring opgedaan met Surinaamsche en Braziliaansche bananen.
Deze bananen worden in de praktijk met veel succes verscheept
in koelruimten met een temperatuur van + 1 2 à + 1 3 ° C. Volgens
eigen proeven met de Surinaamsche variëteit Congo varieert de
gevoeligheid t. o. v. de te lage temperaturen met den tijd van het
jaar en met den rijpheidstoestand. Ongetwijfeld zullen zich nog
wel andere factoren doen gelden, maar voorloopig zijn wij van de
factoren, die deze gevoeligheid bepalen nog zeer onvoldoende op
de hoogte. In genoemde proeven bleken groene Congo's soms
slechts 1 à 2 dagen zonder schade temperaturen van 0 tot + 4 ° C.
te verdragen. N a een verblijf van 1 à 2 weken bij -f-10° O vertoonden een aantal groene Congo's alreeds een zekere vaalheid
van de schil. Congo's met een begin van geelkleuring waren minder
gevoelig dan groene.
Door verschillende onderzoekers is verder vastgesteld, dat
ananas vatbaar is voor lage temperatuur bederf. H enr icks o n (76) vermeldt in 1923 de volgende ervaringen met ananassen
van Porto Rico. Groen geplukte exemplaren konden na een verblijf
van 5j/2 dag bij een temperatuur van -\-2 à -\-7° O nog goed bij
gewone temperatuur narijpen. Na een verblijf van 13 dagen bij
-f-2 à + 7 ° C. lukte dit niet meer. Inplaats dat de kleur overging
van brons naar oranje 0$ rood, werd deze dofbruin. In de schil
ontwikkelden zich vlekken. Hetzelfde geschiedde na een verblijf
van 21 dagen bij -\-2 à -f-7° C.
Ananassen, die bij het plukken goed gekleurd waren, vertoonden daarentegen in de samenstelling van hun sap en in de kleur
van hun schil na 6, 13 of 21 dagen bij -\-2 à -\-7° C. geen waarneembare veranderingen. Na een verblijf van 13 dagen bij de lage
temperatuur naar gewone temperatuur gebracht, ontwikkelden zich
na 3 dagen vlekjes op de schil, echter veel minder dan bij de
groene vruchten.
Een hoeveelheid bij het plukken goed gekleurde ananassen, die
bij een temperatuur van -(-10 à -|"15° O werden bewaard, vertoonde na 6 dagen geen verandering. N a 13 dagen begon overrijpheid op te treden en na 21 dagen waren de vruchten nog wel
goed voor de directe consumptie, maar niet meer voor vervoer.
Volgens een onderzoek van D a v i e s (43) in Zuid-Afrika, ver-
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oorzaken temperaturen van + 5 ° C. en lager in Afrikaansche ananassoorten pas na een bewaring van een week of drie teekenen
van celdesorganisatie. Bij een temperatuur van -\-7° C. treedt dit
bederf niet op. Oogenschijnlijk zijn deze soorten dus iets beter
tegen lage temperatuur bestand dan die van Porto Rico.
O p het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt zijn ervaringen
verzameld ten opzichte van Oost-Indische ananasvariëteiten (123).
In Oost-Indië werden de vruchten geplukt, verpakt en per stoomboot naar Nederland verzonden, waarna zij op bovengenoemd laboratorium werden onderzocht. De bewaring op de stoombooten
had plaats in de koelkamer bij temperaturen van respectievelijk
+ 3 ° C , + 7 ° à + 9 ° C , + 8 à + 1 0 ° C. en + 1 0 à + 1 2 ° C , en
duurde 4 weken.
Wanneer de ananassen de reis bij de temperatuur van ~\-3 hadden gemaakt, kwamen zij dik beschimmeld in Nederland aan en
vertoonden zij in sterke mate lage temperatuur bederf. Als zij bij
-\-7 à -f-9° hadden gestaan, vertoonden zij geen schimmelgroei,
maar waren niet geheel vrij van lage temperatuur bederf.
Ben zending bij + 8 à —f—10° C. was oogenschijnlijk iets beter
dan die bij -j-7 à -j-9° O , maar aangezien bij deze temperatuur
slechts één zending plaats had, is over den invloed van deze temperatuur nog geen definitieve conclusie te trekken. Bewaring bij
+ 11 (eveneens slechts één zending) had tot gevolg, dat noch
schimmelgroei, noch eenig direct symptoom van lage temperatuur
bederf optrad, maar wel dat eenige vruchten overrijp aankwamen.
De onrijp geplukte ananassen waren duidelijk gevoeliger t. o. v.
de lage temperatuur dan de rijper geplukte.
Uit het bovenstaande volgt, dat de temperatuur van + 8 ° C.
gedurende 4 weken voor de Oost-Indische ananas nog niet geheel
veilig is, maar dat + 1 1 ° O , met het oog op gevaar voor overrijpheid wat te hoog is. De beste temperatuur zal vermoedelijk nog
iets boven + 8 liggen.
Bij sommige appeZvariëteiten doet zich het verschijnsel van lage
temperatuur bederf eveneens voor. Bij deze is de schadelijke benedengrens meestal vrij wat lager en is de tijd, gedurende welken
zij zonder gevaar bij een temperatuur beneden die grens kunnen
verblijven, meestal aanmerkelijk langer dan bij de bovengenoemde
vruchten het geval is. Het lage temperatuur bederf uit zich bij den
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appel in een plaatselijk bruin worden van het vleesch binnen in
den appel, al af niet zich uitstrekkend tot in de schil, eindigend
met totale verbruining van den appel en vaak met een zachten
„gekookten" toestand van het vleesch.
Het lage temperatuur bederf van den appel is in Engeland door
K i d d en W e s t (85) onderzocht. Zij constateerden, dat sommige appelvariëteiten bij een temperatuur van 0° C. minder lang
goed bleven dan bij een temperatuur van eenige graden boven het
nulpunt. Zij namen dit verschijnsel waar bij Bramley's Seedling,
Blenheim Orange en King Pippin.
In de volgende tabel vindt men opgenomen de bederfpercentages
van de appels in de opeenvolgende maanden van hun bewaring bij
verschillende temperaturen in 1923-'24, respectievelijk 1924-'25.

