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Hoofdstuk.1
ALGEMENEGEGEVENS
Aandeinditverslagbeschrevenstudiereiswerddeelgenomen
doorIr.J.C.J.Kuiken (w.i.)vandeafdelingWerktuigen
vanhetInstituutvoorTuinbouwtechniek endoorIr.J.W.
Rudolphij (n.i.)vandeafdelingSortering,Verpakkingen
TransportvanhetSprengerInstituut.
§1.Doelvandereis
Hetdoelvandezestudiereiswastweeledig,nl.:
a.Aandehandvaneigenwaarnemingennagaanhoedestand
vandemechanisatieisinenkeletuinbouwgebieden inde
U.S.A.
Inverbandmetdespecialisatievanbeideonderzoekers
zijneentweetalonderwerpenprimairgesteld nl.:
1.Sorteren.enverpakkenvangroenteenfruit.
2.Mechanisatievandeoogstvangroenteenfruit.
b.NagaaninhoeverredeAmerikaansemachinesgeschikt (of
geschikttemaken)zijnvoortoepassinginNederland.
Hierbijisvooralgedachtaandemogelijkheiddezemachinesmetsteunvandeindustrieenmetsubsidiesvan
hetO&S-fondsinNederlandteimporteren.
§2.Bezochteinstellingenenreisroute
Bijdesamenstellingvanhetreisschemaisveelsteun
ondervondenvandeheerJ.H.Levin,MichiganStateUniversity,EastLansing,inzijnfunctievancoördinatorvan
hetonderzoekbetreffendedeoogstmechanisatieindeUSA;
vandeheerA.LloydRyall,chiefHorticulturalCrops
ResearchBranchU.S.D.A.,Hyattsville,Maryland;vanDr.
L.L.Morris,professorpost-harvestphysiology,,University
ofCalifornia,Davis,envandeheerIr.P.Busingervan
deNederlandseambassadeteWashingtonD.C.
Dezeherenhebbenvelenuttigesuggestiestenaanzienvan
detebezoekenpersoneneninstellingenendemeestgeschiktereisrouteenreistijdverstrekt.

-4Dekeuze van de periode,waarin de reiswerd gemaaktwas
een compromis tussenbeschikbare middelen (duurvan de
reis), oogstperiodes van devoornaamste produkten en sorteerperiodes bij centrale sorteer- enpakstations.
Inverband met demiddelenwas eenmaximale reisduur van 40
dagenmogelijk. Teneinde zowel oogsten enverpakken van fruit
inhet noorden als groenteoogst inhet zuiden tekunnen zien
werd besloten de reis 17sept, aan tevangen en inhetnoorden tebeginnen. De reisroute isop eenkaartjeweergegeven.
Debezochte instellingen enpersonen zijn devolgende:
(v= reis pervliegtuig,a= reis per auto of autobus)
17sept. 1968 Amsterdam —Washington D.C.
18sept. v.m.Bezoek aanNederlandse Ambassade te
Washington D.C.
Gesproken met deheer J. P. Tripplaar
en Ir.P. Businger.
Onderwerpen: Reisroute en aankondiging
van bezoeken,
n.m.Washington D.C.— College Park,Maryland.
Bezoek aanhoofdkantoor USDA, Federal
Center Building,Hyattsville.
Gesproken met deheerA. Lloyd Ryall, chief
Horticultural Crops Research Branch.
Onderwerpen:Organisatie USDA; samenwerkingsvormen met universiteiten enproefstations; oogstmechanisatie;kwaliteitswaardering vanprodukten; "post-harvest"
behandelingen.
19 sept. v.m. Bezoek aanUSDA Agricultural Research
Centre,Beltsville,Maryland.
Gesproken metDr.R. E.Hardenburg, chief
horticultural crops research.
Onderwerp: "Post-harvest" behandelingen.
Gesproken met deheerK.H.Norris, chief
instrumentation research laboratory.
Onderwerp:Kleurmetingen tenbehoeve van
kwaliteitssortering en inspectie.
Gesproken met deheer R.W. Penney,mechanical engineer.
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20sept.

21sept.
22sept.
23sept.

Onderwerp:Verpakkingentransport,
n.m.GesprokenmetDr.E.E.FinneyJr.
Onderwerp;MetingenmetdeInstrontrekdrukbank;resonantiemetingenaanvruchten.
GesprokenmetDr.FinlandenMissK.Liston.
Rondleidingdoorhetlaboratoriumenbezoek
aanhetnieuwopgerichtekleuronderzoeklaboratorium.
v.m.BezoekaanUniversity ofMaryland,
CollegePark.
GesprokenmetProf.A.Kramervande
afdeling "FoodScienceandTechnology".
Onderwerp:Kwaliteitssorteringvantomaten.
GesprokenmetDr.E.Scott,prof.horticulturalphysiology.
Onderwerp:Ademhalingsmetingen.
n.m.GesprokenmetDr.F.F.Angell,assist,
prof.vegetablecrops.
Onderwerp:Weefselbeschadigingbijtuinbouwprodukten.
BezoekaanAlloCo.teRockville.
Onderwerp:Prototypetomatensorteerinstallatieopsoortelijkgewicht.
WashingtonD.C.
WashingtonD.C. — PittsburgPA
v.m.Pittsburg^-^StateCollegePA
BezoekaanUniversityofPennsylvania,
UniversityPark.
GesprokenmetDr.F.Snijder,director
shortcourses.
Onderwerp:Indelingbezoek.
GesprokenmetdeheerF.W.Peikert,head
engineeringdepartment.
Onderwerp:Oogstmechanisatie,plukstellingen.
GesprokenmetdeheerD.R.Daum,extension
officeragr.eng.
Onderwerp:Oogstmechanisatie.
GesprokenmetProf.N.N.Mohsenin vande
afdeling "AgriculturalEngineering".

Onderwerp: Meting van fysische eigenschappen
aan tuinbouwprodukten.
n.m. Gesproken met.Dr. R. A. Aldrich, prof.
agr. eng.
Onderwerpen: Grondstomen en plastic kasconstructies.
Gesproken met de heer K. Q. Stephenson,
prof. agr. eng.
Onderwerp: Tomatenoogstmachine en kleursorteerapparatuur voor tomaten.
Gesproken met de heer C. T. Morrow, agricultural engineer.
Onderwerp: Hulpmiddelen bij de pluk van
24 sept.

appels en peren.
State College a,v Pittsburg v Buffalo

v

a

- Rochester - Geneva.
25 sept.

v.m. Bezoek aan Experiment Station Cornell Uni.versi ty, Geneva, New York.
Gesproken met Dr. J. C. Cain, prof. physiology.
Onderwerpen: Oogstmechanisatie; nieuwe typen
boomgaarden; lichtmeting in boomgaarden.
Gesproken met Pro£. R.L. Labelle, assoc.
prof. fruits, vegetables and juices.
Onderwerp: Textuurmetingen aan verwerkte
produkten.
Gesproken met Dr. G.D. saravacos, assoc.
prof. chem. eng.
Onderwerp: Bereiding van vruchtensappen en
purees.
n.m. Bezoek aan Cornell University, Ithaca, New
York State.
Gesproken met Prof. E.

s.

Shepardson en

de heer J. G. Pollock.
Ohderwerp: Sla- en kooloogstmachines.
Rondleiding laboratoria.
26 sept.

v.m. Experiment Station Cornell University,
Geneva.
Gesproken met Pro£. E. D. Markwardt, extension leader, en Dr. G. E. Rehkugler,
assoc. prof. power and machinery.
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27sept.

28sept.

Onderwerp:Gemechaniseerdeoogstvanfruit
inhaagaanplanten.
n.m.MethuurautobezoekenaanfruitteeltbedrijventenoostenvanRochesterNY.
Onderwerp:Gemechaniseerdeoogstvanfabrieksfruit.Rochester—Buffalo—Niagara
Falls.
BezoekaanChisholmRyderCo.,NiagaraFallsNY.
GesprokenmetdeheerL.Towson,director
ofagriculturalengineering.
Onderwerp;Oogstmachines.
NiagaraFalls.
fi

29sept.

V

NiagaraFalls—Buffalo—Detroit
—Lansing.
30sept. v.m.BezoekaanMichiganStateUniversity,
EastLansing.
GesprokenmetdeheerJ.H.Levin,coordinatorfruitandvegetableharvesting
investigationUSA.
Onderwerp;ProgrammavanbezoekaanMichigan.
Rondleidingdoorhet"Engineeringlaboratory"doordeheerB.R.Tennes.
n.m.GesprokenmetProf.F.W.BakkerArkema,
assoc.prof,processinganddrying.
Onderwerp;Model-onderzoekmetbehulpvan
computersophetgebiedvanwarmte-en
stoftransport.
RondleidingoverCampus.
GesprokenmetDr.B.F.Cargill,prof.
extensionresearchfruitandvegetable
mechanisation andstorage.
Onderwerp:Sorterenentransportvanfruit.
GesprokenmetDr.B.A.Stout,prof.power
andmachinery.
Onderwerp:Onderzoekbetreffendeoriëntatievan
vruchtentenbehoevevansorterenenverpakken.
1okt.
Bezoekenaanpakstationsindeomgeving
vanGrandRapidsenBelding,samenmetDr.D.H.
Dewey,prof.post-harvestphysiology.

-82 okt.

Bezoeken aan pakstations en fabrikanten inde
omgeving van Holland enNew Haven,samen met
Dr. B.F. Cargill.
Fabrieken: 1)Harvey Harvester Co.,Grand Haven.
Druivenoogsters, schudders enopvangschermenvoor fabrieksfruit.
2) Mechanical Transplanters, Holland.
Plantmachines.
3) Blue-berry Equipment Inci, South
Haven.
Zwarte-bessenoogster, aardbeienoogster.
4) Hilltop Orchards, Hartford. Pakstation.
5) Shaferlake Fruit Packing Station,
Benton Harbour.

3 okt.

Bezoeken aan fabrikanten en fruittelers in de
omgeving van Benton Harbour enKalamazoo, samen
met deheer J. H.Levin.
Fabriek:Friday Tractor Co.,Hartford.
Onderwerp:Diverse schudders enopvangschermen
o.m.Friday,Gould, Perry.

4 okt.

Lansing — Chicago— Moline 111.
Bezoek aan."Engineering Research",Deere and
Company.
Gesprokenmet deheer Kent Cornish en de heer
A. W.Pauli.
Onderwerp: Onderzoek ophet gebied vanmachineontwerpenvoor land- en tuinbouw.
Moline— Chicago.

5 okt.

Chicago.

6 okt.

Chicago— Seattle.

7 okt.v.m.

Seattle— Yakima— Wenatchee.
Bezoek aanUSDA Station,Market Quality Research
Division.
Gesprokenmet Dr.H.M. Couey,head of the
department.
Onderwerp:Programma van bezoek.
Gesprokenmet deheer J. Pearson.
Onderv/erp:Waxen van appels enperen.
Bezoek aan een pakstation,voorzien van een

-9kleursorteerinstallatie.
n.m. GesprokenmetDr.D.R.Heinicke.
Onderwerp;Boomvormen,haagaanplanten,lichtbenuttingindeboomgaard.
GesprokenmetdeheerA.G.Berlage,agriculturalengineeringresearchdivisionUSDA.
WashingtonStateUniversityExperimentStation,
Wenatchee.
Onderwerp:Plukstellingenvoortafelfruit.
8okt. v.m. GesprokenmetDr.K.L.Olsen.
Onderwerp;Sorterenopkleurmetbehulpvan
transmissiemetingen.
GesprokenmetG.0.Patchen,mechanicalengineer.
Onderwerp;Sorterenvanfruitmetbehulpvan
roterendeborstels.
Bezoekaaneenpakstation.
n.m. Wenatchee—Yakima.
9 okt. v.m. BezoekaanFood IndustriesResearchand
Engineering.
Gesproken'metdeheerE.W.Carlsen,director.
Onderwerpen;Inrichtingvansorteer-enpakstationsenprogrammavanbezoek.
GesprokenmetdeheerR.Woodall.
Onderwerpen:Waxenvanfruit;kistenledigers
voorappelsenperen,
n.m. BezoekaanNorthwestEquipmentCompany.
Fabrikantvansorteerinstallaties entuinbouwmachines.
BezoekaanFMCCorporation,RiversideDivision.
GesprokenmetdeheerB.Caudill,manager.
Onderwerp;Sorteerapparatuur.
Bezoekaanpakstation "MarleyOrchards",te
Cowiche.
10okt. v.m. Bezoekenaanpakstations,ingerichtdoorFood
IndustriesResearchandEngineering.
TT

11okt.

ra

n.m. Yakima—Portland—HoodriverOreg.
BezoekaanDiamondFruitGrowersInc.,Hoodriver,
v.m. GesprokenmetdeheerR.B.Leavens,manager
planning,researchandengineering.

-10Onderwerpen:Organisatie Diamond FruitGrowers;
mechanisatie van de oogst enverwerking in de
Hoodriver Valley,
n.m. Bezoeken aanpakstations en conservenfabrieken.
12okt..

Hoodriver.

13okt.

Hoodriver — Portland.

14okt.

Egogramma^Ig^^^^^Q^^^^,,^^^^^^
Portland — Corvallis Oreg.
Bezoek aan University ofOregon,Corvallis.
Gesprokenmet Prof.D. E.Booster,assoc.prof.
power andmachinery, enDr.A.A.Duncan,prof.
extension vegetable crops.
Onderwerp:Mechanisatie aardbeien- enbessenoogst,
Corvallis — SanFrancisco.
P£Q3£§ï!™â._l£^_J-î-_Wj._Eydolph2Ej.
Portland — SanFrancisco.
Bezoek aan "18thAnnual Convention and Exposition
of theProduce Packaging andMarketing Association",Fairmont Hotel,SanFrancisco.

15okt. v.m. SanFrancisco — DavisCal.
n.m. Bezoek aanUniversity ofCalifornia,Davis.
Gesproken metG.E. Rapp,director short courses
for foreign visitors.
Onderwerp:Programma bezoek.
Gesproken met Dr. L. L.Morris,prof, post-harvest
physiology.
Onderwerp:CA-opslag van tomaten.
Rondleiding doorhetMann Laboratory.
16 okt. v.m. Gesproken met deheer C.M. Sprock.
Onderwerpen:Fluorescentiemetingen aan tomaten
enbepaling van de oogstrijpheid van slakroppen
d.m.v.radio-actieve straling.
Gesproken met deheer R. B.Fridley, assoc.prof.
mech.harvesting of fruits.
Onderwerp:Plukstellingen.
Gesproken met Prof.C.Lorenzen,chairman of the

-11engineeringdepartment.
Onderwerpen:Mechanischoogstenvantomaten;
mechanischoogstenvandruiven;mechanisch
oogstenvanaugurken.
Rondleiding langsdelaboratoria,
n.m. GesprokenmetDr.M.O'Brien,lect.bulk
handling.
Onderwerp:Verpakkingentransport.
GesprokenmetProf.R.A.Kepner.
Onderwerp:Mechanisatieaspergeoogst.
17okt. v.m. GesprokenmetdeheerR.F.Kasmire,extension
marketingtechnology.
Onderwerpen:Tomatenoogst;marketingvantomaten;typenwaxvoorverschillendeprodukten.
RondleidingoverdeCampus.
n.m. GesprokenmetdeheerF.G.Mitchell,extension
pomol.marketing.
Onderwerp:Beschadigingsonderzoek bijtransporteren.
GesprokenmetDr.L.L.Claypool,prof.postharvestphysiologyoffruits.
Onderwerp:Behandelingentegenbewaarziekten.
18okt. v.m. P£gg£g^§_I^i_^:Ê:_Q:i:_^:ï:_Kui^§n
BezoekaanBlackwelderCo.,RioVista,fabrikantvantomaten-enaugurkenoogstmachines.
Bezoekaaneencentraalsorteerstationvoor
tomaten,bestemdvoordeverwerkingsindustrie.
v.m. l£g9£§ggi_i£i_5i=^_Bydglggij
GesprokenmetDr.H.K.Pratt,prof.post-harvest
plantphysiology.
Onderwerp:Detoepassingvanethyleenbijhet
rijpenvanvruchten.
n.m. InleidingengehoudenopdeVegetableCropSeminar.
GesprokenmetdeheerM.B.Zahara,veg.crops
timeandmotionstudies.
Onderwerpen:Selectiefoogstenvansla;
"handling"bij"bulkcontainers"voorsla.
GesprokenmetDr.W.L.Sims,extensionveg.
cropsspec.

-12Onderwerpen: Toepassing vanAmchem 66-329;
zaaidichtheidsproeven met asperges;witte
asperges gekweekt onder plastic folie.
Davis — SanFrancisco.

19 o k t .
20 o k t .
21 o k t .

SanFrancisco.

v.m.
n.m.

SanFrancisco — SalinasCal.
Bezoek aan deheerJ. Inman, county advisor,
extension service University of California,
Monterey County,Salinas.
Onderwerpen;Mechanisch oogsten van sla,
tomaten,broccoli,bleekselderie.
Bezoek aan groentepakstation "Growers Vacuum
Cooling" inSalinas.

22okt. v.m. Bezoek aanUSDA. Experiment Station teSalinas.
Gesproken met deheer P.A.Adrian.
Onderwerp:Gemechaniseerde spruitenoogst.
Bezoek aan fabriek "Creative Agricultural
Systems", dochteronderneming UnionCarbide.
Gesproken metdeheren R. P.Watwood en
M. P. Ballmer,resp.manager C.A.S. en international manager UnionCarbide Corporation.
Bezichtiging produktieafdeling van "seed
tape".
rh

TT

n.m. Salinas— San Francisco — OntarioCal.
23okt. v.m. Ontario— Riverside.
Bezoek aanUniversity ofCalifornia,Riverside.
Gesproken met deheer L. Hendriks,director
short courses for foreignvisitors.
Onderwerp: Programma bezoek.
Gesproken met Prof.R. L. Perry,vice
chairman agricultural engineering department.
Onderwerpen: Citrusoogst; kleursortering van
citroenen; snoeimachines.
n.m. Gesproken metDr.J. W. Eckert,prof, plant
pathology.
Onderwerp:Toepassing vanbestrijdingsmiddelen
tegen schimmels.

