Appels langer bewaren

Met nog minder zuurstof kunnen appels maanden langer bewaard worden.

Nieuwe bewaringstechnieken zouden appels maanden langer vers kunnen houden.
Alex van Schaik van Food and Biobased Research zoekt samen met telers,
opslagbedrijven en veilingen naar de beste manieren om de houdbaarheid van
appels te verlengen.
Appels en peren worden bewaard in koelcellen
met een lagere concentratie zuurstof en een
hogere concentratie koolzuur dan in de buitenlucht. Het is zelfs hoe minder zuurstof, hoe
beter. Bestaat buitenlucht voor 21 procent uit
zuurstof, de lucht in koelcellen bevat nu meestal slechts één procent zuurstof. Onder die
omstandigheden zijn appels zijn drie tot zeven

maanden houdbaar, afhankelijk van het ras.
Die bewaartermijn zou met enkele maanden
verlengd kunnen worden, denkt van Schaik,
als er nog minder zuurstof in de koelcel zou
zitten. Maar er is een grens: zit er geen
zuurstof in de koelcel, dan gaan de appels
alcohol maken en worden ze ongeschikt voor
consumptie. ‘Wij zoeken nu met telers en

bewaarders naar de ondergrenzen. Zij sturen
monsters naar Wageningen, wij meten de
alcoholconcentratie in de monsters. We werken nu ook aan methoden om alcohol in de
lucht van de koelcellen te meten, zodat we
nog beter kunnen sturen tijdens de bewaring.’
De eerste resultaten zijn hoopvol. ‘De meeste
telers kunnen nog wel wat naar beneden met
de zuurstofconcentratie, als ze zeer goed
blijven controleren.’
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Korter diertransport helpt varkens weinig
Beperking van het maximaal aantal uren
dat levende dieren op transport mogen,
zal weinig veranderen aan de dierstromen
binnen Europa en weinig gevolgen hebben
voor de veehouderij. Dat blijkt uit een eerste verkenning van het LEI.
Maatschappelijke organisaties hebben kritiek
op langdurig transport van vee en willen een
ander beleid van de Europese Unie. Ze stellen
voor om het aantal uren dat levende dieren
getransporteerd mogen worden te beperken
tot acht uur. Veel lidstaten willen er echter niet
aan. Zo’n beperking zou transport binnen de
grotere lidstaten onmogelijk zou maken. Ook
wordt gevreesd voor de economische gevolgen voor de veehouderij.
Een voorlopige modelstudie van het LEI laat
zien dat die gevolgen echter mee zullen vallen. Al doet de discussie anders vermoeden,

slechts een klein deel van de getransporteerde
dieren legt een lange afstand af. Het grootste deel van de Nederlandse slachtvarkens
gaat naar ons omringende landen, waaronder
Duitsland, op minder dan acht uur rijden. Wordt
langer rijden dan acht uur verboden, dan zou
maar 2,6 procent minder dieren getransporteerd worden. Het aantal gereden kilometers
met diertransporten zou maar met drie procent
dalen, van 783 naar 755 miljoen kilometer.
Ook als ieder dier meer ruimte krijgt op transport, levert dat volgens het model nauwelijks
beperking van het aantal getransporteerde
dieren op, wel meer transporten.
De economische gevolgen zullen daarnaast
beperkt zijn omdat er goede alternatieven zijn,
zegt onderzoeker Willy Baltussen. Belangrijkste
is het slachten van dieren op de locatie waar ze
gefokt zijn, en vlees te vervoeren in plaats van
dieren. Dat levert ook minder CO2-uitstoot op,
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want er gaat meer aan vlees dan aan levende
dieren in een vrachtwagen. Nadeel is dat het
vlees minder vers afgezet wordt. Vooral in
Italië zijn consumenten bereid daar fors meer
voor te betalen. ‘En dat houdt het transport
van dieren over lange afstanden in stand’, zegt
Baltussen. Als Nederlandse dieren bijvoorbeeld
naar Frankrijk gaan en Franse dieren naar Italië,
in plaats van Nederlandse dieren naar Italië,
brengt dat extra kosten met zich mee.
De exacte economische gevolgen voor de
veehouderij of voor slachterijen heeft het LEI
nog niet berekend, omdat een beleidswijziging
op dit moment niet te verwachten is, zegt
Baltussen. ‘Maar als de vraag komt kunnen we
meer gegevens leveren, het model ligt klaar.’
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