Appelvariëteit
Bramley's Seedling
1923—'24

Blenheim Orange
1923-'24

King Pippin
1924—'25

Percentage appels met bederf

Bewaartemperatuur

Dec.

Jan.

Febr.

Mrt.

April.

12° C
3°C
1°C
—1° C

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
50

0
0
1
100

0
2
70
—

12° C
8° C
3°C
1° C
—1°C

0
0
0
0
0

0
0
3
2
0

0
0
4
38
51

—
—

—
—

—
—

—
._

12° C
8°C
4° C
1° C
—1°C

2
0
0
0
87

4
1
0
32
95

5
1
24
57
100

—

_.

I

I

—
—

—
—

Men ziet, dat Bramley's Seedling tusschen -\-3 en —1° C. des
te sneller bederft naarmate de temperatuur lager is. Evenzoo Blenheim Orange. King Pippin is een veel zwakkere appel. Hij vertoonde veel meer en veel sneller bederf dan de andere twee. Het
bederf beneden -{-8° zal waarschijnlijk lage temperatuur bederf
zijn, hoewel dat uit deze gegevens niet met zekerheid uit te maken
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valt. Het bederf boven + 8 ° is in geen geval lage temperatuur
bederf.
Uit de tabel kan men ook lezen, dat Bramley's Seedling heel
goed 3 à 4 maanden bij ——
( 1° C bewaard kan worden, voordat hij
ernstig aangetast wordt.
Als beste bewaartemperatuur moet op grond van het bovenstaande genoemd worden : voor Bramley's Seedling -J-3 à + 4 0 C ,
voor Blenheim Orange misschien -{-4° C. en voor King Pippin

+ 5 à +8° C.
Het blijft echter de vraag, of men den bewaarduur niet verlengen kan door het toepassen van temperatuurcombinaties. Zoo
voor Bramley's Seedling b.v. de eerste drie maanden -^-1° C ,
daarna -\-4° C.
Behalve in Engeland is een bederf van appels door lage temperatuur waargenomen in Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, en
de laatste jaren ook in Nederland.
In Amerika onderzochten O v e r h o l s e r , W i n k l e r en
J a c o b (128) deze kwestie bij die Yellow Newtown, een appel,
die bijzonder gevoelig voor lage temperatuur bederf is. D e volgende, uit hun publicatie overgenomen, tabel geeft een overzichtelijk beeld van den samenhang tusschen temperatuur en bederf
na vijf maanden bewaring.

Percentage bederf

Bewaartemperatuur

Aantal
seizoenen

Aantal
proefkisten

Percentage
normaal

zeer
licht

licht

+ 21° C
+ 14"C
+ 7.2°C
+
5°C
+ 2.2° C
0°C
— 1°C

2
1
3
2
5
5
2

6
3
9
6
15
15
6

100
100
95
74
35
15
10

0
0
5
23
37
25
26

0
0
0
3
16
21
24

matig

ernstig

0
0
0
0
9
25
25

0
0
0
0
0
14
15

Uit deze cijfers blijkt duidelijk de schadelijke werking van temperaturen van + 2 . 2 ° C. en lager. De temperatuur van -j-5° C.
doet practisch geen schade meer.
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Interessant is de proef met intermitteerende temperaturen door
deze onderzoekers toegepast. Zij bewaarden van een partij Yellow
Newtowns in 1919-'20 een derde deel constant bij een temperatuur
van 0° O , een derde deel beurtelings twee weken bij 0° C. en
24 uur bij kamertemperatuur, en een laatste deel beurtelings een
maand bij 0° C. en 48 uur bij kamertemperatuur. Het resultaat
van de bewaring met intermitteerende temperaturen was echter
minder gunstig dan dat van de bewaring bij constante temperatuur.
Uit bovenstaande tabel kan men zien, dat het lage temperatuur
bederf minder wordt, naarmate de bewaartemperatuur hooger
wordt, tot aan + 1 4 ° O . waarbij het in het geheel niet meer
voorkomt. Daar staat echter tegenover, dat de rijping sneller gaat
naarmate men een hoogere bewaartemperatuur toepast. Men moet,
om tot de meest voordeelige bewaartemperatuur te komen, dus van
twee kwaden de beste kiezen. Daarom adviseeren bovengenoemde
onderzoekers voor de Yellow Newtown temperaturen tusschen