-13GesprokenmetDr.I.L.Eaks,lecturerand
plantphysiologist.
Onderwerp:Waxenindecitrusindustry.
-a

Riverside—Ontario.
24okt. v.m. Bezoekaanhet "Research laboratoriumvan
SunkistGrowers",Ontario.
GesprokenmetdeheerM.Johnson,manager
fieldresearchandengineering.
Onderwerpen:Organisatie SunkistGrowers;
organisatievanderesearchgroep;rondleiding
doorderesearchafdelingen,
n.m. Bezoekenaancitruspakstations.
25okt. v.m. Ontario—Pomona
BezoekaanBrogdexCo.,Pomona.
GesprokenmetdeheerB.Gould,vicepresident.
Onderwerp:Waxenendrogenvanvruchten.
Bezichtigingvanhetvervaardigenvanwaxen,
n.m. Pomona—Riverside.
BezoekaanFoodMachineryCorporation,Riverside
Division.
GesprokenmetdeheerW.S.Grossman,sales
andmarketspecialist.
Onderwerp:Componentenvansorteerlijnen.
Riverside—LosAngelos.

25-26okt.

LosAngelos—NewYork,
NewYork—Amsterdam.
Programma_Ir^_JJL_W^_Rudolp.hij

25okt.t/m 3nov. privé
4 nov.
5 nov.

v.m
n.m

V
LosAngelos—Washington
D.C.
BezoekaandeNederlandseAmbassade.
BezoekaanSafewayStoresInc.,Pre-pakt
ProduceDepartment,WashingtonD.C.
GesprokenmetdeheerH.F.Weston,manager.
Onderwerp:Kleinverpakkingvangroentenen
fruit.

-14Bezichtiging verpakkingslijnen voor groenten
en fruit.
6-7 nov.

v
Washington D.C. — New York
New York— Amsterdam.

-15§3.Beschrijvingenbijdeafbeeldingen
Defoto'sbijditverslag zijnafdrukkenvankleurendia's
diegedurendedereisdoordeauteurszijngemaakt.
Detekeningen zijngemaaktdoordeheerC.P.Andreaaan
dehandvanfoto'senschetsen.
Afb.1-2.Waterkoeltunnelvanhet"flood-type"type,waarbij
watervanca.0°Cinstralenneerstroomtophetproduktvanuiteenzogeheten"flood-pan".
Eencommerciëleuitvoeringisde"Stericooler"vanFood
Machinery andChemicalCorporation.
Afb.3.Koelenvankersenintransportcontainersmetwater
directnadeoogst.
Afb.4.Voorkoelruimtemet"ceiling-jet"koeling.
Deblaasmondenzijnvanuithetplafondgerichtopdegangpadentussenderijenkisten.
Afb.5.Selderietransportmet "top-ice"koeling.
Afb.6-7.Stapelkisten,dieingebruik zijnvoorappels.
Deafgebeelde lagestapelkistenzijnspeciaalbestemdvoor
kwetsbarerassenalsMacintoshenGoldenDelicious.
Afb.8.Hulpstukvooreenvorkheftruck,waarmeeproduktin
stapelkistenkanwordengedompeld.
Afb.9.Dompelbak zoalsdieingebruikisopeencitruspakstation,bijv.vooreen"soda-ash"-behandeling vancitroenen.
Afb.10.ToepassingvaneenDPA-behandelingtegenscaldbij
binnenkomstvanhetfruitopeenpakstation.
Afb. 11.Stroomdiagramvaneenpakstationvoorappelsenperen.
Afb.12.Stroomdiagramvaneenpakstationvoorcitroenen.
Afb. 13.Stroomdiagramvaneenpakstationvoorsinaasappelen.
Afb. 14.Dumpinstallatiemetvoeler.Detoevoervanfruit
aandesorteer-enverpakkingslijn isindemeestegevallen
vollediggemechaniseerd.Eénvorkheftruck plaatststapelkistengevuldmetprodukt3-hoogopeentransporteurenneemt
eenstapelvan3legekistenmeeterug.Eenontstapelaar
zorgtervoor,datdekistenachterelkaaropdetoevoertransporteurvandewaterdumperwordengeplaatst.Hettempovan
dumpenwordtbepaalddoordehoeveelheidvruchten,diezich
noginhetdumperbassinbevindt.Devoelertastditaf.Nadatdekistendedumpinstallatie zijngepasseerdwordenze
dooreenstapelaaropnieuw3-hooggestapeld.Somsnavooraf
tezijngeschoond engedesinfecteerdmetbehulpvanwater
waarin zichactiefchloorbevindtofdooreenstoombehandelingvan 2minuten.

-16A f b . 15. Voeding van 2 sorteerlijnen door middel van
één dumpinstallatie.
A_fb_. 1_6. D r o o g k a n t e l a a r v o o r s t a p e l k i s t e n . V a n d e z e m a n i e r
v a n k i s t e n l e d i g e n v/ordt w e l g e b r u i k g e m a a k t aan de i n g a n g
van een verwerkingsindustrie bijv. voor peren. De kneuz i n g e n , die de v r u c h t e n d a n o p l o p e n zijn v a n g e e n b e l a n g

mits hetproduktmaarbinnen 2uurwordt gekookt eningeblikt.
Afb. 17.Kanteldumpen inwater.Deze dumper laat een hoog
tempo toe en is geschikt voor geheel gesloten stapelkisten.
De dumpers worden toegepast op citrus-en tomatenpakstations
Tomaten zweven inwater.Om deze reden kan geen ledigen van
kisten d.m.v. onderdompeling inwaterworden toegepast.
Om de dagproduktie van demechanische tomatenoogsters dezelfde dag teverwerken moet deverwerkingsindustrie waar deze
dumper staat opgesteld 2stapelkisten van 500kg inhoud per
minuut verwerken gedurende een groot deelvan een 20-urige
werkdag.
Afb. 18.Ontstapelaar -stapelaar voor stapelkisten.
Afb. 19.Desinfecteren van stapelkisten metheetwater en
actief chloor (0,25% calciumhypochlorietoplossing).
Afb. 20.Stapelaar voor standaardkisten.
Afb. 21.Ontstapelaar voor standaardkisten. Deze installatie
verwerkt stapels van 6kistenhoog.
Afb. 22.Wasinstallatiemet lage drukbreedsproeiers voor
grof vuil en eenhoge druk sproeisectie waar tot 50Cverwarmd waterwordt toegepast.
Afb. 23.Het aanbrengen van "wax" door middel van eenheen
enweer gaande sproeikop. In verband met de op tebrengen
hoeveelheid "wax" is dezemethode noodzakelijk omdatsproeiersmet eenvoldoende kleine uitstroomopeningwaarmee een
systeem vanmeerdere sproeiers op eenrijkanworden toegepast niet verkrijgbaar zijn.
Afb. 24.Het aanbrengen van "wax" door middel van eenoverloopbak en eenborstel van paardehaar.
Afb. 25.Drooginstallatie nahet "waxen".
Uitvoering: met stralingslampen en ventilatoren.
Afb. 26.Drooginstallatie nahet "waxen".
Uitvoering: Systeem met verwarmde lucht.Fabrikaat Food
Machinery and Chemical Corporation.
Afb. 27.Drooginstallatie nahet "waxen".
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FabrikaatWayland.
Afb.28-29.Kwaliteitssortering.
Afb.30.Sorteerlijnwaarin 4leestafelsparallelzijn
opgesteldomdekwaliteitssortering tekunnenuitvoeren
bijeenlaagdoorvoertempo (ordevangrootte3000kgappelsperleestafelperuur).
Afb.31.Leestafelineencitruslijnmetcontrolepaneel
omdeprestatiesvandeindividuelelezerstekunnenbeoordelen.
Afb.32.Gemechaniseerdemonsternameineencitruslijn.
Deverwerkingvancitroenenopeencitruspakstationgeschiedtintweefasen.Eenfasevoordeopslageneenfase
nadeopslag.Pasindetweedefasevindteenbeoordeling
vandekwaliteitplaatsopleestafels.Omtochdekwaliteit
vandebinnengebrachtepartijentekunnenbeoordelenop
grondwaarvanuitbetalingaandetelerskanplaatsvinden,
wordtdepartijregelmatigbemonsterd.
Afb.33.Tankvoorhetafscheidenvanbevrorenvruchtenin
eencitruslijn.Debevrorenvruchtengaandrijven.De
"frost-separator"bevindtzichinhetalgemeennietinde
hoofdlijn,maarvruchten-wordenviadezetankgeleidwanneerwordtvermoeddaternachtvorstschadeindepartij
aanwezig is.
Afb.34-36.Sorteer-enverpakkingslijnmetgewichtssorteereenheid.FabrikaatFoodMachinery andChemicalCorporation.
Afb.35.Detailinganggewichtssorteereenheid,waarde
vruchtenopeenrijwordengelegdenvanelkaarwordengescheiden.
Afb.37.Sorteereenheidvoorgroottesortering.
"RapidSizer",fabrikaatNorthwestEquipmentCompany.
Afb.38.Groottesorteerder,fabrikaatTewManufacturingCo.
Afb.39."VolumetricSizer"voorsinaasappelen.
Afb.40."VolumetricSizer"voorcitroenen.
Afb.41.Prototypegroottesorteerinstallatie,waarbijgebruik
wordtgemaaktvanuiteenwijkendeborstels.
Uitlezen,schonenensorterengeschiedtopeenmachine,die
bestaatuiteenbedvantransporterende,waarnodigroterende,borstels.Develeovergangen (valhopgtes)dieplaats-
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vermeden.Demachineisbestemdvoorkwetsbareappelrassen.
Deborstelszijnindelaatsteuitvoering zodaniggemodelleerd,dater12banenzijnontstaan.Tweeinhetmidden
vandemachinevoorvruchtenvande2ekwaliteit.Erzijn
6afvoertransportbanden aanwezigvan20cmbreedvoor6sorteringen.Deborstelslopenrondviaeenontsmettingstank
enwordendaarnagedroogddoorzesneltelatenroteren.Een
specialeafvoerinrichting isontwikkeld omhetopelkaar
vallenvanappelstevoorkomenenomdetweekwaliteiten,
dieopëénsorteerspleetliggengescheidentehoudenen
aftevoerennaartweeafzonderlijketransportbanden.
OntwikkelingvanhetUSDAExperimentStationWenatchee.
Afb.42.IndeVerenigdeStatenwordtalstransportverpakkingvoorproduktveelgebruikgemaaktvankartonnendozen
vanhettypemetelkaarrakendebovenliggendesluitkleppen.
Dezedozenlenenzichbetervoormechaniseringvanhetverpakkingsproces dandetelescoopdozen.
Dedozenwordenplanoaangevoerd enmetbehulpvanvouwenlijmmachines,alsafgebeeld,inelkaargezetophetpakstation.
Afb. 43-44.Deverpakkingvanappelsvindtplaatsvanuit
opvangtafels,dieeenbuffervoorraadkunnenbevatten.De
vulhoogtevandeopvangtafelswordtophetzelfdeniveau
gehoudendoormiddelvaneenbeweegbarebodem,metveerdrukcompensatievoorhetgewichtvandeinhoud.
Hetgelijkblijvenvanhetniveauheefthetvoordeeldat
devalhoogtevoorhetfruitgeringkanzijnengelijk
blijft.Bovendienwordthetuitrapenvereenvoudigd.
Verpaktwordthierinwikkelsinpakbladenmetbehulpvan
wagentjes.
Afb.45.Appels,dieongeschiktzijnvoorvoortgezetteopslagoftransportnaarverderafgelegenconsumptiegebieden
wordenverpaktinkunststof zakkenmetbehulpvanzakkenvullers.Afgebeeld iseenzakkenvullervanNorthwestEquipmentCompany.Deafvullingkanzowelopgewichtalsop
aantalgeschieden.
Inheteerstegevalwordtgebruikgemaaktvaneensnelle
aanvoervoorhetvullentothetafvulgewichtbijnaisbereikteneentrageaanvoervoorhetbijvullentothetop
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Afb.46.Protypevaneen"Pattern-packer".
OntwikkelingvanSunkistGrowersResearchandEngineering.
Onderhetsysteem"Pattern-pack"wordtverstaaneenverpakkingvancitruslosinkartonnendozen,waarbijeen
speciaalpakpatroonwordtgevolgd.
Wordthetmetdehanduitgevoerdvanpaktafelsdanwordt
hetsysteem "Rapidpack"genoemd.
Demachineisdubbelwerkend,d.w.z.datéêngrijparmeen
groepnieuwevruchtenopneemtterwijldeanderezijngroep
indedoosdeponeertenviceversa.
Afb. 47-50.Afgebeeld iseenverpakkingssysteemvoorcitrus,
datopdemarktwordtgebrachtdoorBrogdexCompanyonderde
naam "Exakt-Pack".Hetsysteemisnauwverwantaande"tight
fillvolumepacking"methode,dieopdeuniversiteitvan
CalifornieteDavisisontwikkeld.
Hetprincipeberusteropdatdoormiddelvanvibrerenvan
dedozeneendichterepakkingvanproduktlosindedoos
wordtverkregen.Devulgraadvandedoosishoger;erkan
vaneenkleineredoosgebruikwordengemaakt;transportschadealsgevolgvanhetontstaanvaneenkopruimtein
deverpakkingwaardoorvruchtenvandetoplaagvrijheid
vanbewegingkrijgen,wordtvermeden.
Demethodeisvoorcitrusingebruikomlangsmechanische
wegde"Rapidpack"methodetebenaderen.
Afb.47.Dozenvulinstallatie.Teltlaagvoorlaagaf.
Afb.48.Schuddeninhorizontalerichtingnahetbijvullen
vaniederelaag.Merkopde "traffic-cop",diehetverkeer
vandegevuldedozenvandedozenvullernaardegemeenschappelijkeafvoertransporteurregelt.
Afb.49.Schuddeninverticalerichtingomeendichtepakkingvanlagenonderlingteverkrijgen.
Afb.50.Dozensluit-enlijmmachine.Warmelijmmethode.
Afb.51.Verpakkingvanperen "Pressure-pack".
Afb.52.Stempelmachinevoorcitrus.FabrikaatBrogdex.
Eendergelijkestempelmachine,diedientomiederevrucht
eenmerknaammeetegevenisdoordeFoodMachinery and
ChemicalCorporation,RiversideDivision,ontwikkeldvoor
aardappelen.Mendenkteraaneendergelijkemachinete
gaanontwikkelenvoorappels.
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Triltafel;bepaling van deweerstand van verpakkingen tegen
stootbelasting doormiddelvan valproeven; transportsimulatie.
Afb. 56.Administratie en telling van de uitvoer van een
pakstation.Hier en daarworden de uitvoergegevens gebracht
op ponsband of ponskaarten voor verwerking m.b.v. een administratiecomputer.
Afb. 57.Rangeerstation voor gevulde dozen.
Hierworden de pal.letladingen verzameld van de verschillende
kwaliteiten. Is eenpalletlading van 25of 30 dozenbijeengebracht op een lijn danwordt deze lading doorgezonden
via een gemeenschappelijke transporteur naar eenpallettiseermachine.
Afb. 58. "Carton-turnover".
Afb. 59.Pallettiseermachine.Fabrikaat Food Machinery and
Chemical Corporation.Dezemachine kanworden geprogrammeerd
enop dezewijze verschillende typen stapelpatronen samenstellen.
Afb. 60.Verpakking van appels inwikkels op pakbladen.
Kartonnen dozenbevatten een polyethyleen zak geperforeerd
of dichtgevouwen ombijvoortgezette bewaring in dezeverpakking vochtverlies tebeperken.Hetwordt veel toegepast
voor Golden Delicious envoor peren van de variëteiten
Bartlett,Anjou,Bosc enDoyenné du Comice.
Afb. 61.Verpakking van appels inmanden bestemd voorverkoop in grootwinkelbedrijven.
Afb. 62.Overzicht van een sorteer- enverpakkingslijn voor
appels.
Afb. 63-66.Sla-oogstmet eenrijdend pakstation.
Achter demachine lopen 6tot 8man sla te snijden.Op de
machinewordt de sla geschoond, getrimd enverpakt inkrimpfolie.
Groottesortering vindt plaats in 2klassen,verpakking 24
kroppen in een doos. Twee dozen vanverschillende formaat
voor debeide groottesorteringen.
Aansluitend vacuümkoelen ophet pakstation.
Afb. 67-69.De oogst van bleekselderie.
Somswordt dezelfde methode gevolgd alsbij sla,d.w.z.wordt
reeds ophetveld verpakt inkartonnen dozen.Dit ishier
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draadgewondenkrattenenverkochtonderdenaam "celery
hearts".Inhetanderegevalwordthetproduktvande
oogstbandviaeenopvoerband gestortinbulkcontainers,
diezichbevindenopeenmetdeoogstmachinemeerijdende
wagen (ziedeel1vanditverslag).Hetschonen,trimmen
ensorterenvindtdanplaatsopeencentraalpakstation.
Afb.68.Selderieverpaktindoos.
Afb.69.Ladingselderienavacuümkoelen.
Afb. 70-74.Debehandelingvanbloemkoolofbroccoliop
eenpakstation.Debloemkoolwordtmetdehandgeoogst,
waarbijgebruikwordtgemaaktvaneenhulpmiddelzoals
beschrevenisindeel1vanditverslag.Debloemkoolwordt
metbeschermendbladgetransporteerd inbuikcontainers
(afb.71).
Afb.70.Kantel-inrichtingvoorhetledigenvanbloemkoolcontainersophetpakstation.
Afb.72.Trimbandensproeiinrichting.
Afb.73.Verpakkenineenkunststofwikkel,dieaande
onderkantwordtgeseald.
Afb.74.Bloemkoolinfilmverpakkinginkartonnendoos
gereedvoorvacuümkoelen.
Afb.75.Tomatenpakstation.
Afb. 76-78.Sorteerinstallatievoorhetsorterenvanappels
opkleur."Colorscan",fabrikaatFoodMachinery andChemical
Corporation.Demachinekanwordentoegepastvoorappels,
dieeenkleuromslagvertonenvangroennaargeelofvan
groennaarrood.
Eenscheidingwordtgemaaktin3groepen,nl.:
onvoldoendegekleurd
(<35%vanhetoppervlak)
"fancy"-kwaliteit
(tussen35%en65%vanhetoppervlak
gekleurd)
"extra-fancy"kwaliteit (>65%vanhetoppervlak gekleurd).
Deminderekwaliteitwordtverpaktinplasticzakken,de
anderekwaliteitenoppakbladen.
Dedoorvoersnelheidbedraagtmax.6vruchtenpersec.per
laan.Demachineisuitgerustmet6lanen.
Afb.77.Principeschetsvanhettransportsysteem doordemachine,
Afb.78.Principeschetsvandewijzewaaropdekleurmeting
plaatsvindt.Hetdoordevruchtgereflecteerde lichtafkomstigvaneen4tallampenwordtgemeten.

