Witlof in MA-verpakking leidt
ot verbluffende resultaten
ing.H.dePutter, PAVNoordwest/Centraal
In 1997werddoorhet PAVal
aangetoond dat het verpakken van
witlof inzogenaamde foliezakken
leidttoteen beter kwaliteitsbehoud.
In 1998zijn verdereproeven gedaan
met defoliezakken die in 1997de
besteresultaten gaven. Ook isde
invloed vandetemperatuur opde
kwaliteit van het lof tijdens bewaring
onderzocht. Uitaldezeproeven bleek
weerdat verpakking in eenfoliezak
toteen duidelijk beter
kwaliteitsbehoud leidt.Het advies is
dan ook om witlof in eenfoliezak te
verpakken endezegoed dicht te
maken. Zelfs vooreen afzetperiode
vankorter dan een week is het
resultaat verbluffend. Wanneer het
lofgoed verpakt is, komt ergeen of
nauwelijks roodverkleuring voor en
wordtook het aantal kroppen met
bruinrand sterkgereduceerd.De
pitgroei wordthierbij effectief
geremd.

W a a r o m MA-verpakking ?
Deconsument krijgt een groot aanbod
inkeuze tussen voedingsmiddelen in
dewinkelschappen. Het isdus zaak
omervoor tezorgen dat de kwaliteit
in orde is.Dit is niet alleen vanbelang voor dehandel, maar ook voor
telers. Kwaliteitsbehoud kan gerealiseerd worden door teverpakken in
zogenaamde MA-verpakking.
Een MA-verpakking iseen verpakking waarbinnenin de luchtsamenstelling gewijzigd isvergeleken met
denormale atmosferische omstandigheden.
Door een levend product in een gesloten plastic zak offolie te verpakken dieenigszins luchtdoorlatend is,
daalt het zuurstofgehalte en neemt het
koolzuurgehalte toe.Het product
heeft meer zuurstof nodig dan door de
zak of folie kan binnenkomen en staat
koolzuur af. Doordat het zuurstofgehalte afneemt, worden ookde stofwisselingsprocessen vertraagd en
neemt de zuurstofbehoefte van een
product af. Hierdoor wordt opeengegeven moment de zuurstofbehoefte
van hetproduct gelijk aan wat eraan
zuurstof door de verpakking kan binnenkomen. Doordat die processen
vertragen, wordt ook de veroudering
en de achteruitgang inkwaliteit geremd. Hierbij moet wel een goede afstemming tussen de MA-verpakking

en het te verpakken product plaatsvinden.Door defabrikanten wordt een
scala aan foliesoorten voor MA-verpakking beschikbaar gesteld. De foliesoorten variëren in samenstelling
en indikte.Ook worden bij sommige
folies microperforaties aangebracht
en afhankelijk vanhet aantal perforaties wordt ook de luchtdoorlatendheid
anders. Elke folie heeft hierdoor andere eigenschappen voor luchtdoorlatendheid. Ookheeft elk groentegewas
een andere verademingssnelheid.
Wanneer de afstemming niet goedis,
ishetresultaat meestal teleurstellend.
Inhet geval dat het product eenhogereverademing heeft endefolie een
lage doorlatendheid heeft, stikt het
product door zuurstofgebrek. Inhet
geval dat deverademing erg laag is
en dedoorlatendheidvan de folie
hoog,wordt er niet of nauwelijks een
gewijzigde atmosfeer inde verpakking bereikt.
Witlof iseen kwetsbaar product waarbij dekwaliteit in een paar dagen snel
achteruit kan gaan. MA-verpakking
kan hierbij dus voordelen bieden. In
1997zijn dan ook verschillende folies
met een grote variatie indikteen
plasticsoort onderzocht. De resultaten
van dit onderzoek zijn aleerder gepubliceerd inhetPAV-bulletin
Vollegrondsgroenteteelt van november 1997.
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Tabel 1. Percentagegezonde kroppennabewaring bij 12°Cinverschillendedichtgevouwenfoliezakken, mei/juni 1998.
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Proefopzet en uitvoering
In 1998zijn debeste folies uit deze
proef met een aantal andere folies met
ongeveer dezelfde luchtdoorlatendheid getest en iséén soort vervolgens
getest onder verschillende omstandigheden. De standaard-verpakking in
dezeproeven isdeverpakking van
witlof in 5kgpoolfust met kartonnen
interieur. Bij alleproeven werden
witlofkroppen vanklasse Idirect na
deoogst verpakt. Inpakken gebeurde
door eenplasticfoliezak of een kartonnen interieur in een poolfustkistje
teleggen en vervolgens de kroppen
hierin teleggen. Na het verpakken
werd een afdekvel over dekistjes gelegd. Dekistjes werden inhet donker
bewaard. Na een bepaalde periode
werden algemene indruk, percentage
roodverkleuring enbruinrand, smet,
pitlengte en geurafwijkingen vastgesteld. Tijdens debewaring werden uit
deverpakkingen gasmonsters getrokken en geanalyseerd opzuurstof- en
koolzuurgehalte.
Proef 1
In 1998werden, op6mei van Focus
en Senator en op 3juni van Senator
enTabor, witlofkroppen geoogst bij
verschillende telers.Deze kroppen
werden vervolgens invijf soorten foliezakken verpakt en naéén nacht 1°C
gevolgd door zeven dagen 12°Cbeoordeeld. Defoliezakken werden alleen dichtgevouwen.Na beoordelen
direct naopenmaken werd het lof vervolgens ook nog natwee dagen bewaring in geopende verpakkingen beoordeeld.