+ 3 en +5° C.
P l a g g e en M a n e y (135) onderzochten in den Amerikaanschen staat Iowa de appelvariëteiten Grimes, Wealthy, Jonathan,
Arkansas, Willow en Northwestern Greening op vatbaarheid voor
lage temperatuur bederf. Grimes en Wealthy bleken zeer vatbaar
te zijn, de andere variëteiten daarentegen konden zonder gevaar
bij —1° C. bewaard worden.
In Grimes en Wealthy was het bederf het sterkst bij —1° C.
en 0° C. Bij + 1 ° C. was het zeer veel minder, bij -j-2.2° Q werd
het niet meer waargenomen, indien de vruchten niet later dan een
week na den pluk in de koelruimten geplaatst werden.
De proeven van M a g n e s s en B u r r o u g h s (101) in Amerika t.o.v. het voorkomen van „soft scald" bij Rome Beauty en
Jonathan appels (een ziekte, die bestaat in een bruine verkleuring
van de schil met onderliggende laag, die meestal niet dieper gaat
dan 7 mm.) toonen aan, dat ook in deze ziekte de lage temperatuur een belangrijk aandeel heeft. Bij kelderbewaring trad geen
„soft scald" op. Bij koude bewaring bij ——
( 1-6° C. was de ziekte
echter ernstig.
A d a m (1 ) experimenteerde in Australië met dezelfde ziekte
op Jonathan appels. Hij nam waar, dat bij de Jonathans in zijn
proef bïj 0° C. 85% aangetast werd, tegen 22% bij + 2 . 2 ° C.
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Tenslotte kunnen we nog vermelden dat M c C l e l l a n d en
T i l l e r (110) in Nieuw Zeeland constateerden, dat Sturmerappels bij 0° C. een korteren levensduur hadden dan bij een wat
hoogere temperatuur.
Voorbeelden genoeg om aan te toonen, dat er verscheidene appelvariëteiten zijn met een schadelijke benedengrens, die vrij ver
boven hun vriespunt ligt.
Op het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt hebben wij
lage temperatuur bederf waargenomen bij de appelvariëteiten
Schoone van Boskoop (Goudreinette), Brabantsche Beliefleur en
Kesteren's Wijnzuur, nadat zij waren bewaard bij 0° C. Bij -\-2°
C. bleven zij gezond'. (Zie ook blz. 99 en 130).
Evenals bij de tomaat en de ananas, schijnt bij den appel de
rijpheid bij het plukken van invloed te zijn op de vatbaarheid
voor lage temperatuur bederf. Dit blijkt uit een onderzoek van
W e s t (184) bij de Bramley's Seedling.