-22Afb. 79-82. Sorteerinstallatie voor het sorteren van citroenen opkleur.Fabrikaat Electric SortingMachine Co.Basis
is demeting vanhet door de vrucht gereflecteerde licht.
Debehandeling van citroenen op een pakstation geschiedt in
een fase voor en een fase na deopslag.De fasevoor deopslagwordt afgesloten met een sortering op kleur,die de
wijze vanbehandeling van het produkt bepaalt tijdens opslag.
De sortering geschiedt in 5kleurklassen: dark green,light
green, silver A, silver B,yellow.
Dekleur van devruchtenwordt tijdens een val door een
observatiekamer gemeten.Devruchtenv/orden opgevangen in
zakjes,die zijnbevestigd aan een sorteerwiel.Het sorteerwiel zorgt voor deverdeling over de 5uitgangen.
Devalhoogte door deobservatiekamer is ca. 50 cm.De sorteersnelheid bedraagt 1vrucht per sec.permachine.Acht
machines staan opgesteld om de lijnproduktie tekunnenverwerken.
Afb. 80.Detail aanvoer enop een rij leggenvan devruchten.
Afb. 81.Detail sorteerwiel.
Afb. 82.Principeschets van het transport van de vruchten
door de installatie.
Afb. 83-86. Kleursortering van tomaten toegepast op eentomatenoogstmachine.
De tomatenoogsterwordt ontwikkeld door Prof.K. Q. Stephenson
van Pennsylvania State University.
Het doel isom de te groene tomaten (immature green
tomatoes) achter te laten ophetveld, dus een scheiding in
twee kleurklassen.
De oogstmachinewordt door een trekker voortbewogen en door
een aftakas aangedreven.De tomatenplanten worden onder de
grond afgesneden d.m.v. eenmaaibalk.Eenbrede aanvoerband
brengt deplanten naar een schudgedeelte.De groene plantendelenworden naar achteren getransporteerd envallen terug
ophet veld. De tomatenverlaten demachine naar twee zijden
enkomen via een transporteur terecht op schroeftransporteurs
die zedoor eenkleurmeetsectie voeren.
Afb. 84.Principeschets van het transportsysteem door de
sorteerinstallatie.
Afb. 85.Detail ingang tomatensortering.
Afb. 86.Detailmeetsectiemet verlichtingslampen enlicht-

-23opnemersvoorhetwaarnemenvanhetgereflecteerdelicht.
Afb.87.Sorteringvankersenopkleur.
FabrikaatElectricSortingMachineCo.Scheiding in2kleurklassen.Capaciteitca.50kersenpers e c ,theoretischmaximaalmogelijk 100kersenpersec.
Afb.88.Experimentelesorteerinstallatievoorhetbepalen
vanderijpheidvanappelenberustendopmetingvandoorde
vruchtdoorgelaten licht.OntwikkelingvanUSDAAgricultural
ResearchService,MarketQualityResearchDivision.Capaciteit
1à2vruchtenpersec.Scheidingin5sorteringen.Demachine
staatmomenteelopgesteldophet"USDAExperimentStation"te
Wenatchee.
Sorteringismogelijkopchlorophylgehaltewaarvoorhetverschilinoptischedichtheidvanhetmateriaalwordtbepaald
intweegolflengtegebiedenrond 690en740nm.
Verderishetinstrumentgeschiktomdeaanwezigheidvan
"watercore",doorschijnendeverwaterdegebiedeninhetvlees
vandeappelbijhetklokhuisofonderdeschil,waartenemen.
Voorditdoelwordtindegolflengtegebiedenrond 760nm
en815nmgemeten.Detailfotovanhetmechanischgeheugen,datdebeslissing genomeninhetmeetgedeeltebewaard
totdevruchtaankomtbijhetuitwerpgedeelte.Hetuitwerpen
geschiedtpneumatisch.
Afb. 89-90.I.Q. (internalquality)-meter.Ontwikkeling
vanUSDAAgriculturalResearchService,MarketQuality
ResearchDivision,teBeltsville.
Hetinstrumentisdelaboratoriumversievandesorteerinstallatievanafbeelding88.
Eencommerciëleuitvoeringwordtvervaardigd doorAgriculturalSpecialtyCompanyInc.teHyattsvilleonderde
naamRatiospect.
Afb.90.Principeschetsvanhetoptischegedeeltevande
meter.
Afb. 91.Laboratoriumopstelling voorfosforescentiemetingenaantomatenineengolflengtegebiedrond 700nm.
OntwikkelingvandeuniversiteitvanCalifornieteDavis.
Afb.92.Prototypevaneendraagbarewatercoremeterbestemd
voorinspectiedoeleinden.OntwikkelingvanhetUSDAAgriculturalResearchCentreteBeltsville.
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Hoofdstuk2
PRODUKTBEHANDELINGNADEOOGST
§1.Inleiding
Bewerkingen,dieplaatsvindenoppakstations,waarhetproduktterechtkomtnadeoogst,kunnenwordenonderscheiden
intweecategorieën.
1.Bewerkingen,dietotdoelhebbendehoudbaarheidvanhet
produktteVerlengen.
2.Bewerkingen,dietotdoelhebbenhetpxodukthandelsklaar
temaken.
Totdeeerstegroepwordengerekend:
•Koelingtijdensopslagentransportomdeaflevingvan
hetprodukttevertragenentegelijkertijd degroeivan
eventueleaanwezigeschimmelsofschimmelsporenenbacteriënteremmen.
.Voorkoelenomdeveldwarmtewegtenemenenomdejuiste
opslagtemperatuursnellertebereikendanmogelijkisin
koelruimtenbestemdvoorlangdurigeropslagoftransport.
•CA-opslag,waarbijdesamenstellingvandeatmosfeer
waarinhetproduktzichbevindtwoxdtgewijzigdmethet
doeldeademhalingsprocessen tevertragen.
.Behandelingenmetchemicaliënalsaanvullingopdekoeling.Hetdoelisschimmelstevernietigenofdeontwikkelingervantestoppen.Somsishetdoelhetvoorkomen
vanhetoptredenvanfysiologischebewaarziekten.
.Hettoepassenvaneenwarmtebehandeling.Ookinditgeval
ishetdoeloppervlakteschimmel-enbacteriegroeitegen
tegaan.Bovendienleeftdeverwachting,datzichreeds
indevruchtonderhetoppervlakbevindendemicro-organismenwordenaangetast.
.Hetaanbrengenvancoatingsopvruchten,waarbijmogelijk
eensoortCA-bewaringwordtgecombineerdmetbestrijding
vanmicro-organismenenwaarbijhetvochtverliestijdens
opslagwordtbeperkt.
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. Hetwassen van het produktmet het doel het produkt te
schonen en residuen vanbestrijdingsmiddelen te verwijderen.
. Het sorteren naar kwaliteit engrootte.
. Hetverpakken.
Inhoeverrebovengenoemde handelingen,speciaal diewelke
inNederland minder bekend zijn,in deVerenigde Staten
op sorteer- enpakstations praktisch worden toegepast,
alsmede dewijze van toepassing enhet onderzoek op het
beschreven terrein op universiteiten enproefstations is
het onderwerp van dit reisverslag.

§2. Behandelingen, die een aanvulling vormen ophet koelen.
2.1Voorkoelen
De praktijk van het voorkoelen inde groente- en fruitindustrie indeVerenigde Staten,speciaal inCalifornia en Florida, isbijzonder gestimuleerd door de lagere vrachttarieven, die de Spoorwegen sinds hetbegin van de jaren1930,
toen er noghoofdzakelijk met ijs gekoeld werd, rekenden
voorwagonladingen die niet van alle opregelmatige afstanden liggende stopplaatsen voor het opnieuw vullen van
de ijsbunkers gebruik hoefden temaken.
De kostenbesparing compenseerde voldoende dekosten,die
gemaakt moestenworden om tekunnen voorkoelen.
Uitvoeringsvormen van voorkoelen die op pakstations voorkomen zijn:vacuümkoeling,waterkoeling, koeling met behulp
van geforceerde doorstroming van koude lucht enkoeling door
het produkt in contact tebrengenmet ijs [l].
Vacuümkoeling; koeling door middel van verdamping van in en
op het produkt aanwezig water wordt de laatste jaren in
Nederland op kleine schaal toegepast.
Voor eenbeschrijving van dewerkwijze,en debenodigde apparatuur kan daarom worden verwezen naar Nederlandse literatuur [2,3].

-26DetoepassingindeVerenigdeStatenvindtplaatsopgroentepakstations,voornamelijk inCalifornieenFlorida (afb. 66).
Metalsuitgangspuntdeveelgebruikteempirischeformulevan
Siebelvoordesoortelijkewarmtevanprodukten:
C=0.008x (gewichtspercentagenietgebondenH_0)+0,20
fz
z

enonderdeveronderstelling,dathetprodukteenvochtgehalteheeftvanca.90%,moetvolgensberekening 1%gewichtsverliesaanvochtdoorverdampingeentemperatuurdalinggeven
vanca.6C.Ditkomtgoedovereenmetexperimenteelgevonden
resultaten[4].
Debelangrijksteprodukten,waarvoordemethodeindeVerenigdeStatenwordttoegepastomnadeoogstdeveldwarmtezo
snelmogelijkaftevoerenzijnsla,bloemkoolenselderie.
InopkomstvolgensdeheerLloydRyall,chiefhorticultural
cropsresearchbranchUSDA,ishetgebruikvanvacuümkoelers
voorerwtenalskorrelproduktenmaïs.
Bijdeeerstgenoemdeproduktenisdemethodeinhetbijzonder
ingebruikwanneerreedsophetveldinkartonnendozenwordt
verpakt (afb.63,67).Gekoeldwordtdanophetpakstationin
degenoemdeverpakkingtotca.4°Cinca.25minuten.
Deaanvangstemperatuurblijktinbelangrijkematehetvochtverliestebepalen,maarisnauwelijksvaninvloedopdeeindtemperatuurofdeafkoeltijd.
Tweefactorenbepalenofeenproduktgeschiktisvoorvacuümkoeling.Indeeersteplaatsdeverhoudingvandeoppervlakte
totdemassavanhetproduktenindetweedeplaatsdepermeabiliteitvandeoppervlaktelaagvoorwaterdamp.Alsgevolg
vangenoemdefactorenblijktindepraktijknogaleens,dat
verschillendedelenvanhetproduktmetongelijkesnelheid
afkoelen.VoorslawordtindeVerenigdeStatendoordevoorlichtingsdienstdanookgeadviseerd deafkoeltijdvoldoende
langtenemenomdetemperatuurvanstronkenbladdezelfde
eindwaardetelatenbereiken.
In [4,5]zijngegevensmetbetrekkingtotdegeschiktheidvan
eengrootaantalproduktenvoorvacuümkoelingvermeld,alsmedeheteffectvantypenverpakkingopdeafkoeltijd ende
tebereikeneindtemperatuur.
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datmoeilijk koelt,wordt indeVerenigde Staten de methode
vanbevochtigen van produkt voor hetkoelproces toegepast.
Wanneer de temperatuur van het produkt,datvan het veld
komt, een tehogewaarde heeft isdezelfde handelwijze
eenbelangrijke voorzorgsmaatregel totvoorkomen van een
te grootvochtverlies (afb.72).
Ophetpakstation kanbevochtigen alleenworden toegepast
wanneer hetprodukt na de oogst inbuikcontainers wordt
aangevoerd enniet zoals dikwijls het geval isreeds op het
veld inkartonnen dozenwordtverpakt.
Waterkoeling; koeling m.b.v.water van 0-1 C,wordt in de
Verenigde Staten eveneens inhoofdzaak aangetroffen op
groentepakstations (afb.1 ) .
Debelangrijksteprodukten,waarvoor demethodewordt toegepast zijn selderie,maïs, asperges,wortelen enradijs
envoor zoverhet fruitbetreft perziken.
Onderzoek omhet effect vanvoorkoelenmet betrekking tot
dekwaliteit vanhet produkt tebepalen is in deperiode na
1960 inhoofdzaak uitgevoerd ophetUSDA Experiment Station
teFresno Cal. [6,1~\.
Hetresultaat van het snel koelen van appels;Golden Delicious,Starking Delicious enWinesaps,na deoogst envoor
de opslag,doormiddel vanwaterkoeling isonderzocht op
hetUSDA Experiment Station teWenatchee,Wash. St. [8].
Van enigresultaat metbetrekking tot dekwaliteit van appels
nabewaring isalleen sprake,wanneer het produkt niet binnen
7 dagen ineen normale koelcel opbewaartemperatuur kanwordengebracht.
Demethode kan dus dienen alshulpmiddel bij cellen met een
tegeringe koelcapaciteit,waarin nietbinnen de genoemde
periode de optimale bewaartemperatuur kanwordenbereikt.
Twee uitvoeringsvormen vanwaterkoeling komen voor op
pakstations: de zg. "flood-type" en de "buik-type" vorm.
Het eerste type isbestemd om verpakt produkt tekoelen bijv.
selderie indraadgewonden kratten.Ook produkt instapelkisten of los op een gaas-transportband liggend produkt kan
indeze koeltunnels worden gekoeld.
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eenbovendebandliggendebakmetgeperforeerdebodemop
hetprodukt (afb.2).Inhetlaatstegevalbestaatdebodemvandebakuiteengegolfdegegalvaniseerdemetalen
plaatenzijndeperforatiesaangebrachtopdehoogstepuntenomverstoppingvandesproei-openingentevoorkomen.
Hetwaterwordtineenverzamelbadonderdetransportband
opgevangenenoptemperatuurgebrachtmetijsofd.m.v.
mechanischekoeling.Vanuitdeverzamelbakwordthetgepomptnaardebovenbakviaeenfilter.
Dehoeveelheidwater,dieopdezewijzecirculeertvarieert
afhankelijkvanhettypekoelerendebestemmingvandekoeler.Eenontwerpcriterium,datnaastdewarmtebelastingen
degevraagdeafkoeltijddewatercirculatiemedebepaalten
datindepraktijkwordtgehanteerd,isdeeisdathetkoelwaternietmeerdan \ Cmagopwarmenbijdemaximalewarmtebelasting,diekanvoorkomen.
Nemenwealsvoorbeeldde"Stericooler"vanFoodMachinery
andChemicalCorporationdanisdehoeveelheid circulerend
o
waterca.500liter/m .min.
Hierondervolgennogenigegegevens,diebetrekkinghebben
opdezekoeler:
_•. '
Breedtekoeltunnelinw.:2.20m
Lengtekoeltunnel:grootstetype 9,5m
kleinstetype 4 m
Capaciteit:
grootstetypemax.8ton/uur
kleinstetypemax.2ton/uur
Koeltijd:8tot20minuten.
Pompcapaciteit:grootstetype12000liter/min.
kleinstetype 5500liter/min.
Dekoeleriseréénvanhettype,waarbijdehoeveelheid
koelwater,diewordtaangevoerd zogrootis,datdeafkoeltijdgeheeldoordethermischeeigenschappenvande
tekoelenproduktenwordtbepaald.
Gegevensbetreffendeafkoeltijdenvanprodukteninkoelers
vanhetlaatstgenoemde typezijntevindenin[6].
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warmteproduktieendebenodigdekoelcapaciteitvandezeproduktenwordengegevenin[9].
Meergespecialiseerd onderzoeknaardethermischeeigenschappenvanenkeletuinbouwproduktenmethetoogopdeberekening
vankoelinstallaties isverrichtopMichiganStateUniversity
[10,11].
Inkoelersvanhet "buik-type"wordthetproduktgedompeld
inkoudwater,datdoormiddelvanroerdersofeencirculatiepompinbewegingwordtgehouden.
Dezemethodevindtvooraltoepassingbijperziken.
Recirculatievandezelfdehoeveelheidkoelwaterbrengthet
gevaarmetzichmeevanaccumulatievanschadelijkemicroorganismen.Omhetwatertedesinfecterenwordtindepraktijkactiefchloor (calcium-ofnatriumhypochloriet) inconcentratiesvan 100-125ppmaanhetkoelwatertoegevoegd.Het
meesteeffectwordtverkregenwanneereenpH8-8,5 kanwordengehandhaafd.
BijperzikenwordtookwelNa-o-Fenyl-fenolaatineenoplossingvan0,1%bijeenpH 11,5-12toegepast.Deoplossing
moetalkalisch zijnomschilaantasting tevoorkomen.De
concentraties zijnnietvoldoendehoogomproduktdatreeds
geïnfecteerdistedesinfecteren.
HetNa-o-Fenyl-fenolaatheeftindeVerenigdeStateneen
doorde "FoodandDrugAdministration" toegestaneresiduetolerantievan20ppmen25ppmresp.voorperzikenenappelsenperen.
Afb.3geefteenbeeldvandetoepassingvanwaterkoeling
voorkersen."Redtartcherries",bestemdvoordeverwerkingsindustriewordenreedsmechanisch geoogst.Hetgevolg
vanextrabeschadiging doordegemechaniseerdeoogst,in
hoofdzaakhetversneldeoptredenvanrot,wordtbeperktdoor
onmiddellijk nadeoogsttekoelen.Inditgevalwordtproduktgeplaatstintransport-containers gevuldmetwatervan
5-10°C.
Voorhettransportplaatsvindtwordtgekoelddoordecontainersaantesluitenopeenwatercirculatie systeem,dat

-30wordtgevoedmetbronwater.Afvalenbladkomenbovendrijvenenspoelenoverderand.
Dekersenwordenopdezewijzegekoeldvanca.25Ctotca.
10Cinca.20minuten.Omdittebereikenispercontainer
30literwaterperminuutnodig.
Voorkoelenmetbehulpvangeforceerdedoorstromingvan
koudelucht.
Dezevoorkoelmethodewordttoegepastindiegevallen,waarin;
1.aandesnelheidvanafkoelenminderhogeeisenwordengesteld (ordevangroottevandehalfkoeltijdureni.p.v.
minuten),
2.hetproduktofdecontainerongeschiktisvoorgebruik
vanwater,
3.hetproduktongeschiktisvoorvacuümkoelen.
Heteerstegevaldoetzichvoorbijproduktenmeteenrelatieflangehoudbaarheidsduur.
Appels,perenencitrusworden,wanneerdezevormvanvoorkoelingwordttoegepast,behandeld inspecialevoorkoelruimtenwaarbijdoorplaatsingvanaan-enafvoerkanalen,het
stapelpatroonenaangepasteverpakkingervoorwordtgezorgd
datdekoudeluchtdirectinaanrakingkomtmethetprodukt.
Detoepassing isnietalgemeen.
Beschrijvingenvaninstallatiesengegevensmetbetrekking
totdebenodigdekoelcapaciteitenluchtsnelheid zijnte
vindenin [ij.
Eenproduktalsaardbeien,datbehoorttotdeinhetbegin
genoemdecategorieën2en3wordtalsregelopdezewijze
voorgekoeld.
DaarnawordttijdenstransportCA-bewaringtoegepastinde
vormvaneenverhoogdCO^-gehaltevan 10tot20%.
MomenteelwordtinCalifornietenbehoevevanhetlucht-_.
transportgeëxperimenteerdmetpalletladingen inomhulsels
vanpolyethyleen,waarbinnen "dryice" (koolzuursneeuwin
tabletvorm)zorgtvoorde-verhoogdeC0 2 concentratie.
Eentussenvormvankoelruimtevooropslagoplangetermijn
envoorkoelruimtewerdaangetroffenophetnieuwepakstation
"VictoriaPlant"vandeCollegeHeightsOrangeandLemonAss.