lof bewaard werd, waren goed gesloten door zedicht teknopen. Bij keten
B werden daarnaast ookkistjes met
lof ineen dichtgevouwen foliezak bewaard.Na achtdagen bewaring werd
vervolgens het lof in geopende verpakkingen twee dagen bij 18°Cbewaard.
Verpakken biedt perspectief opeen
betere kwaliteit
Uit deresultaten blijkt dathet verpakken tot erg goederesultaten leidt.
Wanneer verpakt wordt in een foliezak ishetpercentage gezondekroppen nabewaring hoger dan bij bewaring in alleen een kartonnen interieur.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door lagere percentages kroppen met
bruinrand enroodverkleuring. Tussen
de vijf soorten foliezakken werden
geen betrouwbare verschillen aangetroffen.
Uitdetweede proef komt duidelijk
naar voren datbewaring van lof ingesloten foliezakken minder achteruitgang inkwaliteit geeft. Het percentagegezonde kroppen nabewaring bij
12°C(keten B)isbij verpakking in
foliezakken (figuur 1, doorgetrokken
lijnen) nog 95%. Ditpercentage is bij
bewaring inkartonnen interieur (figuur 1,fijne stippellijnen) nog maar
64%.
Hetblijkt dat bij bewaring in foliezakken detemperatuur een minder
grote invloed heeft ophet percentage

gezonde kroppen dan wanneer hetlof
in een kartonnen interieur is verpakt.
Het verschil is 12%inpercentage gezondekroppen tussen bewaring bij
12°C(keten B)en 18°°C(keten D)in
foliezakken. Wanneer het lof ineen
kartonnen interieur isverpakt, isdit
verschil26%.
Ook duidelijk ishet verschil tussen
bewaring ineen goed gesloten (figuur
1, doorgetrokken lijn) of een dichtgevouwen zak (figuur 1,grof gestippelde lijn) bij bewaring bij ketenB.
Na acht dagen bewaring zijn er15%
minder gezondekroppen ineen dichtgevouwen foliezak dan ineen goed
gesloten zak. Natien dagen bewaring
isdit verschil in gezonde kroppen
zelfs opgelopen tot35%.
Ook bleek uitdeze proef datdepitgroei geremd werd bij verpakking in
foliezakken. Gemiddeld over alleketensbleek derelatieve pitlengte van
witlof datinfoliezakken verpakt was
56% tezijn. Wanneer het lof alleen in
een kartonnen interieur was verpakt,
bleek dit 66%te zijn.

Coin*lucide
Het verpakken van witlof in een foliezak heeft duidelijke voordelen. In de
eersteplaats isde achteruitgang in
kwaliteit veel minder danbij verpakken ineen kartonnen interieur. Inde
tweede plaats isook de invloed van
temperatuur minder groot.
Verder bleek dat dekwaliteit van het
lof ooktwee dagen naopenen van de

