The period takes 8-14 days in the case of large
fractioned seedsand 14-18 daysin thecaseoffine
seeds. Prevention ispossiblebykeeping thesoil wet
(<pf 2,4) duringthethickening periodby sprinkling

irrigation two or three times with 15mm waterat
intervals of5-7daysonasoilwhich issusceptible to
drought. Itis veryimportant tostart(first thickening)
andrepeatin time.

Effectvandebewaarmethodeopdekwaliteitvanfijnepeen
Effect ofstorage method on the quality of(fine) carrots
ing. J.A.Schoneveld, PAGV

Over dit onderzoek verschijnt in 1991 een PAGVverslag.
Inhetbestekvanditjaarboekwordtvoldaan meteen
samenvatting

Probleemendoelvanhetonderzoek
De afzet van fijne gewassen peen (waspeen) vindt
plaatsvan halfjunitoteindmeivan hetvolgendjaar.
Bijna een jaar rond. De peen voor levering na december wordt vorstvrij gehouden met een laag stro
van 4 kg per m2 afgedekt met doorzichtig plastic
folie, dat meestal vastgelegd wordt met stro van1,5
kgperm2.
Op deze wijze bewaard, blijft de peen een mooi
uiterlijk behouden. In de loop van het voorjaar
verdwijnt desmaakvandepeenechterwaardoor de
concurrentie met verse buitenlandse peen of winterpeen uit het koelhuis moeilijk is. In het verleden is
door onderzoek aangetoond dat ook de smaak van
deze peen beter behouden blijft wanneer deze in
een koelcel bij 0-1°C is bewaard. De peen verliest
daardoor echter wel demooie helder oranje kleuren
wordt dof bruin-grauw oranje, mogelijk als gevolg
vanvochtverlies. Dewijzevanbewaren indepraktijk
veranderdedaardoor bijwaspeenniet.
Sindsdien isde zogenaamde natte koeling inzwang
gekomen waarbij het vochtverlies lager is. Bij deze
koelmethode wordt deverdamper inde voorraadbak
water geplaatst, waardoor dit tot 0°C wordt afgekoeld. Ditkoudewaterwordt ineenwarmtewisselaar
fijn verdeeld. Door middel van een ventilator wordt
deluchtdoordewarmtewisselaargestuwd.
In dit onderzoek is nagegaan of het uiterlijk van de
fijne peen bij deze koelmethode behouden kan
blijven.

Opzetvandeproeven
In de seizoen 1986/1987 en 1987/1988 zijn twee
rassenophetveldenindenatte koelingbewaarden
op verschillende tijdstippen (0-7 maanden) beoordeeld, met een nabewaring van één week bij 15°C
en een relatieve luchtvochtigheid van 95%. Op het
veld zijn, naast de traditionele bedekking, tevens
zwart enmelkwit folie gebruikt alof niet direct ophet
loof. Heteerstejaar werdde helft vande peen inde
natte koelingvooraf gespoeld.Toen bleekdatookin
de natte koeling het uiterlijk niet geheel behouden
bleef, isdoor middelvanschuren (wassen metzand)
geprobeerd de peen weer helder te krijgen. In het
tweede jaar is in de koelcel het vochtverlies nog
meer tegengegaan door de poolfust-kisten te omhullen met geperforeerd en dicht folie of de peen
wekelijkstebesproeien.

Resultaten
Gedurende heteersteseizoenmetzwarevorstbleek
het direct op het loof leggen van het plastic wel de
loofontwikkeling in hetvoorjaar te remmen maarook
onvoldoende bescherming tegen de vorst tebieden.
Melkwit plastic op stro bleek in het voorjaar minder
en bleker loof te geven dan het nu veel gebruikte
doorzichtige plastic.
Het vochtverlies in de gedeeltelijk gevulde natte
koelcel bedroeg toch nog 0,9-1% per maand van
ongespoelde en 1,5% van vooraf gespoelde peen.
Verpakt in geperforeerd plastic was het vochtverlies
0,5%per maand,indicht plastic 0,1%per maanden
besproeid met water was er een gewichtstoename
van 3%ongeacht de bewaarduur, vermoedelijk door
vochtopname indeaanhangende grond.Het uiterlijk
van de peen uit de natte koeling was minder mooi
naarmate meer vochtverlies optrad. Na de na-
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bewaring was deze peen meestal onvoldoende. Het
wegschuren vandedoffe huid lukte plaatselijk (aanrakingsvlak) wel, waardoor de peen een vlekkerig
uiterlijk vertoonde. Langere schuurtijden dan vijf
minuten verbeterden het effect op het uiterlijk niet.
Wel werd de baardvorming gedurende de nabewaring minder bij langer schuren maar de kans op
rot (Erwinia carotovora) nam eveneens toe. Vooral
de op hetveld bewaarde en geschuurde peenwerd
sterk door de bacterie aangetast, vanwege de zeer
dunne huid.
Eenverklaring voor dedoffe huid is door DenOuter
van de LUW gegeven die monsters van de proef
heeft onderzocht. Het blijkt dat het vocht vooral
onttrokken wordt aan de bijna niet verkurkte cellen
(4-7e laag) in de huid; waardoor deze inklappen en
afsterven. Als reactie daarop gaan diepere cellagen
zichverkurkenwaardoor erals hetware eentweede
huidwordtgevormd.
Wat betreft de innerlijke kwaliteit komen de resultaten overeen met voorgaand onderzoek. De zoetheid vermindert bij de bewaring op het veld en blijft
in de koelcel beter op niveau. Daarbij zijn er rasverschillen aangetoond. Ook bleek er een redelijke
correlatie tebestaantussen desensorisch bepaalde
zoetheid en de refractometer-waarde. Bitterheid is
detegenpoolvanzoetheid.Hetneemt ophetveldin
deloopvandetijdtoe.PeenvanhetrasNanturadie
in de koelcel wordt bewaard, is duidelijk minder
bitter. Debeoordelingvan het peenaroma komtveel
overeen metdezoetheid.Hetpeenaromadaalt inde
loop van de tijd; het ras Nantura ligt daarbij op een
hoger niveau dan de andere rassen. Naast deze
smaakcomponentenbleekvoor degebruiker ookde
sappigheid en hardheid of knapperigheid van belang. Dit is niet verder onderzocht. Het caroteengehalteblijft indekoelcelbeterbehouden.
In de seizoenen 1987 en 1988/1989 is de invloed
van het ras onderzocht op het uiterlijk van de peen
nadebewaring op hetveld enindekoelcel.Daarbij
kwam vast te staan dat er duidelijke rasverschillen
zijn. Weliswaar werd de kleur van de peen in de
koelceldonkerder, maarvanéénras(Nantuket) was
deze inbeidejaren ruimvoldoende.