Pluktijd

25 September 1924
6 October
„
16 October
„
23 October

Percentage appels met lage temperatuur
bederf b i j + l ° C .
31 Januari 1925

24 Maart 1925

0
32
8
2

5
50
28
16

In bovenstaande tabel ziet men, dat de op 6 Oct. geplukte appels buitengewoon veel meer lage temperatuur bederf vertoonden
dan de vroeger of later geplukte.
In proeven van P l a g g e (136) met Grimes appels bleek
verder, dat het er veel toe doet, hoeveel tijd men laat verloopen
tusschen den pluk van de appels en hun koeling. Boven is reeds
meegedeeld, dat de Grimes vatbaar is voor lage temperatuur bederf, maar zijn vatbaarheid varieert met het aantal weken, dat
verloopt tusschen pluk en koeling. Dit blijkt uit het volgende.
P l a g g e plukte op 25 September 1928 een groot aantal monsters Grimes appels. Van deze monsters zette hij 3 direct bij
respectievelijk —1° C., 0° C. en -{-2.2° C. De rest hield hij voor-
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loopig bij —}—10° C. Hiervan plaatste hij om de week drie monsters bij de drie genoemde lage temperaturen.
Het bleek, dat lage temperatuur bederf het sterkst optrad, indien de Grimes appels bij de lage temperaturen geplaatst werden,
na eerst 2 à 5 weken bij + 1 0 ° C. gestaan te hebben. Indien zij
direct na den pluk, of een week daarna, bij de lage temperatuur
geplaatst werden, bedroeg het percentage bederf slechts enkele
percenten. Evenzoo, indien zij meer dan 5 weken na den pluk
van -f-10° C. naar lage temperatuur werden overgebracht. Bij
overbrenging in de tweede tot de vijfde week na den pluk ontstond cehter bij —1 en bij 0° C. 60 à 70% bederf. Dit is een
enorm verschil.
Over den invloed van de groeifactoren op de vatbaarheid voor
lage temperatuur bederf zie men blz. 39.
Tenslotte is ook voor citrusvruchten (zie blz. 100), voor mangga
(zie blz. 139) en voor sawo manilla (zie blz. 140) gevoeligheid
voor lage temperatuur bederf geconstateerd.
Een waarneming van S t u a r t , L o m b a r d en P e a c o c k (163)
aan pootaardappelen (Irish Cobbler, Green Mountain, Russet Rural, Triumph) maakt waarschijnlijk, dat verschillende producten,
die oogenschijnlijk geen last van temperaturen van omstreeks 0°
C. hebben, bij een veel langere bewaring dan gebruikelijk is, wel
deze last zullen vertoonen. Zij zagen n.1., dat pootaardappels
gedurende een heel bewaarseizoen uitstekend bij 0 tot -\-2° C.
bewaard konden worden, maar dat zij, gedurende twee seizoenen
bewaard, bij —j—-4.5° C. veel minder verlies door bederf ondervonden dan bij 0 tot + 2 ° C.
Hierbij sluit zich de waarneming van B e n n e t t en B a r t h o l o m e w (14) aan, dat aardappels, die bij 0° C. gestaan hadden
en dus zoet geworden waren, vatbaarder bleken te zijn voor
zwarthartigheid (zie blz. 105) dan gelijke aardappels, die gedurende denzelfden tijd bij + 5 ° C. gestaan hadden en dus niet zoet
geworden waren. De te lage temperatuur maakt den aardappel
dus blijkbaar zwakker, ook al behoeft dit onder overigens gunstige
omstandigheden geen nadeelige gevolgen te hebben.
Volgens P e a c o c k en W r i g h t (132) kunnen aardappels*
* Onderzocht werden Triumph, Irish Cobbler, Green Mountain, Russet Rural,
Early Rose en Spaulding Rose.
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van temperaturen van 0° C. en -j-2° C. schade ondervinden, indien zij onrijp gerooid worden. Door de knollen eerst een week
of drie bij wat hoogere temperatuur ( + 5 ° à —^—10° C.) te bewaren, en ze daarna pas op 0° C. te brengen, kon schade voorkomen worden.
Samenvattende kunnen we de vraag, waardoor de schadelijke
benedengrens van de temperatuur voor versehe tuinbouwproducten
bepaald wordt, aldus beantwoorden, dat dit in de meeste gevallen door het bevriezingspunt zal geschieden. Uitzondering op dezen regel vormen echter in de eerste plaats de producten zooals
uien, die heel goed een lichte bevriezing verdragen, en, in de
tweede plaats de producten, die bij temperaturen, die een meer of
minder groot aantal graden boven hun bevriezingspunt liggen,
door een ziekte, het z.g.n. lage temperatuur bederf, aangetast
worden. Voor de eerstgenoemde van deze twee groepen ligt de
schadelijke benedengrens dus lager dan het bevriezingspunt van
het product, voor de laatstgenoemde hooger dan dit punt.
Het hangt nu vooral van de technische volmaaktheid van de
bewaarinrichting af, welke temperatuur men als bewaartemperatuur kan kiezen. Is men in staat de bewaartemperatuur binnen een
schommeling van 1° C. te houden, dan is het voldoende, dat deze
temperatuur een graad boven de schadelijke grens is. Heeft echter een schommeling van meerdere graden plaats, dan moet men
een temperatuur van eenige graden boven de schadelijke grens
kiezen. Hoe minder nauwkeurig men "de temperatuur van de bewaarruimte in de hand heeft, des te grooter men dus de veilige
marge tusschen schadelijke grens en nagestreefde bewaartemperatuur moet nemen.
R e m m i n g of bevordering v a n de o n t w i k k e l i n g v a n be~
paalde o r g a n e n als criterium v o o r de v a s t s t e l l i n g v a n
de b e s t e bewaartemperatuur.
Behalve de bewaarduur kunnen ook andere eigenschappen van
een product door lage temperatuur gemodificeerd worden. Dit is
vooral van belang voor producten, die niet voor consumptie bewaard worden, maar voor cultuurdoeleinden.
Behalve de intacte bewaring op zichzelf, zijn daarbij in het
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bijzonder twee gezichtspunten van belang. Ten eerste de invloed
op het uitloopen van vegetatieve knoppen, ten tweede de invloed
op de bloemknopvorming. Deze laatste invloed is alleen van belang
bij gewassen, waarvan men het vervroegen of verlaten van den
bloei wenscht te bereiken.
Voor gewone pootproducten, zooals aardappels en uien, is bekend, dat lage temperatuur gedurende de bewaring het spruiten
volkomen tegen kan houden.