-31inde nabijheid van OntarioCal.
Een aantal ruimten ieder voor ca. 150 ton produkt isingericht om zowel de functie van voorkoelruimte als die
van rijpingskamer tekunnen vervullen.
In.deze ruimtenwordt het "ceiling-jet" systeem toegepast
(afb. 4 ) .Vanuitblaasmonden inhet plafondworden krachtige
luchtstromen verticaal naarbeneden gericht tussen de rijen
kisten.Volgens verkregen inlichtingen wordt de halfkoeltijd
op dezewijze teruggebracht tot 60%van dehalfkoeltijd die
gebruikelijk isbij conventionele koelruimten enbij een
geringere investering dan nodig isvoor gespecialiseerde
voorkoelinstallaties.
Volgens Amerikaans onderzoek [12]moeten stapelkisten voor
appels enperen 8 tot 11%vrijwandoppervlak bezitten om
voldoende ventilatiemogelijkheden tebieden voor luchtkoeling.Met deze eiswordt rekening gehoudenbij stapelkisten,
die indeVerenigde Staten in gebruik zijn (afb.6,7 ) .
Vooral voor fruit,datmechanisch wordt geoogst enbestemd is
voor deverwerkingsindustrie wordt het scheppen van gelegenheid om goed tekunnen koelen eenbelangrijker criterium geachtbijhet ontwerpen van containers dan dekans opbeschadiging vanhet produkt aan dewanden.
Voorkoelen metbehulp van ijs
Dit is indeVerenigde Staten een oude enveel gebruiktemethode van voorkoelen,die bovendien zeer effectief is.Als
nadelenv/orden opgegeven:
. de kosten verbonden aanhet gebruik van ijs,vooral nu
gedurende de laatste tientallen jarenhet produktieseizoen
zich voortdurend verlengt als gevolg van verbeterde landbouwmethoden,
. het natblijven vanhet produkt.
Voor dekomst van het vacuümkoelenwerden bladgroenten in
hoofdzaak gekoeld door gruisijs methet produkt te mengen
("contact-ice"-koeling).
Wagonladingen van produkt,bijv. selderie,in daarvoor geschikte verpakkingen,meestal draadkratten van schilhout,
worden ook nunog getransporteerd onder een laag ijs ("topice"-koeling, afb.5 ) .
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2.2Toepassingen vanbehandelingen met chemische middelen
IndeVerenigde Statenwordt een aantal chemische behandelingen
ommicrobiologisch bederf tevoorkomen alshulpmiddel naast
koeling toegepast.
Hetbetreft behandelingen met fungicide middelen.
Een samenvatting vanhet onderzoek opdit terrein iso.m.
tevinden in [13,14].Recent onderzoek, speciaalmet het
oog op toepassing inde citrusindustrie,wordt beschreven

