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In 1997 isophetPAV te Lelystad
nagegaan of dekwaliteit van witlof in
het handelskanaal kan verbeteren door
het opeen andere manier te verpakken.
In kleinverpakkingen met 10 verschillendefolies kon geen kwaliteitsverbeteringgerealiseerd worden.Als het
lof verpakt wordtin het standaardblauwe EPS-poolfust, kan de kwaliteit
sterk verbeteren wanneer hierin een
plastic verpakking wordtgelegd die
wordtdichtgeknoopt. Na een week
bewaren bij12°Cstijgtde algemene
indruk van het lof van 2,2 naar 6,8.

Inhethandelskanaalneemtdekwaliteit
vaneenaantalvollegrondsgroentensnel
af. Voorbeelden van zulke gewassen
zijn broccoli, spruitkool enwitlof. Bij
deoogstwordteenaantallevensproces-

sen ingrijpend veranderd. De opname
van water en nutriënten is niet meer
mogelijk, terwijl de ademhaling doorgaat.Nadeoogstmoetdekwaliteitvan
het product zo lang mogelijk behoudenblijven.Omdeafsterving tevertragen,kunnen groenten verpakt worden.
Elke verpakking heeft zijn eigen specifieke doorlatendheid voor water en
lucht. De condities waarbij gewassen
het langst houdbaar zijn, zijn echter
voor de meeste gewassen verschillend. Dekritische grens waaronder de
02-concentratieofwaarbovendeC0 2concentratie niet mag komen, verschiltper gewas.
Afgelopen jaar is de verpakking van
witlof nader bekeken. Het onderzoek
is uitgevoerd in samenwerking met
The Greenery en veiling ZON. In de
komende jaren staat naast de verpak-

king van witlof ook de verpakking
van bloemkool op het programma.
Daarnaast kan aandacht besteed worden aan de verpakking van bijvoorbeeld asperge,bleekselderij, knolvenkel sla,bospeen of bosui.

Proefopzet en uitvoering
Witlof kan zowel in poolfust met een
inhoud van 5 kg als in eenmalige
kleinverpakking worden afgeleverd.
Bij kleinverpakking wordt 500 gram
witlof op een blauwe "foodtainer"gelegd en omwikkeld met een folie. Op
deze "foodtainer" kwamen twee of
drie witlofkroppen te liggen. In het
onderzoek zijn in 1996 de rassen
Tabor en Bea op het veld onder vier
verschillende omstandigheden geteeld.Alsbemesting werd 0of 150kg
stikstof per hectare gegeven en daarnaast nog 0 of 600 kg K 2 0 per hectare.De witlof isgetrokken bij eenrelatieve luchtvochtigheid van 75 en
95%. Na de oogst in april 1997 is de
witlof verpakt en acht dagen bewaard
bij 12°C. Daarna is de witlof beoordeeld opeen aantal kwaliteitskenmerken (inwendigrood,natrot, bruinrand,
geurafwijkingen, bruine-enhollepit).
Erzijn 10folies voor kleinverpakking
onderzocht, waarvan zowel het materiaal als de dikte varieerde. De dikte
van de folie lagtussen de 12en 16u.
Resultaten
Dekeuzevandefolies hadgeen effect
op de kwaliteit. Ook de teelt- en trekomstandigheden hebben de kwaliteit
van de witlof niet beïnvloed.
HetrasTaborwasduidelijk gevoeliger
voor inwendig rood en bruinrand dan
Bea, terwijl Bea meer problemen had
met een bruine en holle pit.
Gemiddeld was bijhetras Tabor in de
kleinverpakking de C02-concentratie
lager (0,3%)ende02-concentratiehoger (4%)danbijdekleinverpakte Bea.
Hierdoor wordt het verouderingsproces bij het ras Tabor waarschijnlijk
minder geremd danbijhetras Bea.
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Proefopzet en uitvoering
Een standaard verpakking voor witlof
is het blauwe EPS-poolfust met het
kartonneninterieurwaarovereenblauw
plastic dekvel ligt.Inhetonderzoek is
nagegaan of er verpakkingen zijn die
beter voldoen dan de standaard. De
zes verschillende plastic verpakkingen zijn afzonderlijk in een poolfust
Witlofverpakt intweeverschillendefolies:bovendichtgeknoopt enonderdichtgevouwen. gelegd waarin 4 kg geschoond product is gestopt.
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Witlof van de rassen Rumba, Bea en
Tabor zijn in deperiode maart - april
1997 getrokken bij normale trek-omstandigheden waarbij een relatieve
luchtvochtigheid van 75 of 95% is
aangehouden.Nadeoogstisdewitlof
verpakt en zeven tot acht dagen bij
12°C bewaard. Daarna is het lof beoordeeld op een aantal kwaliteitskenmerken. Tijdens debewaringisregelmatig de C0 2 - en (^-concentratie in
de verpakkingen gemeten.
Resultaten
Deproeven zijn uitgevoerd met dichtgevouwen en met touwtjes dichtgeknoopte plastic verpakkingen. Door
de verpakking dicht te knopen in
plaats van te vouwen steeg de C0 2 concentratie en daalde de 02-concentratie,beidemetongeveer 4%. Naeen
bewaring van zeven dagen bij 12°C
was de kwaliteit van de witlof in
dichtgeknoopte verpakking duidelijk
beter dan die in de dichtgevouwen
verpakking. Er treden minder problemen op met inwendig rood en bruin-