Voor uien is volgens proeven van R a s m u s s o n (145) de temperatuur van 0° C. nog niet laag genoeg om het uitloopen geheel te voorkomen. De temperatuur van —3° C. daarentegen verhindert het volkomen. De uien zijn bij deze temperatuur licht bevroren, maar indien ze in dezen toestand niet ruw behandeld worden, en na afloop van de bewaring voorzichtig bij lage temperatuur, b.v. 0° C , ontdooid worden, ondervinden ze hiervan in het
geheel geen schade, Zij loopen echter, na het uitplanten, aanmerkelijk sneller uit dan uien, die bij een hoogere temperatuur bewaard zijn.
T.o.v. pootaardappels kan worden aangehaald, dat volgens
proeven van S t u a r t , L o m b a r d en P e a c o c k (163) met
Irisch Cobbler, Green mountain, Russet Rural en Triumph het
spruiten door een temperatuur van 0° C. voor onbepaalden tijd
verhinderd wordt.
Voor zoover het er, naast de intacte bewaring, alleen om te doen
is het spruiten gedurende de bewaring te verhinderen, heeft men
nog steeds met een bepaalde, gedurende de geheele bewaring aangehouden temperatuur te maken. Gecompliceerder wordt het bij
producten zooals bloembollen, wanneer de bedoeling voorzit de
bloemknopontwikkeling te regelen. Dan heeft men een serie verschillende, elkaar opvolgende temperaturen noodig, die voor een
bepaalde ontwikkelingsphase van den bloemknop of bloemtros de
beste bewaartemperatuur zijn. De bewaring krijgt dan meer het
karakter van een temperatuur-behandeling. Zie voor temperatuurbehandeling van bloembollen hoofdstuk IV, blz. 143.
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Blijvend t e m p e r a t u u r v e r s c h i l t u s s c h e n p r o d u c t e n e n b e waarruimte.
De levende tuinbouwproducten ontleenen de bedrijfsenergie voor
hun leven aan hun ademhaling. Deze ademhaling bestaat in het
langzaam verbranden van koolhydraten en verwante stoffen in de
cellen. De cellen zijn echter niet in staat alle aldus geproduceerde
energie voor hun levensfuncties te benutten, zoodat een deel ervan
als vrije warmte ontsnapt en door de omgeving opgenomen moet
worden.
Hierdoor ontstaat een zekere mate van zelfverwarming. Het is
nu de vraag, of deze zelfverwarming belangrijk genoeg is, om bij
de praktijk van de koude bewaring speciale aandacht te vragen,
of met andere woorden, of deze zelfverwarming krachtig genoeg
is, om tusschen producten en koelruimte een blijvend temperatuurverschil te veroorzaken, dat meer dan eenige tiende graden Celsius
bedraagt.
Hieronder zal blijken, dat dit voor sommige producten inderdaad
het geval is.
Reeds in 1911 schreef de Amerikaan G o r e (59) dat hij in
proeven met bananen een blijvend temperatuurverschil van 1.4 à
1.9° C. waargenomen had.
In Duitschland plaatsten P l a n k en G e r l a c h (138) verschillende producten in open manden bij een temperatuur van —|—1-5° C.
Zij staken langstelige thermometers tot aan de helft in deze manden en lazen periodiek de temperatuur op deze thermometers af.
Nadat de temperatuur van de producten gedaald was, bleef deze
verder constant op een hoogte, die iets boven die van de omgevende lucht bleek te zijn. Dit blijvende temperatuurverschil volgens
hun metingen bij de verschillende producten is in nevenstaande
tabel aangegeven.
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Bekijkt men deze tabel, dan ziet men, dat het blijvende temperatuurverschil bij de zachte fruitsoorten blijkbaar grooter is dan
bij de hardere. Tevens, dat het bij eenzelfde product toeneemt,
naarmate dit in rijpheid voortschrijdt. Tenslotte kan men nog
constateeren, dat schimmelende aalbessen blijkbaar meer warmte
produceeren dan gezonde. Een dergelijk verschil in warmteproductie van zieke en gezonde exemplaren werd door G r i f f i t h s
en A w b e r y (62) in Engeland voor appels geconstateerd. Zij
hebben een toestel geconstrueerd, dat het mogelijk maakt, de
warmteontwikkeling van daarin gebrachte voorwerpen nauwkeurig te meten. Volgens hunne metingen ontwikkelden 1 K.G. gezonde appels (waarvan ze de variëteit niet noemen) 0.012 calorie
per seconde bij een temperatuur van 20° C. Een K.G. appels, die
door insecten beschadigd waren, ontwikkelde onder dezelfde omstandigheden 0.019 calorie per seconde, oftewel ruim 150% van
de normaal ontwikkelde warmte.
Als remedie tegen het blijvende temperatuurverschil kunnen
een luchtige verpakking en een ruime stapeling genoemd worden.
Deze twee maatregelen bevorderen de warmteafgifte van de producten aan de lucht van de koelruimte. Helpt dit niet, dan moet
men lager koelen.
D e k l e u r i n g bij l a g e temperatuur.
De kleur van een vrucht kan een factor van beteekenis zijn
in de aantrekkelijkheid en bijgevolg in de handelswaarde van de
vrucht. Daarom is het goed, te weten hoe de nakleuring van
groene vruchten bij koude bewaring verloopt. Men kan daarmee
dan bij het plukken rekening houden.
Over de verandering van de groene grondkleur van appels bij
koude bewaring hebben r M a g n e s s en medewerkers (104)
eenige losse waarnemingen gedaan. Volgens deze waarnemingen
had tusschen pluk en moment van beste eetrijpheid steeds, onafhankelijk van de temperatuur der omgeving, een zekere mate
van geelkleuring plaats. Deze geelkleuring was echter weinig
intensief bij temperaturen van —1 en 0° C. Appels, die groen
in bewaring gingen, kwamen er, indien bewaard tot het moment
van beste eetrijpheid, met een overwegend groene kleur weer uit.
Gelijke appels, bewaard bij -\-2 tot -j-4.5° C. werden belangrijk
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geler, maar behielden zelfs nu nog een groene tint.. Bij appels, die
bij —}—10° C. of hooger bewaard werden, verdween de groene
kleur tegen den tijd van beste eetrijpheid vrijwel geheel, tenzij
de appels zeer groen in bewaring gingen.
A l l e n , M a g n e s s en H a l l e r (3) constateerden bij pruimen, dat zij, indien niet buitengewoon onrijp geplukt, in staat