in[15].
Toepassing van chemische behandelingen omvruchten te desinfecteren vindt plaats ingevallen,waarin er sprake isvan:
1)Een onvoldoende afweer tegenbinnendringende micro-organismen.Hetkan zijn,dat eenbelangrijk deelvanhetaangevoerde fruiteen schilbeschadiging heeft als nevenverschijnsel van de gemechaniseerde oogst.
Hetkan zijn,dat een schil ontbreekt zoalshet geval is
bij zacht fruit.
2)Eenbetrekkelijk lange inkoelperiode zoals bij de opslag
vanhard fruiten citruskan voorkomen.
3)Een rijpingsbehandeling,die door dewijze van oogsten en
handelsklaar maken vanhetproduktmoetworden toegepast.
Tijdens een rijpingsbehandeling ontbreekt debarrière
tegenmicrobiologisch bederf in devorm van een lageopslagtemperatuur.
4)Een niet aaneengesloten koelketen tijdens transport zoals
dikwijls het geval is,wanneer lucht-of zeetransport een
onderdeel vormenvan de transportweg.
Daarnaastworden oppakstations voor appels enAnjou-peren
regelmatig behandelingen toegepast tegen de fysiologischebewaarziekte scald.
Debehandelingen worden uitgevoerd indevorm van:dompelbaden,besproeien,begassen,het gebruik vanmet een langzaamverdampende vloeistof geïmpregneerdewikkels ofinterieurs vanverpakkingseenheden endoor toevoeging vanfungicidemiddelen aan de "wax",diewelwordt aangebracht op
appels,peren,citrus,tomaten enkomkommers als eenbe-
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transport te voorkomen.
Actief chloor (calcium- of natriumhypochloriet) in concentraties van 50-125 ppm ishetmeest universele middel,dat
inwaswater vanborstelinstallaties of inkoelwater van voorkoelinstallaties wordt gebruikt ommicro-organismen tebestrijden.Het is niet voldoende effectief omhet oppervlak
van vruchten tedesinfecteren.Naarmate hetwater kouder is
wordt eenhogere concentratie toegepast; 100 ppm in ijswater
is een gebruikelijke formule.
Borax (natriumtetraboraat) ishet eerste in de citrusindustrie
geaccepteerde bestrijdingsmiddelgeweest.Hetbestrijdt de
belangrijkste schimmels,die optreden bij citrus,ni. Pénicillium digitatum en Pénicillium italicum, die de zachte
metblauwachtige engroenachtige op poeder gelijkende sporen
bedekte plekken veroorzaken. Hetmiddelbestrijdt slechts in
geringemate het ontstaan van rot rond de steelholte veroorzaakt door Diplodia natalensis enPhomopsis citri.Naast het
feit, dat een verwarmd bad moetworden gebruikt ishet laatste
éénvan debelangrijkste redenenwaaromhetweinig meerwordt
toegepast.
Toepassing vindt veelal plaats als een dompeling van 1à2
minuten ineen 4%natriumtetraboraatoplossing met een temperatuur van ca. 44C.Toegevoegd wordt 2%boorzuur.
De opvolger van de dompelbehandeling metBorax is een SOPP
(Na-o-Fenyl-fenolaat)behandeling.
Een dompelbehandeling van 1à 2minuten in 0,5 tot 1%oplossingbij kamertemperatuur (afb.9).
Aan de oplossing wordt natriumhydroxide toegevoegd om een
pH 11,7-12 tebereiken.
Om schilbeschadiging,die na enige tijd kan ontstaan als
gevolg van een te grote concentratie vanhet middel oplocale plaatsen ophet oppervlak van een vrucht,te voorkomen
worden devruchten na dedompelbehandeling afgespoeld met
verswater.Methet oog op schilaantasting is ook een strikte
handhaving van depH-waarde van de oplossing noodzakelijk.
De leveranciers van apparatuur voor de citrusindustrie Food
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BrogdextePomonaCal.brengendanookapparatenopdemarkt,
diedeinhoudvandedompelbadeneensperhalfuuranalyseren
engedoseerd fungicidemiddelennatriumhydroxide toevoegen
omopdezewijzedeconcentratieendepHvanhetdompelbad
oppeiltehouden.
DiamondFruitGrowersteHoodriverpasthetbovengenoemde
middeltoeterbestrijdingvanPénicilliumexpansumrotbij
appels/dieverpaktinkartonnendozeninwikkelsnogenige
tijdwordenopgeslagen.Ditiseenbestrijdingsmethode,die
indePacificNorthwestveelwordttoegepast.Voordebehandelingwordthetmiddelineenvorm,dieonderdehandelsnaam
StopMoldbekend is,toegevoegd aanhetwatervandewaterdumper.
Dedoorde"FoodandDrugAdministration"toegestaneresidutolerantiesvanNa-o-Fenyl-fenolaatzijnbijgebruikop
pakstationsvoorappelsenperen25ppm,perziken20ppm,
citrusentomaten 10ppmenkersen5ppm.
Eenprobleemisvaakdeplaatsvanbehandelingvanhetproduktineensorteer-enverpakkingslijn,wanneerdevruchten
zowelmoetenwordengeschoondalsgedesinfecteerd.
Toepassingvandompelenofsproeienvoorhetwasprocesheeft
hetnadeel,dathetmiddelvooreendeelweerwordtverwijderd.Toepassingvandompelenofsproeiennahetwasproces
heefthetnadeel,dathetmiddelnietkandoordringeninde
kelk-ensteelholtesalsgevolgvanhetopdezeplaatsenna
hetdrogenvandevruchtenmetborstelsnogaanwezigewater.
Bijdedroogschuimwasmethode,dieindecitrusindustrietegenwoordigwordtgebruikt,wordthetmiddelgedoseerd toegevoegd
aanhetzeepmiddel,datnaardewasinstallatiewordtgepompt.
Detoepassingtijdenshetwasprocesheeftalsvoornaamste
bezwaar,datdebehandelingslechtskortkanduren:15sec.
tegen2minutenbijdedompelmethode.Gebruiktwordteen2%
oplossing.Ookinditgevalwordtnagespoeldmetverswater.
DoorDr.J.W.Eckert,leidervanhetonderzoekophetterreinvanbestrijdingsmiddelen aandeUniversiteitvanCalifornieteRiverside,isdanookgezochtnaareenstof,die
alssproeimiddelkanwordentoegepasttussendehandelingen
drogenmetborstelsen"waxen".
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met verswater kan nietworden uitgevoerd.
2AB (2-aminobutaan),
Handelsnaam: Frucote vanEli Lilli &Co,is eenmiddel,dat
hiervoor in aanmerking komt.Het is een vluchtige vloeistof.
Voor toepassing als sproeimiddel wordt 0,5 tot 2%aanwater
toegevoegd enwordt geneutraliseerd met een zuur,waarbij
een niet vluchtig inwater oplosbaar zout ontstaat (fosfaat
of carbonaat). De pH-waarde van de oplossing wordt gebracht
op 8à9.Wanneer het nodig is te sproeien met een vloeistof
vaneen temperatuur van ca. 40 Cmoetbij voorkeur depH < 8,5
genomenworden, anders treedt verlies op als gevolg vanverdamping.Het middel is nog nietvrijgegeven. Er is alleen een
voorlopige toestemming voor proefnemingen op commerciële schaal
met citrus en appels.
Een andere stof,waarmee op laboratoriumschaal wordt geëxperimenteerd inRiverside alsbestrijdingsmiddel tegen Pénicillium is :Thiabendazool, afgekort TBZ (2- (4'-thiazolyl)benzimidazool). Hetwordt uitgebracht onder de handelsnaam
Mertect doorMerck &Co.Volgens Dr.J. W.Eckert geeft het
middel hetzelfde resultaat als eenmiddel dat door Dupont
wordt uitgebracht onder denaam Dupont 1991.
Het iseenkristallijne stof,die slecht oplosbaar is in
water. Hetmiddelwordt in dehandel gebracht als een poeder
datkanworden gesuspendeerd inwater.De oplossing moet
tijdens gebruik voortdurend worden geroerd.
Een andere vorm is een oplossing vanTBZ,0,075tot 0,1%,
dat door toevoeging van een zuur een oplosbaar zout vormt
(lactaat). De pH van de oplossing wordt gebracht op 2,5.
Bijperziken is eenwarmwaterbehandeling tegen bruinrot
(Sclerotinia sclerotiorum) en Rhizopusrot van ca. 2à3
minuten inwater van ca. 52C een op pakstations ingevoerde
behandeling. De USDA Marketing Research division neemtproevenmet een combinatie vanwarmwater en fungicide.
Toegepastwordt DCNA (2,6 -dichloor - 4- nitroaniline)
speciaal voor debestrijding vanRhizopus tegelijkertijd
met debestrijding vanbruinrot.
DCNAwordt uitgebracht onder demerknaam Botran doorUpjohnCo.Ook demerknamen Allisan enDichloran komenvoor.
Dompelbad van 250-450 ppmDCNA inwater van 52°C.
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warrawaterbehandelinguitgevoerdenvoordathetverpakkingsgedeeltevandelijnwordtbereikt,wordtdetemperatuurvan
devruchtend.m.v.waterkoelingweerverlaagd totca. I C .
DCNAistoegestaanalsfungicidemiddelvoorgebruiknade
oogstmeteenresidu-tolerantievan20ppm,voorabrikozen,
nectarinesenkersen.Voorgebruikbijperzikenmoetdetoestemmingnogwordenverleend.
Soda-ash (natriumcarbonaat)
VoorcitroenenwordteenbehandelingmetNa-o-Fenyl-fenolaatmindertoegepastsindsontdektis,datzichindeopslagruimtenbifenylresistente schimmelsontwikkeldenalsgevolg
vandegenoemdebehandeling.
AangeziennoggebruikwordtgemaaktvanmetBifenylgeïmpregneerdewikkels (40tot50mgbifenylineenwikkelvan
25x25cm)alsbarriëretegendeverspreidingvanschimmelsporenwordtophetogenblikbijvoorkeureendompelbadvanSodaashtoegepast.Inhetgevalernietwordtgewikkeld,maarde
meteenhandelsnaamgestempeldevruchtenlosinkartonnendozen
wordenverpakt,wordtgebruikgemaaktvangeïmpregneerdebodementopvellen.Dezegevenbifenyldampen afindeverpakking.
OoksodawordtevenalsdatmetBoraxhetgevalistoegepastalseenverwarmddompelbad.Temperatuurca.45C;oplossingen 3à5%.
WanneerhetdebedoelingisomnaastPénicilliumookbruinrot (Phytophthora)tebestrijdenwordtdetemperatuurvanhet
badenkelegradenhogergekozen.Hierbijlooptmenhetrisico,
datsommigevruchteneenwarmtebeschadigingoplopen.
BijDiamondFruitGrowerswordtsomsvoorperendezelfdeproceduretoegepastalsvoorappelsnl.uithetkoelhuisverpakkenendaarnaweeropslaan.IndatgevalwordtsodatoegevoegdaanhetwatervandewaterdumperomPénicilliumexpansum
rottebestrijden.Tegelijkertijd iseenoplossingverkregen,
waarindeperengaandrijven,hetgeenvoordezemethodevan
kistenledigeneennoodzakelijkevoorwaardeis.
Debestrijdingvandefysiologischebewaarziekte scaldgeschiedtinMichiganbijbinnenkomstvanhetfruitnadeoogst
ophetpakstation (afb.10).
Hierwordt DPA (difenylamine)indevormvan "flooding"van
stapelkistentoegepast.
D.w.z.hetsproeimiddelwordtineenzogroteovermaataangevoerd,datdevloeistof zosnelnietuitdestapel-
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De concentratie vanDPA inhet sproeimiddel is 1000 ppm.
Hetmiddel staat ter beschikking in devorm van een poeder
dat inwater kanworden gesuspendeerd.
Om "flooding" tekunnen uitvoerenwordt als vuistregel gehanteerd een sproeisnelheid van ca. 1liter per kg produkt
perminuut.Voor stapelkistenkomthet neer op 300 liter
perminuut per stapelkist.
Hetmiddelwordt in een verzameltank in de grondweeropgevangen en rondgepompt naar de sproeiers.
Soms doet zichbij dezemethode hetbezwaar voor,dat in de
steel- enkelkholtes achterblijvende oplossing vooral onder
indekistverbrandingen veroorzaakt.Men tracht soms dit
euvel op teheffen door dekisten na afloop van debehandeling over een kleinehoek tekantelen.
DPAwordt ook toegepast als toevoeging aanmetminerale olie
geïmpregneerdewikkels voor appels enAnjou-peren,die na
sortering verpakt opnieuwworden opgeslagen. Dezewikkelskunnenworden gezien als een verbeterde uitvoering van de alleen
met oliebehandelde wikkels,die voorheenwerden gebruikt
voor scaldcontrole.
De toevoeging bedraagt ca. 1,5 mg perwikkel.Naast DPA
wordt voor scaldbestrijding ook toegepast
Stop-Scald ofEthoxyquin (1,2-dihydro - 6-ethoxy 2,2,4 - trimethylchinoline).
Als dompelvloeistof of sproeimiddel met een concentratie
van 1800 ppm.
Diamond Fruit Growers past voor scaldbestrijdingbijAnjouperenwikkels toe,die ethoxyquinbevatten naast de zgn.
Hartmanwikkels,metminerale olie en kopercarbonaat.
2.3 Warmtebehandeling
De toenemendeweerstand tegen gebruik van chemicaliën op
voedsel en de problemen,die ontstaan bij export vanbehandeld fruit,speciaal naar Europa,stimuleren het onderzoek
in deVerenigde Staten naar anderemethoden van bestrijding
van micro-organismen.
In feitewordt teruggegrepen naar één van deoudste methoden
ombederf tevoorkomen,de pasteurisatie.
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heefteenwarmtebehandelingmetwaterofmetverwarmde
luchthetnadeel,datvruchtenwelwordengedesinfecteerd,
maardathernieuwdeinfectieophetpakstationnietisuitgesloten.Vanbelangzijndusdesanitaireomstandighedenop
pakstationseninopslagruimten.
Eenvoordeelvandebehandelingkanzijn,datookmicroorganismen,diezichaanhetoppervlakonderdeschilvan
devruchtenbevindenwordengetroffen.
Eenaantalbehandelingenwordtincidenteelopcommerciële
schaaltoegepast.
.BestrijdingvanRhizopusrotenbruinrotbijperzikenmet
watervanca.52Cgedurende2à3minuten.Hetvruchtvleesonderdeschilwarmtsnelopenbenadertdewatertemperatuur.Detemperatuurronddepitstijgtongeveer
5C.Tijdenshetsorterenkoeltdevruchtaf.Dewarmtebehandelingverlengtietsdetijd,dienodigisvoorde
waterkoeling,dievoorafgaataanhetverpakken.
.BestrijdingvanPénicilliumexpansumrotbijappelsmet
watervan54,4Cgedurende30sec.
Eenrecentepublikatie [l.6]vaneenonderzoekophetUSDA
ExperimentStationteWenatchee,waarbijgeenrekeningis
gehoudenmetdegevoeligheidvanhetprodukt,geeftaan
datvooreengoedebestrijdingvandegenoemdeschimmel
eenbehandelingvan4minutenbijdegenoemdetemperatuur
voorwaarde is.
Dr.R.E.HardenbergvanhetUSDAResearchLaboratoryte
Beltsville,voerdeproevenuitmeteenstoombehandeling
vanappels.Temperatuur ca.45°C,verkregendoormenging
vanstoomenlucht;relatieve luchtvochtigheidnabij100%;
behandelinggedurende 15à20minuten.
Deluchtvochtigheid iszeerbelangrijk;bijeentelage
luchtvochtigheid (<70%)isheteffectgering.Vermoedelijk
alsgevolgvaneenslechterewarmteoverdrachtnaarhetprodukt.
.Bestrijding'vanAlternariarotbijtomatenmetwater
van49Cgedurende2à3minuten.
Somskomenbijwarmtebehandelingenverbrandingenvoor.Dit
blijktafhankelijktezijnvandeherkomstvanhetprodukt.
Mendenktaanresiduenvanbestrijdingsmiddelen,diegebruikt
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Gewerktwordt aan onderzoek bijhetUSDA van combinaties
vanwarmtebehandeling met fungicide behandeling encombinaties vanwarmtebehandeling metbestraling.
Hetvoordeel,datwordt verwacht van een dergelijkehandelwijze is demogelijkheid van toepassing van een lagere
temperatuur endemogelijkheid van toepassing van eenlagere concentratie vanhetbestrijdingsmiddeldan nodig is
inhet geval ieder van de processen op zichzelf staande
wordt uitgevoerd.
2.4 Samenvatting
Behandelingen met chemische middelen om micro-organismen
tebestrijden als aanvulling opkoeling betreffen ophet
ogenblik inde praktijk het toepassen van Na-o-Fenylfenolaat (Sopp) of soda-ash op citruspakstations enpakstations voor appels enperen.
Chemischebestrijding van Penicillium-schimmels opdezewijze,
wordt oppakstations voor appels enperen niet algemeen toegepast.
Op de laatstgenoemde pakstations komt een behandeling met
DPA ofEthoxyquin tegen scaldbij binnenkomst vanhet fruit
op een pakstationwel regelmatig voor.
Voorkoelenwordt inde vormvan vacuümkoeling ofwaterkoelinghoofdzakelijk toegepast op pakstations voor groenten
inhet zuiden van deVerenigde Staten.
Op pakstations voor perziken wordt vanwaterkoeling gebruik