Conclusie
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat
hetbewaren vanpeen inde natte koeling hetvochtverlies in onvoldoende mate beperkt om het uiterlijk
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vandepeenvolledigtebehouden.
Door het omhullen van de kisten met plastic folieof
door bevochtigen met water werd het vochtverlies
aanzienlijk verminderd. Het uiterlijk van de peen
werd er echter onvoldoende door verbeterd. Meer
perspectief lijkttezitteninde rassenkeuze. Demate
waarin het uiterlijk achteruit gaat, is afhankelijk van
het ras. Het zou gewenst zijn de rassen daarop te
beoordelen naast andere bewaareigenschappen.
Ook is er invloed van het ras op de smaak. Beginnend met een hoog niveau in de herfst blijft de
smaak in hetvoorjaar langer opeen redelijk niveau.
Uiteindelijk belandt hettochopeen (te) laagniveau.
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Summary
Carrotsstoredinsituinthefieldpreserve theirbright
orangecolourverywell.In thespringhowever, the
flavour deteriorates with reduced sweetnessand
more bitterness.On the other hand the flavourof
carrots storedinthecoldstore atatemperature of01°C isbetterinspringbuttheappearance isnotso
good, probablyduetothelossofmoisture.
In this investigation,a comparison was made of
storageinsituin thefieldandina wetcooling system(icebankcooling)foraperiodof two seasons,
1986/1987and 1987/1988 withMinicor (Amsterdam
forcing) and Nantura, a hybrid with an excellent

internalquality. Duringthestorage period the internalandexternalqualitywereexamined on different
datesaftera shelflife of sevendaysat a temperature ofWCand 95% relative humidity. Inthefieldit
wasendeavouredthetraditionalcoverofpolyethene
film on 4 kg/m2 straw,black and milkwhite polyethene was also used on strawand directlyonthe
leaves. In the first year, half of the carrotswere
washedbefore storage in the wet coldstore. After
storage to improve the appearanceof thecarrots
from the ice bank cooling by washing withsand
duringdifferenttimes.
In thesecondyear it wasendeavoured to minimise
the loss of moistureby lining the boxes with perforated and unperforatedpolyethene film and by
weeklysprinkling withalittle water.
During the heavy frost in the first season, the
covering with filmdirectlyontheleavesledtosevere
frostdamage ofthecarrots.The developmentofthe
newleaves understrawwith milkwhite filmwas less
than under black and transparent polyethenefilm.
Thewaterlossin the wetcoolingstoragewas 0,91%per month of unwashedcarrots and 1,5%of
washedcarrots. Whencovered with film the water
losswas 0,5%permonth forperforatedand0,1%per
month forunperforatedfilm.When sprinkling with water, theweightwas3%more, independentofthetime.
Theappearance of thecarrotsfromthe wetcooling
storagewasnot so brightas from the field insitu.
Andit couldnotbe improvedby washingwith sand
for 5 to20 minutes.Theold skin can be partlyremoved but that makes the carrots spotty and
susceptible tothebacterium Erwinia carotovora.
The flavour of the carrots from the wet cooling
system was better than from the field. They were
sweeterandmore aromaticandlessbitter. This was
also the case with Nantura in comparison with
Minicor.In the season 1987/1988 and 1988/1989
theeffectofthevarietyontheappearance ofcarrots
was examined. It was proved that there are significant interactions between the storagemethod
and the appearanceof the varieties. The appearance of the carrots from the cold store wasless
bright than from the field but Nantucketscored
adequatlyduringthetwoyears, alsointhecoldstore.
So in futureit is importantto testthe varieties also
on appearanceafter the storage. This is alsothe
case for theinternalquality. In addition sweetness,
bitterness and aromatic flavour, crispness and
fruitinessarealsoimportanttotheconsumers.
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