waren hun kleurvorming gedurende bewaring in het donker voort
te zetten. Bij + 6 ° C. was de snelheid waarmede dit gebeurde
veel kleiner dan bij -(-11° C , beneden de temperatuur van + 2 ° C.
was deze zeer gering. Pruimen, die geplukt zijn voor de groene
grondkleur wat lichter begint te worden, en die vervolgens bij
lage temperaturen geplaatst worden, kleuren niet volledig.
3. D E INVLOED V A N D E ATMOSPHEER IN D E
BEWAARRUIMTE OP D E PRODUCTEN.
D e s a m e n s t e l l i n g v a n de atmospheer.
De vrije atmospheer bestaat gewoonlijk voor ± 2 1 %uit zuurstof,
voor ± 0.03% uit koolzuur en voor ± 7 9 % uit stikstof. Naast deze
bestanddeelen bevat zij altijd een grootere of kleinere hoeveelheid
waterdamp. Als er meer waterdamp in de atmospheer komt dan
er in kan zijn, dan slaat deze neer als water. De maximum hoeveelheid waterdamp, die bij een bepaalde temperatuur in de atmospheer kan zijn, wordt aangeduid met de term 100% vochtigheid. Is er minder waterdamp in de atmospheer aanwezig, dan
wordt dit uitgedrukt in gewichtsprocenten van de maximum hoeveelheid. Met de term absolute vochtigheid van de atmospheer
wordt aangeduid: het aantal grammen waterdamp, dat op een
bepaald moment in één M 3 . lucht aanwezig is. Relatieve vochtigheid beteekent het percentage, dat de in de atmospheer aanwezige waterdamp uitmaakt van de hoeveelheid, die er bij die temperatuur maximaal aanwezig had kunnen zijn. Hoe hooger de
temperatuur, des te meer vocht de atmospheer kan opnemen.
Aangezien levende tuinbouwproducten in een bepaalde betrekking staan tot de waterdamp, en evenzeer tot de zuurstof en het
koolzuur van de lucht, is het van belang, deze betrekkingen eens
nader te beschouwen in verband met de bewaring.
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D e relatieve v o c h t i g h e i d (R.V). v a n de a t m o s p h e e r i n de
bewaarruimte.
Door de volgende drie verschijnselen komt een belangrijk punt
in de verhouding van de producten tot de relatieve vochtigheid
van de atmospheer naar voren.
Plaatst men levende plantendeelen in een zeer droge atmospheer, dan ziet men na eenigen tijd verwelking optreden. Uit de
plantendeelen is waterdamp verdampt en dit is in de omgevende
atmospheer overgegaan.
Zet men levende plantendeelen in een volkomen afgesloten
droge atmospheer van geringe afmetingen, b.v. in een glazen cylinder, en plaatst men in den glazen cylinder tegelijkertijd een
hygrometer, dan ziet men aan de aanwijzing van den hygrometer,
dat de atmospheer zich niet geheel verzadigt met waterdamp van
het water van de plantendeelen, maar dat de hygrometernaald
bij een R.V., die kleiner dan 100%' is, stil blijft staan. In proeven
van K n o b l a u c h & N o e l l (92) werd de R.V. boven kersen
9 8 % , boven pruimen, perziken en peren 96% en boven appels 9 3 % .
Plaatst men verwelkte, maar geheel gezonde plantendeelen in
een volkomen afgesloten ruimte, tesamen met een bakje water,
maar zoo, dat de plantendeelen met het water zelf in het geheel
geen aanraking hebben, dan ziet men, dat zij na een korten tijd
weer stevig geworden zijn. Ze hebben dampvormig water uit de
omgevende atmospheer opgenomen.
Uit deze feiten volgt, dat er tusschen het water in een levend
plantendeel en de waterdamp van de omgevende atmospheer een
bepaald evenwicht heerscht. Is er te weinig waterdamp in de atmospheer, dan is het evenwicht verbroken en streeft het water
in het levende plantendeel ernaar, het tekort in de atmospheer
aan te vullen, om zoo het evenwicht te herstellen ; er verdampt
water uit het plantendeel. Is er te weinig water in het plantendeel en genoeg in de omgevende atmospheer, dan wordt de waterdamp van de atmospheer als water door het plantendeel opgenomen tot het evenwicht bereikt is. De voorwaarde hierbij is, dat
het plantendeel gezond is en niet in overrijpen toestand verkeert.
Voor de bewaring van tuinbouwproducten kan hieruit een gewichtige gevolgtrekking gemaakt worden.
Veel waterverlies veroorzaakt achteruitgang van het uiterlijk en
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vermindering van het gewicht van een product ; beide zijn schadelijk voor de marktwaarde en dienen dus te worden tegengegaan;
dit kan volgens het bovenstaande geschieden door een hooge R.V.
in de bewaarruimte te handhaven.
Hiertegenover staat, dat schimmels en bacteriën in het algemeen beter bij hooge dan bij lage R.V. gedijen. Het is dus allereerst de vraag of door het handhaven van een hooge R.V. in de
bewaarruimte het verlies door bederf teweeggebracht eventueel
niet grooter zal zijn dan het voordeel, verkregen door minder gewichtsverlies en beter uiterlijk.
Cijfers, die op deze vraag antwoord geven zijn in de literatuur
nog niet in voldoende mate aan te treffen. Zie echter het onderzoek van T o m k i n s blz. 80.
W e l is met zekerheid gebleken, dat een strenge sorteering naar
de gaafheid van de producten een machtig middel tegen schimmelaantasting vormt. Gaaf fruit, mits het niet aangestoken wordt
door rotte exemplaren, en mits de ingang tot het klokhuis niet
wijd open is, of de steel niet diep is weggerukt, wordt ook in een
hooge R.V. praktisch niet door schimmels aangetast voor het overrijp is. Hoe de groenten zich gedragen is nog weinig bekend.
Een gegrond oordeel te vellen over de beste relatieve vochtigheid bij de bewaring van tuinbouwproducten is op dit moment
nog niet mogelijk. Voorloopig heeft het echter den schijn, dat
een hooge relatieve vochtigheid het beste is.
Om een idee te krijgen, hoe hoog deze voor een bepaald product
moet zijn, om de verdamping gering te maken, kan men een
hoeveelheid van het product in een groote, droge, goed sluitbare
inmaakflesch stoppen. Tegelijk plaatst men dan hierin een hygrometer. Als de hygrometernaald zich niet meer verplaatst, kan men
aflezen. Maakt men de relatieve vochtigheid van de ruimte, waarin