gemaakt inde sorteerlijn.
Het onderzoek in deVerenigde Staten betreffende behandelingen van vruchten engroenten,die een aanvulling vormen
ophetkoelen,staan inhet teken van export en de daarmee
verband houdende langere transporttijden.
Onderwerpen op dit terrein zijn:
1.CA-bewaring van tomaten,aardbeien,nectarines, perziken
en abrikozen om de transportperiode naar verafgelegen
marktenbeter tekunnen overbruggen.
2. De toepassing vanwarmtebehandelingen voor de bestrijding
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vanbederfveroorzakendemicro-organismenomtegemoette
komenaandebezwarentegenmetchemicaliënbehandeldproduktindeontvangendelanden.
3.Detoepassingvancombinatiesvanwarmtebehandelingenen
behandelingenmetfungicidemiddelenmethetdoelde
concentraties vandegebruikteoplossingenteverlagen
enopdezewijzelagereresidu-waardentebereikenbijeen
vergelijkbaarresultaat.
Hetonderzoek onder 1genoemdvindto.m.plaatsopdeUniversiteitvanCalifornieteDavis.
Hetonder2en3genoemdwordt zoweldoordeUSDA,Market
QualityResearchDivisionalsopuniversiteiten uitgevoerd,
o.m.opdeuniversiteitvanCalifornieteRiverside.
InCaliforniewerdendevolgendeperiodengenoemd,nodig
voortransportvanproduktnaarexportmarkten.
Westkust-OostkustVerenigdeStatenpertruck
4dagen
"
"
"
" pertrein
8dagen
Europa
16dagen
Midden-Oosten,Japan,Vietnam,Hongkong
24dagen
DesnelsteverbindingmetTokiois
12dagen.
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-42Hoofdstuk3
PAKSTATIONSVOORFRUIT
§1.Opbouwvansorteer-enverpakkingslijnen
Onderzoekmethetdoeldehandlingenhetsorterenenverpakkenvanfruitoppakstationsvoorappelsenperente
rationaliserenisindeVerenigdeStatengestartin1950
indePacificNorthwest (destatenOregonenWashington
State).Deeersteresultatenenaanbevelingen zijngepubliceerd in1953 [17].MethulpvandeUSDAMarketing
ResearchServicezijndeoplossingendiezijngevonden
daarnagetoetst,aangepastenaangevuldbijonderzoekmet
dezelfdedoelstellinginanderefruitteeltgebieden inde
VerenigdeStaten.Eensamenvattingvandeverkregeninzichtenistevindenin [l8]en[19].
Hetmeestvergevorderdestadiumvanmechaniseringvanhandelingenoppakstationswordtaangetroffenindecitrusindustrie (teeltgebieden:Florida,Texas,Noord-enZuidCaliforniëenArizona).Dezeindustrieheefthetvoordeel,
datdeproduktiegedurendeeengrootdeelvanhetjaar
plaatsvindt.Ditmaakteenrendabeleexploitatievanmachinesmogelijk.Eenextreemvoorbeeld isdejaarrondproduktievancitroeneninZuid-Californiëmetproduktiepiekeninaprilenjulienaugustus.
Omdegenoemderedenisdewerkwijzeopcitruspakstations
bijzondergeschiktomtedienenalsstudieobjectterbestuderingvandeontwikkelingenophetterreinvandemechaniseringvansorteer-enverpakkingslijnen.
IndatopzichtkenthetfruitteeltgebieddePacificNorthwesteenhogegraadvanmechaniseringwaarhetbetreftde
behandelingvanappelsenperen.
Eentweetaloorzakenzijnhiervooraantegeven:
1)DeliggingvanhetgebiedopgroteafstandvandeconsumptiecentrainhetmiddenenoostenvandeVerenigde
Staten (Chicago,DetroitenNewYork,Philadelphia,
Baltimore,Washington). Metalsgevolgdenoodzaakom
opverafgelegenmarktentemoetenopererenheeftditgeleidtoteensamengaanvanindividueletelersente-
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Eenvoorbeeld isDiamondFruitGrowersInc.teHoodriver (Oregon).Dezeorganisatie vertegenwoordigt
225telersmet5pakstationseneenverwerkingsindustrie.Deorganisatieverhandelt70%vanhetfruit,dat
wordtgeteeld indeHoodrivervallei.
Eenorganisatievaneenvergelijkbaartypevoorcitrus
inCalifornieenArizona isSunkistGrowersteOntario.
Dezeorganisatie isaanmerkelijkgroter.Zijvertegenwoordigt9000telers.Gemiddeld 250telers zijnbetrokkenbij1pakstation.Zespakstationsvormeneendistrict,16à18pakstationsvormeneen"exchange".
Delaatstegroeperingverzorgtdeafzetvoordeleden.
Meerderevandezegroepen zijnverenigd ineenoverkoepelendeorganisatie,SunkistCentral.
Depakstations zijnzelfstandige eenheden,diealleen
gebruikmakenvandehandelskanalenvandeafzetorganisatie.Omdittekunnendoenmoetaanzekerevoorwaarden
doordeafzetorganisatiegesteld,wordenvoldaan.
.Dekwaliteitvanhetfruit,datonderdehandelsnaam
vandeorganisatiekanwordenverkocht,moetvoldoen
aanbepaaldeeisen.Hetfruit,dataandezeeisen
nietvoldoetwordtdoordepakstations zelfstandig
afgezetoplocalemarktenofwordtovergedragenaan
eenverwerkingsindustrie.
.Deverpakkingwordtvoorgeschreven.Ditbevordert
destandaardisatievanhetfustbinnendeorganisatieenvereenvoudigtdemechaniseringvanhet
verpakkingsproces voorfabrikantenvanverpakkingsapparatuur.
Deaanwezigheid vangenoemdeorganisatiesheefttotgevolg,datnieuwetechnieken,dieeencommerciëlewaarde
hebben,zoalsrecenthet"waxen"vanappelenenperen,
snelenopgroteschaalwordeningevoerd.
2)Hetgeaccidenteerde terreinindePacificNorthwest
zorgtvooreenzekerespreiding indeoogstwerkzaamhedenalsgevolgvanklimaatverschillen tussenboomgaardenophellingenenindalenopbetrekkelijkkorte
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vandewerkzaamheden opdepakstations,waardoor,zoals
datindecitrusindustriehetgevalis,eengunstige
voorwaardeaanwezigisvooreenrendabeleexploitatie
vanmachines.
Deonder1)genoemdeafzetorganisatiesbeschikkenzelf
overtechnischeenfinanciëleadviesbureausensomsonderzoekinstellingen,waardepakstationseenberoepopkunnen
doenvooradviezenenuitvoeringentoezichtopnieuwbouw
envervanging.
Depakstations zijnechtervrijomparticuliereingenieursbureausinteschakelen.Eenvoorbeeldvaneenparticulier
ingenieursbureauophetterreinvandebouwendeinrichtingvanpakstations isFoodIndustriesResearchandEngineeringteYakima (WashingtonState).Hetbureauheeftook
eenvertegenwoordiging inWageningen.Voordeafzetorganisatiesbemiddelendeeigenadviesbureausbijontwikkelingsopdrachtenaanindustrieënenonderzoekinstellingen voordeontwikkelingvangewenstetechnieken,waarbijdenadrukligtop
detoepassingvaneigenofeldersontwikkeldeprincipes.
Eenvoorbeeld isde"Exakt-Pack"methode (afb.47-50),die
isontwikkelddoorBrogdexCompany tePomona (Cal.)insamenwerkingmethetResearchandEngineeringDepartmentvan
SunkistGrowers.
Debelangrijkste fabrikantendiedeinrichtingvansorteerenpakstationsvoordecitrusindustrieverzorgenzijnFood
MachineryandChemicalCorporation (FloridaDivisionte
Lakeland (Fla),RiversideDivisionteRiverside (Cal.))en
BrogdexCompany tePomona.
Voorhetsorterenenverpakkenvanappelsenperenzijn
ditFoodMachinery andChemicalCorporationenNorthwest
EquipmentCompany teYakima.
Eendrietalstroomdiagrammengeefteenbeeldvandevolgorde
vandehandelingen,dieoppakstationsvoorresp.appels,
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citroenen en sinaasappels plaatsvinden (afb. 11, 1 2 ,1 3 ) .
In de volgende paragrafen wordt een aantal van deze handelingen meer gedetailleerd besproken.
Als verschil tussen de diagrammen valt op te merken de
plaatsing van de opslagperiode.
. Appels en peren worden na de oogst direct opgeslagen,
hetzij in koelcellen, hetzij in CA-opslagplaatsen.
Sorteren en verpakken vindt tijdens of na de opslag plaats.
In het eerste geval worden opgeslagen partijen successievelijk gesorteerd en verpakt en daarna opnieuw opgeslagen. De methode is regel voor peren, die volgens Amerikaans inzicht zo spoedig mogelijk na de oogst moeten worden gesorteerd in verband met de kans op schilverkleuringen
bij sorteren op een later tijdstip.
Diamond Fruit Growers Inc. houdt een periode van maximaal
30 dagen aan en heeft hierop de capaciteit van haar sorteer- en verpakkingslijnen gebaseerd. Hierbij moet worden
vermeld, dat de oogsten van de veel voorkomende pererassen:
Bartlett (Williams Bon Chretien), Williams Duchesse, Winter Nelis, Bosc,Anjou, Doyenné du Comice binnen een gebied samenvallen in een betrekkelijk korte periode van
1 ä 2 maanden. Peren worden na afloop van de gekoelde opslag
nagerijpt in rijpingskamers bij een temperatuur rond 20°C.
. De behandeling van citroenen vindt plaats in 2 fasen.
Geoogst worden alle vruchten die beginnen te kleuren.
Verder wordt op maat geoogst (diameter > 5,5c m ) .
Groen en geel door elkaar. Grote vruchten worden niet gewaardeerd. Vruchten met een diameter van 5,5 cm zijn speciaal bestemd voor de verse markt. Na aankomst op het pakstation worden ze 24 uur opgeslagen om de turgor te verminderen. De niet voor opslag voor langere duur geschikte
vruchten worden daarna verwijderd en een vorm van ziektebestrijding wordt toegepast.
De eerste fase eindigt met een kleursortering, in veel gevallen gemechaniseerd, die de wijze van opslag (koelen
of bijkleuren) bepaalt. De 2e fase bestaat uit het handelsklaar maken van het produkt.
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-46. Sinaasappelen worden bijna in alle gevallen inéénmaal
geoogst.Hetproduktwordt daarna handelsklaar gemaakt.
Van een opslagperiode isvoor produkt afkomstig uit Californie,dat inhoofdzaak bestemd isvoor deverse markt
nauwelijks sprake.
Voor alle mogelijke informatie omtrent de teelt,de oogst,
devoorkomende rassen en de specialebehandeling hiervan
tijdens de teelt en inde periode nade oogst ophet gebied
van fruit en groenten in deVerenigde Statenwordt verwezen
naar [20].
Tot voor kort is deaandacht gerichtgeweest ophetmechaniseren van de afzonderlijkehandelingen,die op pakstations
plaatsvinden.Van latere datum zijn:
1.De invoering van een geautomatiseerde toevoer van vruchten
aan sorteer- enverpakkingslijnen.De aanvoer past zich
aan op ieder moment aan deverwerkingscapaciteitvan de
lijn.
De aanwezigheid van vruchten inhetbad van een waterdumperwordt geconstateerd metbehulp van een voeler (afb.14).
2. Het toevoegen van stapelaars en ontstapelaars voor stapelkisten inhet aanvoercircuit van dewaterdumper (afb. 14,
18). Eén chauffeur met een vorkheftruck isvolgens opgave
in staat om op dezev/ijzehet equivalent van 8000 standaardfruitkisten (ca. 160 ton fruit) per dag teverwerken.
Soms is inhet circuit,datde stapelkisten doorlopen,
eenwasinstallatie voor de lege kisten opgenomen om
deze tedesinfecteren alvorens zeopnieuw te gebruiken
voor de oogst (citrusindustrie; afb.19).
3.De invoering vanwasmachines,drogers en "waxers" insorteer- enverpakkingslijnen (afb.22,23,24,25,26,27).
De ontwikkeling is er op gericht om deze processen op
een zokortmogelijk traject te doen plaatsvinden.
4.De invoering vanvouw- en lijmmachines voor het opzetten
en sluiten van kartonnen dozen (afb.42,50).
5.De invoering van apparatuur voor hetvullen van dozen.
Het verpakken vanvruchten,soms inwikkels,met dehand
oppakbladen (tray-pack) ofvolgens een voorgeschreven
pakpatroon (place pack; pattern pack) of inhoningraat ver-
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toegepast.Tochisereentendensnaarhetverpakken
vanvruchtenlosindozen (jumble-pack).Vooralwanneer
hetgaatomtransportverpakkingenvoortransportenvan
pakstationsaandewestkustnaardistributiecentraaan
deoostkust.
Deeerstgenoemdemethodewordttekostbaaromdatdezeeen
grotepersoneelsbezettingvanhetpakstationvraagt.In
ditverbandvalttewijzenopdedoordeuniversiteitvan
CalifornieteDavisontwikkelde "tightfillvolumepacking"
methodevoorperenenperziken;ophetsysteem "ExaktPack"
vanBrogdexCompanyvoorcitrus (afb.47-50)enophet
prototypevaneen "patternpacker"vanSunkist (afb.46).
Zie §3.5vooreenbeschrijvingvandezepaksystemen.
Aandeanderekantisereentendensnaarkleinverpakking
oppakstations,dieopeenrelatiefgeringeafstandvande
distributiecentra zichbevinden.
6.Hetsamenstellenvanpalletladingenvanafdetransportband
waaropdegevuldedozenvandepakafdelingwordenafgevoerd.Deverschillendekwaliteitenensorteringenworden
opeensoortrangeerstationuitgesplitstenverdeeldover
eenaantalrollenbanen (afb.57).Ineenenkelgevalwordt
opcitruspakstationsdaaropvolgendvaneenpallettiseermachinegebruikgemaakt (afb.59).
Praktischkanzo'nmachineca.3000dozenperuurverwerken.Demachinekangeprogrammeerdwordenvoorhetsamenstellenvanverschillendebeladingspatronenoppallets.
Hiervanwordtgebruikgemaaktdoorinhetgevalvantransporteengeslotenbeladingtoetepasseneninhetgeval
vaneenkortstondige opslagomvoortekoelenvoortransportineersteinstantieeenopenbelading,waarbijopeningenwordengelatentussendedozenomdekoelingmetbehulp
vankoudeluchttebevorderen.
InCalifornie,NewYorkenMichiganisindelaatstejaren
degemechaniseerdeoogstalsnieuwelementpraktischeen
rolgaanspelenindevormvandegemechaniseerdeoogst
vantomateninZuidCalifornieendegemechaniseerdeoogst
vanappelsinNewYorkenMichigan. (Ziedeel1vandit
verslag).
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van fabrieksfruit,waarbijminderhoge eisen aanhet produktworden gesteld,hiervoor in aanmerking.
Volgens sommige onderzoekers zou 20 à 30%van de mechanisch
geoogste appels geschikt zijn voor deverse markt.Het uitsorteren zoueen uitbouw van sorteerlijnenop pakstations vragen,
die niet apriori isuitgesloten (citruslijnen,die 35ton
per uur verpakken zijn gerealiseerd).Met name eenvoorsortering direct na de oogstmeteen gering aantalkeuzemogelijkheden (verwerkingskwaliteit; verse-markt-kwaliteit;verwijderen van ondermaat en stek)kan een oplossing zijn.Een
voorbeeld vindenwe in de tomatensorteerstations,die inCalifornie enFlorida inhet veld staan opgesteld endie tot taak
hebben de tomaten tewassen en tekoelen voor transport.Verder
debeschadigde vruchten teverwijderen en te scheiden in groen
en rood (afb.75).
Omdat deAmerikaanse fruittelers door gebrek aanarbeidskrachtenwel eens gedwongen kunnenworden om op grote schaal
toteengemechaniseerde oogst temoeten overgaanwordt hier
van technische zijdewel aangedacht.
Temeer omdat zo'n systeem zowelbij deoogst alsbij denabehandeling potentieel mogelijkheden biedt voor eenhoge graad
van mechanisering.
Belangrijke voorwaarden zijn:
1.De ontwikkeling van snelle stapelkisten-vullers,waarbij
hetbeschadigingselement eenbelangrijke rol speelt.De
ingang van een lijn,dewaterdumper,kanwerkenmet een
tempovan 1à2stapelkistenperminuut.Een voorsorteerinstallatie heeftbijv. twee uitgangen,waarbij êën der uitgangen voor 80%belast zal zijn en deandere voor 20%.Het tempo van de vuiler moet dan indezelfde orde van grootte liggen om tevoorkomen dateen groot
aantal vullers parallel moetworden gebruikt.Het bureau
Food Industries Research andEngineering werkt samen met
Northwest EquipmentCompany teYakima aan een dergelijk
project.
2. De ontwikkeling van dekwaliteitssortering (ziehoofdstuk
5 enhoofdstuk 3, §3.3).
Hierbij 3aspecten:
a)Bepaling "rijpheid" (kleurmeting)