Afolie

Proef 2
Op 29oktober 1998werd witlof cv.
Tabor, afkomstig van drietelers, verpakt ineen poolfust kistje met
Peakfresh 25urnfolie of verpakt in
eenEuropoolkistje met kartonnen interieur. Dekistjes werden gedurende
acht dagen bij vier verschillende temperatuurketens bewaard. Keten Ais
bewaring bij continu 12°C,keten Bis
bewaring bij één nacht 1°Cgevolgd
door zeven dagen 12°C.Keten Cisna
één nacht 1°Cwisselend bewaard bij
12en 18°Cenketen Disnaéén nacht
1°Cbewaring bij zeven dagen 18°C
bewaard. Defoliezakken, waarin het
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Figuur 1. Percentagegezonde kroppen, vancv. Tabor,nabewaringbijdeverschillende
bewaarketens (A,B, CenD),november 1998.
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Hetverschiltussenwelofnietinfolie verpakken isoverduidelijk naéénweekbewaren; linksnabewaringalleen inkartonneninterieur,
rechtsnabewaring infolie.

verpakking duidelijk beter tezijn dan
wanneer het lof inkartonnen interieur
was verpakt.
Verschillen tussen foliezakken, diein
dezeproeven alleen met dichtvouwen
werden getest, werden niet gevonden.
Het bewaarresultaat was voor allegelijk.
Een optimale gasconditie is moeilijk
aan te geven aangezien er behoorlijke
verschillen in gehaltes werden gemeten, waarbij ergeen verschillen in de
kwaliteit van het lof werden aangetroffen. Wanneer het zuurstofgehalte
tussen de5en 15% isen het koolzuurgehalte respectievelijk tussen de
6 en 3%,isdekwaliteit vanhet lof na
bewaring goed. Bewaring bij hogere
zuurstofgehaltes dan 15%, zoals die
optreden bij het alleen maar dichtvouwen van deverpakking, geven wel
wat effect opdekwaliteit maar onvoldoende omdeextrakosten voor de
foliezakken terechtvaardigen. Uit de
tweede proef bleek ook dat bij goed
dichtmaken van defoliezak het percentage gezonde kroppen rond de
95% is,terwijl in de alleen maar
dichtgevouwen zak dit percentage
tussen de75en 80%is.Vooral bij
kwalitatief zwakker lof zalhet effect
van dichtknopen vergeleken met
dichtvouwen nog groter zijn. De

keuze van defoliezak isbij alleen
maar dichtvouwen niet meer zovan
belang, omdat degasuitwisseling via
devouwnaad vele malen groter isdan
deuitwisseling die anders door het
foliemateriaal zelf plaatsvindt.
Goed dichtmaken van defolie, waarbij geen luchtuitwisseling meer door
deopening van de zakkan plaatsvinden, iseen vereiste.Wanneer dit niet
gebeurt, wordt de gewenste gasconditieniet bereikt. Hierdoor isdekans
opeen slechtere kwaliteit groter dan
wanneer men het lof ineen kartonnen
interieur verpakt. Ineen slecht gesloten verpakking heerst eenzelfde of
bijna eenzelfde gasconditie als in een
kartonnen interieur en door de plastic
folie zijn de omstandigheden vochtiger. Hierdoor ishet gevaar voor smet
juist groter geworden. In een goed gesloten verpakking isdit gevaar kleiner. Eenmaal ingepakt kan het lof ook
niet meer van buitenaf worden besmet.
Toepassing
Door sommige telers wordt nu allof
infoliezakken verpakt voor de export.
Ook voor debinnenlandse markt kan
het inpakken infoliezakken duidelijk
voordelen bieden. Uit de proeven
blijkt dat ook naéén week de ver-
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schillen alenorm zijn tussen welen
niet verpakt lof in foliezakken.
Verpakken infoliezakken leidt erwel
toedat dekostprijs omhoog gaat.In
deeersteplaats door dekosten voor
de zakzelf.Een grotere kostenpost is
deextra arbeid die nodig isomhetlof
inde zak teverpakken. Momenteel
zijn er alleen losse zakken beschikbaar diehandmatig inde poolfustkratjes gelegd moeten worden. Ookhet
goed dichtmaken moet nu nog handmatig gebeuren. Voor het inleggen
van dezakken ishet misschien mogelijk omkant enklare dozen aan te
schaffen met hierin alde zakken van
defabrikanten. Het isdan misschien
ook mogelijk omhierbij direct een
goede afsluiting van de zak aan te
brengen waardoor detelers niet meer
tijd kwijt zijn dan zeanders kwijt zijn
voor het goed dichtvouwen van een
zak. Goed dichtmaken isecht een vereiste voor een goed bewaarresultaat.
Deextrakosten, dieeerst gemaakt
moeten worden, leiden erweltoedat
dekwaliteit van het lof ook indewinkelschappen van een uitstekende
kwaliteit zal zijn. Hierdoor zal witlof
aantrekkelijker zijn voordeconsument.
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