het product bewaard wordt, nu iets minder dan door de hygrometer aangewezen werd, dan beperkt men het gewichtsverlies door
verdamping tot een minimum en men verhindert verwelking van
de producten. Men maakt op deze wijze de waterafgifte door het
product ook niet geheel onmogelijk. Dît laatste kan van belang
zijn, omdat de cellen van het product bij het ademhalingsproces
zelf ook wat water produceeren. Het watergehalte van het product zou dus langzaam stijgen als het in het geheel geen water
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af kon geven. Dit zou b.v. aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van barsten.
Voorts is bet nog van belang een kwestie te bespreken, die met
het oog op het bederf door schimmels een veel werkelijker gevaar
oplevert, d. i. het neerslaan van vloeibaar water op de producten.
Dit neerslaan van vloeibaar water op de producten kan vanuit
die omgevende lucht geschieden, indien zij kouder zijn dan de lucht
in de omgeving en wel zooveel, dat deze dusdanig afkoelt, dat
voor die erin aanwezige waterdamp het dauwpunt bereikt wordt.
Schimmelsporen kiemen gemakkelijk in de gevormde druppels.
Slagen ze er dan bovendien nog in, in het product binnen te dringen, dan is de infectie geschied.
Dit zal zich o.a. voor kunnen doen, indien snel lucht met groote
relatieve vochtigheid in een kouder locaal dringt, of als in een koelruimte de luchttemperatuur 'snachts eenige graden stijgt en de
temperatuur van de producten lager blijft. In dit laatste geval kan
echter alleen condensatie op de producten geschieden, indien de
lucht bovendien in de gelegenheid is geweest, zich met vocht te
verzadigen en indien er geen voorwerpen aanwezig zijn, die kouder
zijn dan de producten (b.v. koelelementen). Is dit het geval, dan
trekken deze de overmaat van waterdamp tot zich, voordat de
producten dit kunnen doen.
Behalve door bovengenoemde omstandigheden kan water op de
producten neerslaan, als zij warm en vochtuitwasemend in de koelruimte geplaatst worden. De verklaring hiervan is, dat de lucht
tusschen en om deze producten veel waterdamp bevat. Door de
sterke afkoeling bereikt deze lucht zijn dauwpunt, voordat het
vocht door de koelhuislucht is weggenomen. Flinke luchtbeweging
met lucht van lage R.V. kan dit euvel verhinderen of verminderen.
H e t k o o l z u u r g e h a l t e v a n de a t m o s p h e e r i n de b e w a a r r u i m t e ;v e r h o o g i n g v a n h e t k o o l z u u r g e h a l t e vertraagt
de l e v e n s p r o c e s s e n .
Reeds op het eind van de vorige eeuw was bekend, dat een verhoogde koolzuurconcentratie in de atmospheer de koolzuurproductie van planten vertraagde. Het door de planten afgestane
koolzuur ontstaat in hoofdzaak door de ademhaling. Bij een vertraging van de koolzuurproductie kan men dus direct aan een ver-
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traging van de ademhaling denken. Dit kan verder tot de vraag
leiden, of tegelijk met de ademhaling het heele rijpingsproces van
levende plantenorganen door verhoogde koolzuurconcentratie te
remmen is.
Het was in de jaren 1918 tot 1927, dat de Engelsche onderzoekers F. K i d d , C. W e s t en M. N . K i d d (89) door proefnemingen hebben getracht een antwoord op deze vraag te geven.
Behalve door bovengenoemde personen is het probleem sedert door
andere onderzoekers bewerkt (91, 102, 164, 168, 169, 170, 178).
Het resultaat van deze onderzoekingen was, dat bleek, dat verhoogde koolzuurconcentraties inderdaad in staat zijn de rijping
van verschillende vruchten te remmen en den levensduur van sommige groenten en van sommige bloemen te verlengen. D e koolzuurconcentratie kan echter niet willekeurig hoog zijn. Indien een bepaalde koolzuurconcentratie in de atmospheer rondom de producten overschreden wordt, gaat de gunstige werking van het koolzuur over in een schadelijke en er ontstaat koolzuurbederf.
D e koolzuurconcentratie, waarbij de gunstige werking overgaat
in een schadelijke, zullen wij de schadelijke bovengrens van de
koolzuurophooping noemen.
D e schadelijke b o v e n g r e n s v a n d e ï t o o l z u u r o p h o o p i n g .
Voor het toepassen van verhoogde koolzuurconcentraties tot
verlenging van den bewaarduur van tuinbouwproducten, is het een
eerste voorwaarde, deze schadelijke bovengrens voor de diverse
producten te keimen.
D e tot nu toe gepubliceerde onderzoekingen stellen ons in staat
hiervoor enkele algemeenheden naar voren te brengen.
D e schadelijke bovengrens kan niet beschouwd worden als een
onder alle omstandigheden vastliggende grens. In de eerste plaats
moet men zich deze grens niet als scherp voorstellen, maar veel
meer als een iet of wat vaag overgangsgebied. In de tweede plaats
verandert de grens met de in- en uitwendige omstandigheden van
de producten.
Als factoren, die de resistentie van tuinbouwproducten t. o. v.
verhoogde koolzuurconcentraties beïnvloeden, kunnen genoemd
worden :
dè groeiomstandigheden
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de rijpheid
de bewaartemperatuur
het al of niet vochtig zijn van de producten.
Daarbij komt dan nog, dat deze factoren op alle variëteiten niet
op dezelfde wijze inwerken.
Een nauwkeurige beschrijving van den invloed van elk dezer
factoren is nog niet mogelijk.
Volgens K i d d en W e s t zijn onrijpe appels vatbaarder dan
rijpe. Deze onderzoekers hebben ook waargenomen, dat W o r cester Pearmain appels bij lage temperatuur sneller door koolzuurbederf werden aangetast dan bij een temperatuur van + 1 5 ° C.
T h o r n t o n (168, 169, 170) daarentegen ziet in zijn proeven
met zeer uiteenloopende producten de algemeene tendens van een
grootere vatbaarheid naarmate de temperatuur hooger is. Ditzelfde
zag T r o u t (178) in zijn proeven met Conference peren.
T h o r n t o n heeft opgemerkt, dat groenten veel vatbaarder zijn