ras

sluiten

%inwendig rood

% bruinrand

algemené indruk lof

Tabor

knopen
vouwen
knopen
vouwen

70
76
25
29

33
42
16
18

4,1
3,6
5,8
5,4

Bea

van

.nopen en

rand waardoor ook de algemene indruk van het lof beteris (tabel 1).
In de onderzochte verpakkingen
heerste een verschillende luchtsamenstelling (figuur 1). Tijdens de eerste
twee dagen zijn de verschillen in
luchtsamenstelling tussen de verpakkingen minder groot. Dit komt omdat
de eerste twee dagen een temperatuur
isaangehouden van 1°C. Daarna isde
witlof geplaatst bij 12°C en zijn de
verschillen groter. De standaard verpakking en de geperforeerde verpakkingen (1 en 2) hebben een luchtsamenstelling die te vergelijken is met
de buitenlucht. Met name de dichtere
verpakkingen (3, 5 en 6) hebben een
verhoogde C02-concentratie en een

'ouwen vai

i'pakking.

verlaagde 02-concentratie waardooi
de ademhaling en daarmee ook d*
veroudering langzamer verloopt. Ir
de dikste verpakking (6) wordt de
hoogste C02-concentratie (10%) er
de laagste 02-concentratie (10%) ge
meten. Als de dikste verpakkinger
dichtgeknoopt worden, kunnen er bi
hoge temperaturen (hoger dan 12°C
problemen ontstaan met de geur.
Derassenkeuze heeft een groot effec
op het optreden van inwendig rood
Het percentage aangetaste kroppen h
voor de rassen Rumba, Bea en Taboi
respectievelijk 18, 25 en 71%. DÉ
keuze van de verpakking heeft even
eens een groot effect. Voor het ra;
Rumba is een aantal belangrijke kwa
liteitskenmerken weergegeven in t<

De kwaliteitvanwitlofnaeenweekbewaren bij12°C. Debovenstetweeverpakkingenhebbenmeerproblemen met inwendigekwalitei
(roodenbruinepit) dan deonderste.
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Witlof kan zowel in kleinverpakking
als inpoolfust worden afgeleverd. Bij
dekleinverpakking hadden de 10verschillende folies geen effect op de
kwaliteit vanhet lof.
Bij de standaard poolfustverpakking
zijn grote verbeteringen in kwaliteit
haalbaar wanneer de witlof in plastic
verpakkingen wordt afgeleverd. De
verpakking magniettedikzijn omdat
anders ongewenste geurafwijkingen
kunnen ontstaan. Door de verpakking
dicht te knopen in plaats van te vouwen, stijgt de C02-concentratie en
daalt de C^-concentratie. Dit komt de
houdbaarheid van het lof ten goede.
Door de witlof in plastic te verpakken,neemtdekwaliteit duidelijk minder snel af dan bij de standaard EPSpoolfust met kartonnen interieur. Met
name de verpakkingen 4, 5 en 6 voldoen beter. Het onderzoek wordt
voortgezet zodat meer duidelijkheid
ontstaat over de verpakking die het
meest in aanmerking komt om de
standaard verpakking te vervangen.
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bel 2. Duidelijk is dat de kwaliteit
sterk verbetert wanneer de witlof op
eenanderemanierwordtverpakt. Met
name deverpakkingen die niet geperforeerd zijn voldoen goed. Het percentage inwendig rood neemt af van
76% tot 0% en de algemene indruk
van het lof stijgt van een rapportcijfer
2,2 naareen 6,8 voor verpakking 6en
tot een 6,2 voor verpakking 4. Voor
hetrasTabornamhetpercentagerood
afvan95% (standaardverpakking) tot
55% bij verpakking 4 en 6.
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Figuur1.Gemeten CO2- en02-concentraties inde dichtgeknoopte verpakking, hijtweedagen bewaren
bij1°Cenzevendagen bij 12°C.
verpakking
standaard
geperforeerd 1
geperforeerd 2
verpakking 3
verpakking 4
verpakking 5
verpakking 6

dikte
-

19u
35u
35u
25u
45u
70u

%rood
76
15
36
2
0
0
0

%bruinrand
11
5
6
6
9
4
5

algemene indruk
2,2
5,5
5,2
5,5
6,2
4,1
6,8

Tabel2.Kwaliteitskenmerken bij het rasRumba voorde verschillende dichtgeknoopte
fustverpakkingen.
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