voor koolzuurbederf, indien hun oppervlak nat is.
Deze enkele voorbeelden duiden reeds eenigszins aan, dat de
schadelijke bovengrens een binnen zekere grenzen veranderlijke
grootheid is.
Plaatst men een product in een koolzuurconcentratie, die boven
de schadelijke grens is, dan ziet men nog niet direct bederf optreden. Voor het ontstaan van dit bederf is een zekere inwerkingduur noodig. Volgens de in de literatuur beschikbare cijfers schijnt
de vereischte duur van inwerking des te korter te zijn, naarmate
de koolzuurconcentratie verder boven de schadelijke grens is.
Nauwkeurige cijfers, die dit staven, zijn niet voorhanden. Dit komt
o.a. wel hierdoor, dat men de koolzuurconcentratie tot nu toe
slechts op zeer grove wijze vermag te regelen.
Volgens het onderzoek van K i d d , W e s t en K i d d schijnt
10%; koolzuur voor het bewaren van appels voor onbepaalden
duur geen schade te veroorzaken. Volgens T h o r n t o n kunnen
Gravenstein appels echter heel goed 46% koolzuur bij 0° C. of
30% koolzuur bij + 3 . 3 ° C. gedurende een week zonder schade
verdragen.
Volgens cijfers van T r o u t schijnt voor Conference peren 10%
koolzuur ook nog juist onder de schadelijke bovengrens te liggen.
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E v e n t u e e l e m o g e l i j k h e d e n v o o r de t o e p a s s i n g v a n v e r h o o g d e koolzuurconcentraties i n b e w a a r r u i m t e n .
De bewaarduur van appels en peren kan door verhooging van
de koolzuurconcentratie tot 10% ongeveer l ^ X verlengd worden. Dit gaat zoowel bij lage als bij gewone temperatuur op.
Bij de proeven, waaraan deze cijfers ontleend worden, was
meteen ook het zuurstofgehalte der bewaarruimten verminderd.
Bij de appels was dit 10%, bij de peren 0 % . Verlaging van het
zuurstofgehalte ondersteunt eenigszins de remmende werking van
verhoogde koolzuurconcentratie. Verlaging van het zuurstofgehalte is echter niet noodzakelijk.
T h o r n t o n heeft o.a. met weinig ontloken bloemen gewerkt.
Indien hij rozenknoppen gedurende 7 dagen bij -(-3.3° C. of
-j-10° C. en 15% koolzuur bewaarde en ze daarna in een gewoon
vertrek bracht, hielden zij zich even goed als rozenknoppen, die
gedurende 3 dagen bij + 3 . 3 ° C. of -f-10° C. en normale koolzuurconcentratie (0.03 à 0.04%) bewaard waren. Het koolzuur gaf
dus een winst van 4 dagen. Volgens Thornton verkreeg hij ook
dergelijke resultaten met knoppen van gladioli, van leeuwenbekken
en van sommige anjervariëteiten. Hieromtrent geeft hij echter
geen cijfers.
Uit de bovenstaande resultaten kan men een indruk krijgen
omtrent den invloed van verhoogde koolzuurconcentratie op den
bewaarduur van enkele producten. De vraag echter, of kunstmatige verhooging van de koolzuurconcentratie in gewone, al of niet
gekoelde, bewaarruimten practisch toepasbaar is, kunnen wij nog
niet beantwoorden. Daarvoor is meer onderzoek noodig.
Behalve aan een kunstmatige verhooging van de koolzuurconcentratie in gewone koelruimten kan men denken aan de benutting van het koolzuur, dat door de producten zelf wordt afgegeven
en aan de toepassing van verdampend koolzuurijs voor het tegelijkertijd verwekken van een verlaagde temperatuur en een verhoogde koolzuurconcentratie in te verzenden doozen of in andere
kleine ruimten.
Levende tuinbouwproducten nemen ten behoeve van hun ademhaling zuurstof uit de omringende lucht op en geven er koolzuur
voor terug. In een gesloten donkere ruimte met levende tuinbouwproducten vindt dus automatisch een verhooging van het kool-
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zuurgehalte en een verlaging van het zuurstofgehalte plaats. Met
S m i t h (156) kunnen we op grond van in de literatuur vermelde waarnemingen bij Amerikaansche en Engelsche appels aannemen, dat een ton appels (1000 K.G.) bij + 1 ° C., z e e r r u w 9 e ~
nomen, ongeveer 1.4 'K.G. koolzuur per etmaal produceert. Stel,
dat een ton appels in een ruimte van 300 M 3 . opgeslagen is. Zal
het koolzuurgehalte daarin tot 10% stijgen, dan moet door de appels
als we de luchtverplaatsing van de appels verwaarloozen, 30 M 3 .
of ongeveer 59 K.G. koolzuur geproduceerd worden. Indien de
59
ademhaling met onverminderde kracht doorging, zou in
= 42
dagen 10 % van de atmospheer uit koolzuur bestaan. Hoe meer
koolzuur ontstaat, des te meer de ademhaling echter geremd
wordt. Volgens Kidd en W e s t is de koolzuurproductie bij 10 %
koolzuur ongeveer de helft van die bij normaal koolzuurgehalte
van de lucht. Indien de ademhaling vanaf het begin op halve kracht
59
plaats had, zou in
= 84 dagen 10% van de atmospheer uit
koolzuur bestaan. Ruwweg kunnen we dus zeggen, dat het zoowat
2 maanden duurt voor 1 ton appels in een volkomen dichte ruimte
van 300 M 3 . het koolzuur op een concentratie van 10 % gebracht
heeft. Tegelijkertijd is het zuurstofgehalte dan tot op ± 10 %
gedaald. Heeft men twee ton appels in dezelfde ruimte opgeslagen, dan duurt het slechts de helft van den tijd. Aldus zou men
dit kunnen berekenen voor iedere hoeveelheid appels en voor iedere
bewaarruimte. De werkelijkheid is echter iets meer gecompliceerd,
want ten eerste is het de vraag of alle bewaarruimten luchtdicht
afgesloten zijn en ten tweede blijft de deur van een bewaarruimte
meestal niet zoolang dicht. In de meeste koelhuizen zal men, vooral
door deze laatste factor, wel niet gauw hooge koolzuurconcentraties in een ruimte met appels verkrijgen. In scheepsruimten met
appels daarentegen, zijn de omstandigheden in vele gevallen gunstiger voor koolzuurophooping. Het spreekt vanzelf, dat het
systeem van koelen t.o.v de koolzuurophooping een belangrijke
factor is. Bij luchtkoeling krijgt men minder ophooping dan wanneer men geen luchtkoeling toepast.
Er zij hier den nadruk opgelegd, dat een al te zorgvuldig luchten voor vele producten oogenschijnlijk niet rationeel is, en dat