-49b)Ontdekkenvaninwendigegebreken (licht-transmissiemetingUSDAteBeltsville)
c)Metingvanoppervlakte-beschadigingen.
(recentwerkopdeuniversiteitvanCalifornieteDavis
voordeCaliforniaPruneAdvisoryBoard)
3.Teeltvanappel-enpererassen,diezowelvoorverseconsumptiealsvoorverwerkinggeschiktzijnuithettegenwoordigeassortiment,bijv.Rome-BeautyappelsenBartlettperen.
Eengemechaniseerdewijzevanoogstenheeftconsequenties
voordeverwerkingsindustrie ofhetpakstation,dathetproduktmoetovernemennadeoogst.
.Vandemogelijkeoogstmethoden (individuelevruchtenselectiefofnietselectiefverwijderen;massaalvruchtenselectiefofniet-selectiefverwijderen) zijnwanneerdeoogst
alseenzelfstandigproceswordtgezien,waarschijnlijk
ineconomischopzichtalleendeniet-selectievemethoden
haalbaar [2l].Voorzovernietindeteeltsfeereengelijktijdigerijpheidvaneengrootdeelvanhetproduktkanwordenverkregen,scheptditeensorteer-probleemopdepaksta.tions.Recentishetonderzoekmetchemischestoffen,diezowelvooralsnadeoogsthetuniformrijpwordenvanvruchten
bevorderen.Werkingalsvanethyleen.DemiddelenwordengeleverddoorAmchemProductsInc.,Ambler (Pa). VertegenwoordigerinNederland isdeChemischeIndustrieLuxanN.V.te
Eist (Gld.).Dehandelsnaamvoorallesamenstellingenis
Ethrel.
IndeVerenigdeStatenwordtveelgeëxperimenteerdmetsamenstellingen,diewordenaangeduidmetdenaamAmchem66329enAmchem68-62 [22,23].
.Bijmechanischgeoogstproduktiseenbelangrijkehoeveelheidafvalindevormvanbladenstengeldelengemengdmet
hetgeoogsteprodukt.Omdezeelemententeverwijderenmoetenextravoorzieningenwordengetroffen.
.Hetaandeelvanbeschadigdproduktisgroterdanbijhandpluk,hetgeendwingttotdirectkoelenofzosnelmogelijk
scheidenvanbeschadigd enonbeschadigdprodukt,ombederf
tevoorkomen.
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installeren verwerkingscapaciteit.
Teeltpraktijk,wijze van oogsten,nabehandeling,handelsklaar maken,transport enmarktsituatie kunnen niet los van
elkaarworden gezien.Het zijn dan ook de afzetorganisaties
zoals Sunkist,die pleiten voor eenmeer geïntegreerde aanpak
enhet toepassen van systeemanalyse i.p.v.procesanalyse,om
dewerkwijze per produkt langs de geheleweg van teelt tot
consument teoptimaliseren metbetrekking totminimale totaalkosten [24].Ook zoumen aan dehand van dergelijke analyses
doelen enprioriteiten bijhet onderzoek vastgesteld willen
zien.
§2. Voorsorteren
Het sorteren van appels enperen direct na de oogst en voor
de opslag geeft een aantal voordelen:
. Erwordt geen opslagruimte ingenomen door produkt vanminderekwaliteit.
. Vruchten geschikt voor opslag van langere duur (meerdan
2 maanden)worden gescheiden van vruchten,die daarvoor
niet geschikt zijn (grove vruchten).
. De kwaliteiten enmaten van departijen inopslag zijnbekend,hetgeen een programmeren van de afzet enhet verpakken mogelijk maakt.
Een factor,die depraktijk van het voorsorteren verhindert
is de te geringe capaciteit van de aanwezige sorteerlijnen
omde oogst,die zichbinnen enkeleweken afspeelt,teverwerken. In deVerenigde Statenwordthet voorsorteren dan
ook praktisch niet toegepast.Een benadering vanhet systeem
vindenwe inhet tijdens debewaarperiode successievelijk
sorteren enverpakken van opslagpartijen,die daarna opnieuw
ingekoeldebewaarruimten worden geplaatst.
Omhet genoemde bezwaar van de tegeringe capaciteit op te
heffen zijn inFrankrijk en in deVerenigde Staten eenaantal sorteerlijnengebouwd,waarbij van stromendwater als
transportmedium gebruik wordt gemaakt.Een voortzetting van
hetbad van dewaterdumper in devorm van een lange tank.
De pakstations,waar deze installaties zichbevinden zijn:

-511.S.I.CA. "Pomanjou"teEcouflant (Frankrijk).Ontwerpcapaciteit20.000kg/uur.Ontwikkeling tezamenmetde
fabrikant"Barbet" (Chateau-du-Loir)[25].
2.S.I.C.A."VillersFruits"teVillersCotterêts (Frankrijk).
3.HeiseyOrchardsInc.Mercersberg(Pa).
OntwikkelingvanNorthwestEquipmentCo. [26].
4.BeldingFruitStorageCo.,Beiding (Mich.)
OntwikkelingvandeuniversiteitvanMichigan.Ontwerpcapaciteit 15000kg/uur.Dezeinstallatiebleektentijde
vanhetbezoekreedstezijnafgebroken [27,28],
DeontwikkelingvandeinstallatieteMichigan isuitgevoerdonderleidingvanDr.B.A.StoutenDr.D.H.Dewey.
Voordegroottesortering isgebruikgemaaktvantweeschuingeplaatste zeeftransportbanden overdegehelebreedtevande
tank (1,20 m). Devruchtenwordendoordezetransportbanden
onderwatergevoerd.Dekleinevruchtenkomendoordemazen
bovendrijven.Eenwaterstroomloodrechtopdehoofdrichting
voertzeaf.Degrovereappelswordendoordetransportbanden
aandeachterzijdelosgelatenenvervolgenhunwegindehoofdrichting.Detransportsnelheidvandezeeftransportbandenis
ca. 12m/min.Debandenzijnmetrubberbekleedombeschadiging
vanvruchtentevoorkomen.Scheidingvanappelsmeteendiameterkleinerdan2%inch (ca.5,5 cm,ondermaat)engrotervindt
plaatsbijdeeerstezeef,voordekwaliteitssortering.Scheidingvanappelsmeteendiameterkleinerdan3inch (ca.7,5cm)
engrotervindtplaatsbijdetweedezeef,nadekwaliteitssortering.
Verschillendesorteerprincipes inwaterzijnonderzocht.
Volgensdeonderzoekersvoldoeteensysteemvanzeeftransportbandenmetzeshoekigeopeningenhetbeste.DePomanjouinstallatie inFrankrijkmaaktgebruikvaneenanderprincipe
enweleenwijkendebandsysteemonderwater.
Kwaliteitssorteringwordtuitgevoerdbovenwateropeen
rollenleestafelmet6banen (breedte1,20m,lengte3 m).
Gescheidenwordenstek,kroetende2ekwaliteitvandeIe
kwaliteit.
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zijn de stapelkistenvullers. In dit gevalwordt gebruik
gemaaktvan eenmanier van vullenmet dummy-stapelkisten
(alleen dewanden), die "accumulators"worden genoemd.
3
Afmetingen van de accumulator: 90x110x125 cm (36x44x50
3
inch ) .De vuiler is uitgevoerd als een ronde tank (diameter: 3m; diepte: 2,65 m ) .
De ingang van de tank is een kanaal meteen schuingeplaatste
invoertransportband, onder eenhoek van 30 ,over de gehele
lengte vanhet kanaal.Dezebrengt de vruchten onder water
en laat ze los onder de "accumulator", die zich inde vulpositiebevindt. Recht tegenover deze "accumulator" bevindt
zich een tweede inde ledig-positie.Beide kunnen van plaats
wisselen door draaiing over eenhoek van 180 rond eencentrale as.Tegenover de ingang van de tankbevindt zich een
hefinrichting voor stapelkisten. De "accumulator" kantegelijkertijd met de stapelkist omhoogworden geheven.
De procedure isnu als volgt.De "accumulator" in de ledigpositiebevindt zich in dehoogste stand.Een stapelkist
wordt er onder geschoven enhet geheelwordt neergelaten in
de tank.De andere "accumulator" in de vulpositiewordt tijdens dit proces gevuld. Na afloop van hetvullenwisselen de
accumulatojrsvan plaats.De stapelkist met de gevulde "accumulator" erbovenwordt opgeheven.De vruchten dalen inde
kist enhetwater stroomtweg. In dehoogste standwordt de
gevulde stapelkist verwisseld voor een lege.
De afineting
g;nvan de toegepaste stapeIkisten (inhoud 20bushei)
zijn: 100x120x80 cm 3 (40x48x30 inch 3 ).
De ontwerpcapaciteit van devuiler is 1stapelkist per 2
minuten.
De vullers zijn geen succes gebleken voor zachte appelrassen
alsMacintosh.Vruchten op dezewijze na sortering opnieuw in
stapelkisten geplaatstbleken nabewaring nogalbeschadigd te
zijn.De oorzaakwordt door Dr.D. H. Dewey gezochtbij de
vullers,die geen dichte pakking geven, zodat de vruchten
zich tijdens debewaarperiode in dekist gaan zetten.
Op de universiteit vanMichigan is het onderzoek ophet terrein van voorsorteerinstallaties momenteel afgesloten.
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3.1Aanvoerenledigenvankisten
Alsfustvoorhettransportvanappelstussentelerenpakstationzijnstapelkistenalgemeengeaccepteerd.Deinhoud
vandezekistenvarieertvanca.15tot24"bushei" (gewicht
vandeinhoud 320tot550kg).Dedieptevandestapelkisten
dieveelvoorkomtvoorappelsenperenisinwendig60cm (24");
voortomaten40cm (16");voorperziken,pruimenenkersen
30cm (12"). IndeHoodriver-vallei,hetperengebiedvande
Westkust,wordenpereninstapelkistenaangevoerd.Inhetgevalersprakeisvanmechanisch oogstenwordtzonderuitzonderinggebruikgemaaktvanstapelkisten.
EnkelenieuwerepakstationsvoorcitrusinCaliforniewerken
metstapelkistenvanroestvrijstaal,witgeschilderd,die
aandebovenkantvaneengrijprand zijnvoorzien.
3
Afmetingen:105x105x55cm .Fabrikant:YubaCitySteelInc.
YubaCity (Cal.). Dezestapelkistenwordenindeboomgaard
behandeldmetbehulpvankleinetransportwagens,dieeen
draaibaarplateaumeteenflexibelearmmetgrijperbezitten.
Dezewagensbehoevenindeboomgaardniettekerenenkunnen
rijdendophethoofdpadkistenuitdezijpadenopnemen.
Deafbeeldingen 14,15,16en17tonenkantelinrichtingenen
waterdumpersomdekistenteledigen.
Hetvoordeelvanhetgebruikvaneenwaterdumperisgelegen
indegeringebeschadigingskansvoordevruchten.Bovendien
wordteenbuffervoorraad gevormdvanwaaruitdelijncontinue
kanwordengevoed.
Bijeenwaterdumperwordendekistend.m.v.eenhydraulische
liftinstallatierechtstandigonderwatergedrukt("batch
flow"hydrofeeder)oferwordtgebruiktgemaaktvaneen
rollenbaan,dieinhetwaterbassinafdaaltenwaarbijvolle
kistendoorhunzwaartedegeleegdekistenaandetegenoverliggendezijdeweeromhoogdrukken ("continuousflow"hydrofeeder).Eengeleiderailzorgterdaarbijvoor,,datdekistennietgaandrijven.Hetlaatstgenoemdesysteemwordtveel
toegepastindeVerenigdeStaten.
Heteistmeerruimtedanheteerstgenoemdesysteem.
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Debeschreven dumpinstallaties (afb. 14)kunnenwerken met
een tempo van 1à 2stapelkisten perminuut.Tv/eesorteeren verpakkingslijnen voor het handelsklaar maken van een
kwetsbaar appelras alsMacintosh, dat geen ruwe behandeling
toestaat en dusop lijnen met een lage verwerkingscapaciteit
(5à 7tonper uur)wordt verwerkt,kunnen door één dumper
wordenbediend (afb.15).
F.M.C, zowel als Brogdex brengen kantelinstallatics,die
stapelkisten ledigen,bovenwater (afb. 17).De installaties zijn iets sneller enkunnen 2ä 3stapelkisten perminuut verwerken.Debehandeling vanhet fruit is aanmerkelijk
ruwer, redenwaarom dit type lediger meerbij fruit bestemd
voor verwerking wordt toegepast.Bijvoorbeeld bij hetbehandelen van tomaten namechanisch oogsten inCalifornie. In
verband met debeschadiging moet de dagproduktie van detomatenoogsters nog dezelfde dagworden verwerkt.
Een tweede factor hierbij is,dat tomaten zweven inwater en
het ledigen van kisten d.m.v. onderdompeling dus niet zonder
meer kanworden toegepast.
Dit isook het gevalvoor peren.Het soortelijk gewicht
van hetwater in de dumpinstallatie wordt dan verhoogd door
het toevoegen van 3tot 6gewichtsprocenten zout afhankelijk
van het ras.Wanneer wordt gecombineerd met een desinfectiebehandelingwordthetzelfde effectbereikt door het toevoegen
van soda.Omhet verbruik van dezemiddelen tebeperken wordt
bij dumpers,die zowel appelen als peren moeten kunnenverwerken, de inhoud van het vloeistofbassin zogering mogelijk gehouden.
Eenwatercirculatiesysteem drijfthet fruit naar eenopvoerelevator (breedte meestal ca. 1,20 m) aanhet einde van
het dumpbassin (voorbeeld: capaciteit circulatiepomp FMC.
3000 liter/minuut).
Voor een goede afvoer van vruchten,die door een slecht
drijfvermogen de neiging hebben om in een dubbele laag te
gaan liggen, ishet vanbelang de stroomsnelheid van het
water in de dumptank aan te passen aan de opnamecapaciteit
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eengoedonderhandbereik liggenderegelbareafsluiterinde
retourleidinggewenst.
Hetmomentaneverwerkingstempovaneenlijnwordtineerste
instantiebepaalddoorhetkwaliteitssorteergedeelte.
Velesorteer-enverpakkingslijnenindeVerenigdeStaten
kenneneenregelingvandeaanvoer.Dedumperpastzichaan,
aandeopnamecapaciteitvandelijn.Eentoezichtopde
dumperisdannietnodighetgeeneenbedieningsmanuitspaart.
Eénvanderotuitraperskanbijstoringingrijpen.Deregelingwordtopeeneenvoudigewijzebereiktdooreenvoeler
teplaatseninhetbadvandedumper (afb.14).Wordthet
fruitnietafgevoerd danvulthetbadvandedumperzichen
wordtdevoeler,dieeenmicroschakelaarbedient,zijdelingsweggedrukt.Deaanvoerstopt.Deaanvoerstartopnieuwwanneerdedrukopdevoelerweerwordtopgeheven.
Omdegeheleaanvoervandelijnmeteenvorkheftruckte
kunnenbedienenwordenstapelkistengevuldmetprodukt
3-hoogopeentransporteur geplaatst.Devorkheftruckkan
3stapelkisteninéénritvervoeren.Eenontstapelaar (afb.
18)zorgtervoor,datdekistenachterelkaaropdeaanvoertransporteurvandewaterdumperterechtkomen.Nahetledigenwordendekistendooreenstapelaaropnieuw3-hooggestapeld.Wordthetfustdirektnahetledigenopnieuwvoor
deoogstgebruikt (citrus,tomaten)danwordtvoorafgeschoondengedesinfecteerd d.m.v.sproeienmetwarmwater
waarin zichactiefchloorbevindt,ofdooreenstoombehandelingvan2minuten (afb.19).Geslotenstapelkistenworden
tijdensdezebehandeling.noginde"barrelwasherunit"over
eenhoekvan180 gedraaid.
DeprijzenvandegenoemdeapparatenindeVerenigdeStaten
zijnglobaalgenomenalsvolgt:
ontstapelaar,zwareuitvoering:$19200,-;ontstapelaar,
lichteuitvoering:$15000,-;dumper:$5200,-;stapelaar,
zwareuitvoering:$8500,-;stapelaar,lichteuitvoering:
$ 7000,-.
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voor de opslagperiode enhet aanvoeren van vruchten voor
de 2e fase van debehandeling,het sorteren en verpakken
(zie stroomdiagram, afb.12).
3.2Wassen - "waxen" - drogen
Hetvervangen van denatuurlijkewaslaag van de schil door
een synthetische laag,het "waxen",wordt indecitrusindustrie reeds toegepast sinds 1925.De toepassing voor appels
enperen isvan eenmeer recente datum. InWashington State,
Idaho enOregon ishet sinds 1965 sterk toegenomen. Naar
schatting bezit nu 80%van depakstations in deze gebieden
eenwax-installatie.
Debelangrijkste impuls hiertoe is geweesthet succes,dat
devruchten,die op deze manier zijnbehandeld,hebben gehad
bij deverkoop ingrootwinkelbedrijven [29].Het "waxen"
geeft een glans aan de vruchten,dieblijftbestaan tijdens
devoortgezette bewaring.De natuurlijke waswordt ondanks
het poetsen opdepakstations voor aflevering, tochweer dof
tijdens devoortgezette bewaring ofbij dekleinhandel.
Voordelen metbetrekking tot dehoudbaarheid van appelen en
peren zijnnauwelijks aanwezig.Eenbelangrijk argument voor
toepassing nl. het tegengaan vanvochtverlies tijdens debewaarperiode eist een laagdikte van de coating,die ook de
ademhaling sterkbelemmert.Het gebruik van polyethyleen
zakken,geperforeerd of dichtgevouwen,inde om-verpakking
voldoet in dat opzichtbeter[30].
Tomaten enkomkommersworden indeVerenigde Staten soms
van een synthetischewaslaag voorzien. Speciaal de tomaten,
die zich inhet oranje stadium bevinden (depinks). De laag
werkt het afrijpenvan devruchten tegen.Bij deze vruchten
is ervolgens Dr. R. F. Kasmire (extension service,University ofCalifornia,Davis) een vermindering van hetvochtverlieswanneer ook hetkroontjewordtbeschermd. Normaal iser
een gewichtsverlies van 3%.Met een synthetischewaslaag wordt
dit lk%. Omdat erechterbij het normale gewichtsverlies nog
geen krimpverschijnselen zijnwaar tenemen,is dit effect
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aanbrengenvaneensynthetischewaslaagvoorhettransport
wordtvolgensBrogdex,deleveranciervanhetmiddelmetde
handelsnaam "Britex"eenreductievanditgewichtsverliesbereiktvan50%.
Detoepassingtijdensdebewaringbijappelsenperenschept
problemenvooronrijpprodukt.Bevatde "wax"meerdan10%
vastebestanddelendanisereennadelige invloedophetafrijpen.Degrondkleurvanhetproduktblijftgroener.Detoepassingheeftgeensmaakverbeteringoflangerehoudbaarheid
totresultaat.
Fabrikantenvanwax-middelenzijn:
FoodMachinery andChemicalCorporation.Dezeleverancierbrengt
FlavorsealvoorcitrusenStayFreshvoorappelsenperen.Het
middelFreshgard geefteenfungicidebehandeling.
Brogdex (Pomona).Handelsnaamvanhetwax-middelvoorcitrus
isBritex.Indewasapparatuurwordteendroogschuimtoegepastmetfungicide,datdehandelsnaamFoamexdraagt.
Debeidebovengenoemde leveranciers leverenzelfdenodige
apparatuur.Devolgendeleverancierswerkensamenmetfabrikantenvansorteerapparatuur:
Wallace&Tiernon,DeccoDivision (Monrovia)werktveelsamen
metNorthwestEquipment (Yakima).
Johnson'sWaxCompanywerktsamenmetv.DorenSalesInc.
(Wenatchee).
Dewax-middelen,diewordentoegepastzijnteverdelenin
tweetypenni.oplossingen (solventtype)enemulsies (emulsiontype).Deeerstebestaanuitoplossingenvaneennatuurlijkewas (Carnaubawas)ineenlichtepetroleumfractie.
Zezijnalleengeschiktvoorgebruikbijdrogeoppervlakken.
Deemulsieskunnenzowelbijnattealsbijdrogeoppervlakkenwordentoegepast.Eentweetalsamenstellingenvan"waxen"
vanhetlaatstetype,voorzoverhetbetreftdeingrediënten,
zijndevolgende:

-58Stay fresh (FMC):schellak,carnaubawas,aceton,propyleenglycol,
morpholine,oliezuur,
water
Decco
:schellak,eiwit (vegetableprotein),
natrium-laurylsulfaat (detergent),
ammonia,vetzuur (bijv.inditgevallijnolievetzuur ofoliezuur),
water,antischuimmiddel.
Devluchtigebasen (ammonia,morpholine)verdampenbijhet
drogen,evenalshetwater.
Het "waxen"stelthogereeisendannormaalhetgevalisaan
datdeelvandesorteer-enverpakkingslijn,waarhetprodukt
wordtgeschoond.Vuiltezamenmetdenatuurlijkewaslaagmoet
wordenverwijderd.
Deeenvoudigstemaniervanschonen,diewordtaangetroffen
oppakstationsvoorappelsenperenisdemethodewaarbij
naonderdompeling inhetbassinvandewaterdumper devruchtenwordenafgespoeldmetfriswaterwanneer zezichbevindenopdeafvoer-rollenelevator.Daarnawordtgedroogdin
borstelmachinesvanhettypemetstationaireroterendeborstels.Demachines zijnsomsvoorzienvanprogressorstangen.
InverbandmetdebeschadigingvanhetproduktindezemachineswordtmomenteelinNederland gewerktmettransporterende
roterendeborstels.
EenkwetsbaarrasalsMacintosh laatzichnietopdeeerstgenoemdemachinesverwerken.
Hiervoor zijnspecialeborstelmachines ingebruikmet4,
6 of9borstels,voorzienvaneenspiraalprofiel.Deze
borstels liggenevenwijdig aandetransportrichting.De
vruchtenwordenindezemachinesgetransporteerd integenstelling totdeeerstgenoemdemachines,waarinde
vruchtenelkaarvoortstuwen.
Omvoorhetdrogenindeborstelmachines degrovedruppelsteverwijderenwordtdeinstallatiewelgecompleteerdmetblaasmondenbovendeopvoerelevator achterde
sproeiers.Bijvoorkeurworden2blaasmondenopeengeringeafstandvanelkaartoegepastomderoterendevruchtenaanallezijdentebereiken.
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gebruiktomdenatuurlijkewaslaagvandevruchtenteverwijderenvoorhet "waxen".Boveneenseriestationaire
roterendeborstels (12of 18,ca.150omw./min.)wordtgesproeidmetwarmwater (50C)eneendetergent (bijv.
T-pol,eenShellprodukt).IndeF.M.C.-wasservandittype
wordtgebruikgemaaktvaneenrecirculatiesysteem,datom
de4uurmoetwordenschoongemaaktomdewasafkomstigvan
deappelsteverwijderen.
Nieuwerishetopspuitenvandroogschuimenhetuitborstelenhiervan (foam-washer).Hetwordtalveeltoegepastin
decitrusindustrie enBrogdexbrengteenspecialeapparatuur,diehetwasmiddelvermengdmeteenfungicideals
droogschuimaanbrengtopdevruchtenaandeingangvande
wasinstallatie.HetdoorF.M.C,uitgebrachte fungicide
middel "Freshgard"kanookwordengecombineerdmeteen
droogschuimbehandeling.
Deonderzoekersöphetgebiedvanbestrijdingsmiddelen
zienechterweinigheilineencombinatievanwassenen
hetaanbrengenvaneenfungicidemiddel.Eerstwassenen
daneenstof,diemenkanverstuiven (ziehfdst.2, §2.2).
Opdewassectievolgenéénofmeerderesproeisecties,waar
verwarmd schoonwaterwordtgebruikt,geleverddoorboilers.
Temperatuurca.50C.
Daarnavolgteendroogsectievan10of12zachteborstels
ofschuimrubberrollen.Hetwaterdatdezerollenopnemen
wordtaandeonderzijdeuitgeperstm.b.v.contra-rollen.
Voorhetaanbrengenvande"wax"ishethiernietnodig,
datdevruchtenvolkomendroogzijn (emulsiontypewax).
Somswordendevruchtenzorgvuldigergedroogdvoorhet"waxen"
m.b.v.hete-luchtdrogers.Ditgeschiedtvoordetoepassing
van "Flavorseal" (waarschijnlijkeen"solventtype" wax).
Technischgezienishetbelangrijksteprobleemdenauwkeurigedoseringbijhetaanbrengenvandevereistedunnewaslaag (ordevangrootte0,1 tot0,3mlvanhetmiddelper
vrucht).Bijeendompelsysteem isdelaaggauwtedik.
Afb.23toonteenveelvoorkomendewijzevan "waxen"ni.
d.m.v.eenheenenweergaandesproeikopeneenaantalborstels (6stuks)voorhetuitborstelen.Eendergelijkappa-
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Afb. 24toont een "waxer"vanVan Doren met een overloopbak en eenborstel van paardehaar. EenJohnsonwax wordt
op dezemanier gedoseerd.
Nahetaanbrengen van de "wax"wordt deze gedroogd. De
afb. 25en 26 tonen twee typen drogers,die veel worden
toegepast.Een drogermet stralingslampen en ventilatoren.
Dezebestaatmeestal uit 6secties (24lampen + 2ventilatoren per sectie). Afb. 26 toont eenhete-luchtdroger van
F.M.C,op een pakstation teCowiche (Wash.). Deze bestaat
uit 3met electrische energie gestookte secties.Drogers
van het laatste typeworden ookv/elmetgas of oliegestookt. De verblijftijd van devruchten is ca. 2min.en
de luchttemperatuur 50 à 60C. De intreetemperatuur van de
vruchten is nahetv/assenen sproeienmetwarmwater (50C)
5 of 15C afhankelijk van devoorgeschiedenis nl. verwerking direct uit dekoelcel (temp.vruchten 0-1 C) of na enige tijd opslag bij omgevingstemperatuur (temp.vruchten
10-15C ) .Inhet eerste gevalwordt de luchttemperatuur in
de droger verhoogd tot ca. 70°C.
Omdathet droogproces wordtbeïnvloed door een aantal factoren: de temperatuur van de vrucht;de vochtigheidsgraad
van de luchtwaarmee wordt gedroogd; dehoeveelheid warmte,
die nodig isvoor hetverdampen van aanhangend water of het
vluchtige bestanddeel van de "wax",kan de praktische uitvoering nogal verschillen.
De vereiste doorvoersnelheid en devoorgeschiedenis bepalen
de lengte van de droogtunnel (3secties 11m; 2secties 8,5 m;
1 sectie 6m. Dit zijnvoorkomende maten). Meestalwordt omgevingslucht aangezogen,waardoor devochtigheidsgraad inde
sorteerruimtehet droogproces beïnvloedt. Recirculatie van
lucht inde drogerwordt soms toegepast,maar doetbinnen de
tunnel devochtigheidsgraad van de lucht toenemen.Hetprototype vanWayland (afb.27)werkt metvoorgedroogde omgevingslucht,diewordt verkregen door de lucht eerst over deverdamper van een koelinstallatie te leiden. Daarnawordt de
lucht opgewarmd voor gebruik inde droogtunnel.
Om korte droogtunnels tekunnen toepassen (ca.3m) is het
volgens FMC-deskundigen noodzakelijk,bijvruchten diedirectuit dekoelcelv/ordenverwerkt,naastwassen ensproei-
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(25-30°C).
DeprijzenvandedrogersindeVerenigdeStatenvariëren
van$6500,-tot$8000,-.
3.3Kwaliteitssortering
Opbasisvanbeschadiging,aantastingenkleurontwikkeling
vandevruchtenwordendevolgendekwaliteitsklassenonderscheiden:USextrafancy;USfancy;USno.1;utilitygrade
en"culls".
Vaakwordendebeideeerstgenoemdegecombineerd toteen
eerstekwaliteitendevolgendetweetoteentweedekwaliteit.Devruchten,dieopeensorteerlijnwordenverwerkt
moetendusalsminimumwordengesplitstinIekwaliteit,2e
kwaliteit,stekenrot.Somsisernogbehoefteomookeen
kleursortering tekunnentoepassennl.hetscheidenvanmeer
ofmindergekleurdevruchten.
Hetrot,vooralnabewaring,moetbijvoorkeurwordenverwijderd aanhetbeginvandesorteerlijn,voordatdevruchten
deborstelmachine passereni.v.m.vervuilingvandeborstels.
Dewijzevansorterenopkwaliteit (afb.28,29)isallemechanisatiepogingen tenspijtgedurendedelaatstejareningrote
lijnendezelfdegebleven.Detegenwoordigevormvandeleestafelsisontstaantijdensstudiesindejaren1950-1960.Erzijn
tweetypen,dieveelwordengebruiktnl.de"floating-rolltable"
ende"belt-rolltable".Inheteerstegevalhebbenwetemaken
meteenrollentransporteur,waarvandevoorwaartse snelheidvan
derollenenderotatiesnelheid afzonderlijkkanwordengeregeld.
Inhettweedegevalbestaatdetafeluiteenbredetransportband
metvlakdaarboveneenstelselstangenloodrechtopdetransportrichtingopgeringeafstandvanelkaar.Detransportband enhet
stangenstelselhebbeniedereeneigensnelheidsregeling.
Deafwijkendekwaliteitwordtuitgeraaptnaareenbovenliggende
oftussenliggende transportband.Ditbeperktdeeffectievebreedtevandeleestafeltot1,20mnl.2xdegeschikteweglegafstand
van60cm.
Stekennogaanwezigrotwordtviakokersbijiederelezerafgevoerdnaareentweetalonderdetafelliggendetransportbanden.
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gemaaktvan de indeling van de leestafel inbanen om iederelezer een eigenbaan te gevenvanbijv. 2vruchten breed.
Om debanen terealiseren wordt danv/elgebruik gemaakt van
geprofileerde rollen (diabolorollenbaan).Wanneer deze wijze
van parallelv/erkenv/ordt toegepast,beperkt de bovengenoemde effectieve breedte het aanta.1lezers per leestafel tot 6;
8 inhet geval nog twee lezers zorgenvoor een nacontrole.De
leestafel heeft dan een lengte van ca. 3m.Erkanv/ordenberekend, datbij eenhoeveelheid te sorteren produkt (appels)
van meer dan 10 ton perbedrijfsuur indit systeem twee leestafels parallelmoetenworden toegepast. Zie afb. 30met 4korte leestafels parallel.Op ditpakstationmeteenverwerkingscapaciteit van 20 tot 25 ton per uur op twee sorteer- en verpakkingslijnen zijn 4leestafels parallel ingebruik omdat door de
opdrachtgever hoge eisen aan dekwaliteitssortering worden gesteld. Inhet algemeenwordt in serie gewerkt,d.w,z.dat iedere
lezer al het fruit,dat passeert,moet controleren.
Het systeemv/ordtals minder efficiëntbeschouv/d,omdat decapaciteit van de laatste lezers in de rij, aan iedere zijde van
de tafel,niet ten vollewordt benut.Het geeft aanleiding tot
het gebruik van leestafels met een grotere lengte dan 3m om
meer dan 4lezers tekunnen plaatsen aan iedere zijde (5,5m
en 7m ) .
De citrusindustrie heeft "check-type" leestafels ingevoerd
(afb.31).De leestafels verschillen nietprincipieelvan de
leestafels metbanen alsboven omschreven.Alleen de opstelling
van de lezers is anders.Iederheeft een eigen paneelmet 4of
5 afvoerkokers voor dekwaliteiten. De fruitstroomv/ordtverdeeld over de lezers.De prestaties van iedere lezer kunnen
door een controleurv/ordenbeoordeeld zonder dat de lezer kan
waarnemen dat dit gebeurt.Achter de leestafel bevindt zich nog
een station voor nacontrole.
De vorm van deze leestafels,die een groot aantal transportbanden vragen,heeft tot gevolg dat zenogal kostbaar zijn:
$ 15000,- tot $ 20000,- tegen $ 2000,- tot $ 3000,- voor een
"belt-roll table".
Merkwaardig is,datna een publikatie uit 1953 [33] indeVerenigde Staten geen literatuur ophet terrein van ergonomische
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OnderzoekinNederland (InstituutvoorTuinbouwtechniek teWageningen)enEngeland (NationalInstituteofEngineeringte
Silsoe)beweegtzichinderichtingvanhetmechaniserenvan
deuitraaphandeling.Dekwaliteitssorteringwordtdanuitgevoerdd.m.v.hetindrukkenvantoetsen.Eenbeterresultaat
wordtverwachtomdatdeaandachtvandelezergerichtkanblijvenophetbepalenvandekwaliteit.Bovendienkanditsysteem
devertragingvoorkomen,dieontstaatnaarmateeengroteraantalvruchtenalsafwijkendekwaliteitmoetwordenverwijderd.
Dezevariabelebepaaltnl.inbelangrijkematedehoeveelheid
produkt,dieeengehelelijnperbedrijfsuurkanverwerken.
Kleursortering alsvormvangemechaniseerdekwaliteitssorteringheeftalleenvoorcitroenenoppakstationseenzeker
bestaansrechtgekregenalsafsluitingvandeeerstefasevan
debehandelingvandezevruchten (afb.79-82).
3.4Grootte-gewichtssortering .
Degrootte-sorteerinstallatie,diehetmeestwordtaangetroffenoppakstationsvoorappelsinMichiganenaande
Westkustisde"RapidSizer"vanNorthwestEquipmentCompany (afb.37).Demachineheeftrijencups,dieworden
gevormddoorprofielenvankunststof,tweeaantwee.Deprofielen,dietezameneenrijcupsvormenzijniedergemonteerdopeendwarsstang.Dedwarsstangenendaarmeedebeidecuphelftenverwijderenzichvanelkaarbijhetdoorlopen
vandesorteermachine.
Decitrusindustriemaaktgebruikvanzg."volumetricsizers".
Demachineswerkenmetzichverwijdendeopeningentussenroterenderollen.Derollenzijnopgebouwduitmanchettenvanrubbermeteenspecialevorm (afb.39, 40).
OokdegewichtssorteerinstallatievanFoodMachineryand
ChemicalCorporationwordtopveelpakstationstoegepast
(afb.34,35,36).Eenbeschrijvingistevindenin[25].
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voor:transportbandenmetmazen (chainsizers),dietegenwoordigvooralvoorhetuitsorterenvandeondermaatwordengebruikt;schuinliggende transportbandenmetrollen (beltand
roll-sizers)ensystemen,dieinprincipegelijk zijnaande
"volumetricsizers"endieinhetalgemeenwordenaangeduidmetdenaam "expandingrollsizers".Eenvoorbeeld isde
groottesorteerdervanTewManufacturing Company (afb.38).
VoorperenwordtinhoofdzaakhetwijkendebandsysteemtoegepastofdeFMCgewichtssorteerder eventueelmetverlengde
cups (15cmi.p.v.10cmzoalsvoorrondevruchten).
Opdepakstations,dieindeVerenigdeStatenzijnbezocht,
komenbijzondere systemen,dieaspectenbiedenvoordegroottesortering,anderedandievandeinEuropaverkrijgbaremachines,nietvoor.
Ophet"USDAExperimentalStation"teWenatchee (Wash.St.)
wordtsindsenigejarengewerktaaneensorteerapparatuur,
waarbijdevruchtenoverdegehele lengtevandemachinewordengetransporteerd opborstels (012,5cm),diewaarnodig
roteren.Derotatiesnelheid ophetgroottesorteergedeelte is
100omw/min.
Demachineisbestemdvoorhetsorterenvankwetsbareappelrassen.Omdemachineookandersproduktief temakenmoethet
transport-ensorteersysteemgeschikt zijnvoorperenenperziken (afb.41).Debeschadiging alsgevolgvanhetoverbrengenvanvruchtenvanhetenedeelvaneensorteerlijnnaar
hetvolgendedeelwordtvoorkomen,doorallehandelingen (in
volgordekwaliteitssortering,droogborstelen,groottesortering)teverrichten terwijldevruchtentussendezelfde
borstelsblijven liggentotdezeborstels zichvanelkaarverwijderenophetgedeeltewaardegroottesorteringplaatsvindt.
Nadeeersteopzet,beschreven in [32],zijneenaantalónderdelengewijzigd.Devruchtenwordennumeteennormaleelevatorbestaandeuitrubberrollenuithetbassinvandewaterdumpergenomenengedeponeerd ophetborstelbed.Devoorwaartse
snelhedenvanrollenenborstels zijngesynchroniseerd.De
rollenelevator dientzoalsgebruikelijk tegelijkertijdvoor
hetverwijderenvanbladenaltekleinevruchten.
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linkseenrechtseaanvoer,zodateenmiddengedeeltevanhet
borstelbedvrijblijft.Doormiddelvanhetprofilerenvan
deborstels zijnrijenvan12cups (3mmdiep)ontstaan,
waarmeededradendieeerderwerdentoegepastvoordeindelingvanhetsorteergedeelte inbanen,zijnkomentevervallen.Eenrijvantweecupsbreedinhetmiddenwordtvrijgehoudenenophetkwaliteitssorteergedeeltewordtdeafwijkendekwaliteitnaarditmiddengedeelteuitgeraapt.Eenbijzonderheidisnu,datmetdezeconstructiedevruchtenineen
bepaaldemaatklassevantweekwaliteitenopdezelfdedwarslijn
doordeborstelswordendoorgelaten.Eenspeciaalafvoersysteemisdusnodigomdetweekwaliteitengescheidentehouden
enoptweeverschillende loodrechtopdetransportrichtinggelegenafvoertransportbandentebrengen.Ookisdeconstructie
zogekozen,dathetopelkaarvallenvanvruchten,eeneuvel
vandittypeafvoersysteem,wordtvoorkomen.
Groottesorteerinstallaties indeVerenigdeStatenkunnen
alsregeleenscheidingmakeninachtmaatklassen.Dehierbovenbesprokenmachineheeftzesmaatklassenomdatbredere
afvoerbandendannormaal zijntoegepast (20cmbreedi.p.v.
15 cm).
Opdeterugwegpasserendeborstelseentankmeteenwasmiddeleneenspoeltank.Nahetwassenennahetspoelen
wordtgecentrifugeerd.
Hierondervolgennogenigegegevensmetbetrekkingtottwee
groottesorteerinstallaties:
F.M.C,weightsizer:4"cup;2,4,6of8lanen
6"cup;2,4of6lanen
Max.capaciteit:250cupsperrijperminuut (ca.1800kg
perrijperuur).Praktischrekentmen,omdatallecupsniet
gevuldzullenzijn,metca.1000kgperrijperuur.
OrdevangroottevandeprijsindeVerenigdeStaten:$12000,tot$16000,-.
Degrootsteinstallatie (8rijenbreed,52uitgangen):ca.
$ 40000,-.
NorthwestEquipmentCompany,RapidSizer.
6,9,12en18lanen.
Max.capaciteit:200cupsperrijperminuut (ca.1500kg
perrijperuur).Prijs (18rijenbreed,6uitgangen):ca.
$ 9000,-.
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Op depakstations wordt als regelmet dehand verpakt in
3
kartonnen dozen (31x51x29 cm is een veel voorkomende maat).
Het fruit,afkomstig van de groottesorteereenheid,wordt opgevangen op draaitafels (afb.43,44) of op paktafels inde
vorm van een transportband en een retourband,waarbij de
vruchten demogelijkheidhebben om rond te lopen.De laatstgenoemde paktafels bestaan veelal uit een lange transportband
en een lange retourband welke combinatie inmeerdere trajecten
is verdeeld.
De lengte van de trajecten kan vaak aan debehoefte worden
aangepast omdat de scheiding wordt verkregen m.b.v. schuiven,
die de transportband aan de zijde van het ene traject en de
retourband aan de zijdevan hetvolgende traject een helling
geven. Een roterende rol als afstrijkervergemakkelijktde
overgang van de eneband naar de inde tegenovergestelde richting lopende band aan de grens van een traject.
Vele pakafdelingenwerken met pakwagentjes (afb.44).
Lege dozenworden inplano invoorraad gehouden en naarbehoefte metvouw- en lijmmachines inelkaar gezet (afb.42).
De telescoopdozen zijnvaak vervangen door dozenmet elkaar rakende sluitkleppen, daarwaar aanhet einde van deverpakkingslijnvan dozensluitmachines gebruik wordt gemaakt (afb.50).
Een transporteur voert de lege dozen langs alle pakafdelingen.
Zie afb.62waar een complete sorteer- enverpakkingslijn is
geschetst.Merk op de smalle transportband, die terug loopt
van de pakafdeling naar dewaterdumper om foutief gesorteerd
produkt opnieuw inomloop tebrengen.
Voor appels is gebruikelijk een verpakking vanvruchten in
wikkels oppakbladen (tray-pack,afb. 60).Deze verpakking is
kostbaar.Het gebruik vanwikkels bij pakbladen geeft echter
een voordeel naast het feit,datde vruchtbeterbeschermd is
tegen beschadiging doorbeweging binnen deholte van de cup tijdens transport.De groottesortering kanminder nauwkeurig zijn.
Een gewichtssortering, die anders voor het verpakken inpakbladen het probleem met zichmee kanbrengen,dat aan één uitgang tegelijkertijd inmeerdere dozen metverschillende pakbladnummers moetworden verpakt,ontmoet op dezewijze minder
bezwaren.
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DiamondFruitGrowersinOregonverpaktdepereninwikkels
losindedoos.Dewikkelszijnvaakgeïmpregneerdmetschimmelwerendemiddelenofmiddelen,diefysiologischebewaarziektenbestrijden (ziehfdst.2,§2.2).
Desorteringenwordenaangegevenmethetaantalappelsper
doos.Ookdetypenpakbladen (vaaksysteemKysvanKeyes
FibreCompany)wordenopdezewijzeaangeduid.
Voorkomendetypenzijn:216 (55-60),198 (57-62),175(6065), 163 (62-67),150 (65-70),138 (67-72),125 (70-75),
113 (75-80),100 (77-82),88 (80-85),72 (85-90).
Tussenhaakjes zijnaangegevendediametermateninmmvan
devruchtenennietdeookwelgebruiktehoogtematen.
EenprobleemvoortoepassinginEuropaisdeafmetingvan
2
depakbladen (51x31cm) .Zijzijnongeschiktvoordedo2
zenmetdeaanbevolenstandaardafmetingen (50x30cm)die
2
passenophetstandaardpallet (100x120cm) .
Veelsorteerlijnenhebbendemogelijkheidomappels,dieongeschiktzijnvoorvoortgezetteopslagoftransportnaar
verderafgelegenconsumptiegebiedenteverpakkeninpolyethyleen zakken (geperforeerdmet29tot32openingen,
0 5mm)voordelocalemarkt.Deinhoudvandezezakkenvarieertvan3,4,5,8tot10lbs.Dezakkengaanindozen
bijv.zeszakkenvan3lbs.intweelagen.Vaak zijnhetappelsindematen55-64mm.Afb.45toonteenzakkenvullermet
degeringebreedte,dievanbelangisvoorgebruikbijsorteerlijnen (NorthwestEquipmentCompany,automaticweightauger
bagger.Prijs$985).Capaciteitvolgensfabrieksopgave900
zakkenvan3lbs. (1,35kg)peruur.
Hetafvullenkanookopaantalgeschieden.BrogdexCompany
brengteenzakkenvulleropdemarktdieafvultopaantal
(1tot69stuks)meteencapaciteitvolgens fabrieksopgave
tot1800zakken (10stuksinhoud)peruur.
Inditverbandvanconsumentenverpakking toontafb.61een
inMichiganaangetroffenverpakkingvanappelsinmandenbestemdvoorverkoopingrootwinkelbedrijven.
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Dit isvan belang bij een voorsortering omdat anders nabewaring dematen nietmeer juist zijn.InNederland wordt om deze
reden geadviseerd ombij sortering voor bewaring tecompenseren door 1à 1,5 mm groter te sorteren dan normaal.Dit isafhankelijk van debewaarduur. De grootste krimp treedt echter
op indebeginperiode van de bewaring.
De zakken kunnen worden dichtgelastof dichtgevouwen. In
het eerste geval zijn de zakken geperforeerd met twee openingen
(06mm) om tijdens opslag bij 0-1 C opeenhoping van CO„ entekort aan0„ tevoorkomen. In ditverband zijn de opslagtemperatuur,dedikte en de dichtheid van de toegepaste filmvanbelang.De polyethyleen binnenzakken van de dozenworden dan bij
uitslag (temperatuurverhoging) opengesneden.
Omdat het verpakken met dehand arbeidsintensief is en alsgevolg van stijgende loonkosten ook kostbaar wordt,is gezocht
naar methoden omhet verpakken temechaniseren metbehoud van
de transporteigenschappen van de verpakkingwaar hetbetreft de
beschadiging van het fruit.Vooral in deWestkuststatenwordtdezeontwikkeling gestimuleerd.
Afb. 53 t/m 55 toont installaties voor verpakkingsonderzoek
en transportsimulatie op deUniversiteit van Californie te
Davis en Riverside.Het accentbijhet onderzoek ligt momenteel
ophet terrein van debeschadiging van vruchten inverpakking,
die optreedt als gevolg van opgelegde trillingen doorhet rijdende transportmiddel [34,35].
Op deuniversiteit van Californie teDavis is een aantal jaren
geleden ontwikkeld de "tight fill volume packing" methode[36].
Dit ishet langs mechanischeweg vullen van dozen met hulp van
geautomatiseerde vullers.Door vibreren van de dozenwordtgetracht dezelfde dichte pakking teverkrijgen alsbij verpakken
met dehand.Als vuistregel geldt,dat de doos voor hetvibrerenmet een extra 10%van zijn volumev/ordtgevuld. De diepte
van de doos moet ongeveer gelijk zijn aan 4à 5maal de vruchtdiameter.Tijdens het vibreren (10 tot 15Hertz, amplitude9
tot 6mm,verticale beweging, duur ca. 10 sec.voor peren) wordt
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vastgezet.Decapaciteitvandeapparatuurvoordittypeverpakkingispraktisch 150dozenvanca.20kginhoudperuur.
FabrikaatFMCkostindeVerenigdeStatenca.$4000.
Toepassingvoorperen,abrikozen,perziken,nectarinesen
pruimen.
Verpakkingen,waarbijwordtgetrachtdevruchtenteimmobiliserendoordeinhoudonderdruktezettenzijnvoordienreeds
toegepast (pressurepack,afb.51).
Voorhetintroducerenvandebovengenoemdeverpakking,die
zichleentvooreengemechaniseerdewijzevanvullenmoetin
deVerenigdeStateneenweerstandwordenoverwonnenvande
zijdevandeafnemers.Vruchtenlosindozen (jumblepack),
wordtgezienalsdeverpakkingvooreenproduktvaninferieure
kwaliteit.
"Patternpacker" (afb.46)
Het"Research andEngineeringDepartment"vanSunkistGrowers
ontwikkeltvoorsinaasappeleneenmachine,diehetverpakken
metdehandvolgenseenspeciaalpakpatroonmoetvervangen.
Omdatsinaasappelenvrijkwetsbaarzijn (beschadigingoliecellen)isgekozenvooreensysteemmetzuignappen.Dubbelwerkend,d.w.z.datééngrijparmeengroepnieuwevruchten
opneemtterwijldeanderezijngroepindedoosdeponeerten
viceversa.
Demachineisontworpenvooreenverwerkingscapaciteitvan
300dozen (4lagen,18kg)peruur.Praktischwordtbereikt
157dozen (4lagen)peruuren127dozen (6lagen)peruur.
Tervergelijking:eenervarenverpakkerverwerkt30tot40
dozenperuur.
"Exaktpack" (afb.47-50).
DoorBrogdexCompanytePomonawordteenverpakkingssysteem
voorcitroenenopdemarktgebrachtop "lease"-basisonderde
naam "Exaktpack".Ditsysteemisnauwverwantaande"tight
fillvolumepacking"methode.Doormiddelvanvibrerenzowel
inhorizontalealsinverticalerichtingwordtmetdezeregelmatiggevormdevruchteneenpakpatroonverkregen,datde
verpakkingmetdehand (placepack,patternpack)zeernabij
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Tussen hetvullenvan opvolgende lagenvindt gedurende 1
à 2sec.een trilling plaats inhorizontale richting.
Wanneer telescoopdozen worden toegepast i.p.v.dozen met
sluitkleppenworden de dozen inomgekeerde stand via de
geopendebodem van debinnendoos gevuld. Het dekselen na
hetverpakken komt hiermee tevervallen. De dozen kunnen na
sluitingweer worden neergezet inhun juiste stand door een
"carton-turnover" (afb.58).
Eenvulunit verwerkt volgens fabrieksopgave zonodig 270dozenper uur.Om eenbeeld tegevenvan een verpakkingsafdeling: 18tellers in eenblok opéén lijn gegroepeerd + 4personen (1voor toezicht + 3meisjes voor het opzetten van de
dozen) verwerken 1500 dozen per uur.Met dehand verpakt zijn
hiervoor nodig 50verpakkers + 3personen voor het opzetten
van de dozen.De capaciteit van de afdeling isdan 25 ton/uur.
Op de centrale afvoerlijn passeren de dozen een schudder,die
gedurende ca. 5sec.dedozen inverticale richting laat trillen.Daarnawordt een metbifenyl geïmpregneerd dekvelaangebracht enworden de dozen door een dozensluitmachine gevoerd
(afb.50).
Dozensluit-lijmmachines zijn er intwee typen ni. metwaterlijm en smeltlijm.Het eerste type is relatief goedkoop maar
de sluiting heeft een lange droogtijd nodig als gevolg waarvan
een drukbaan moetworden toegepast.Men krijgt een langemachine ofheeft temaken met een traag doorvoertempo. Het smeltlijmtype heeft een capaciteit die ligt in de orde van grootte van
1500 tot 2000 dozen/uur.Op een van depakstations werd een
combinatiemachine aangetroffen (fabrikant:General Corrugated
Machinery Company Inc.,Palisades Park,New Yersey). Smeltlijmwordt gebruikt ommetwaterlijm ingesmeerde delen van het
deksel vast tehouden gedurende de droogtijd.
Demachine is goedkoper dan een smeltlijmmachine en de dozen
kunnen direct ineen opslagruimtev/orden geplaatstwaar de droging dan kan plaatsvinden.
Een andere ontwikkeling ishet transport van appels en peren
in grotere eenheden.Vier stuks 5-bushelcontainers van karton
3

3

(1bushei= 2150,42 inch =35,3 dm )op een eenmalig pallet.
De afmeting van de gehele verpakking is 100x120x70cirf

fI
3
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(42x48x28inch ).Ookhierwordthetvibrerenvandevijf
bushel-containers nahetvullentoegepast,zoalsdatbijde
"tightfillvolume"methodehetgevalis.Deverpakkingwordt
metbandenbijelkaargehouden.Hetiseenontwikkelingvan
deuniversiteitvanOregonteCorvallis.
Nahetsluitenvandedozenleidtdecentraleafvoertransporteurnaareensoortrangeerstation (afb.57,62)voorhet
verzamelenvandepalletladingen.Opeenrollentransporteur
worden25tot30dozenvandezelfdesorteringbijeengebracht
endezeladingwordtnacompleteringdoorgezondennaarde
pallettiseerafdeling.Hetrangeerstationwordtnogmetdehand
bediend.DevolgendestapisvolgensSunkistResearchandEngineeringhetmerkenvandedozenmeteencoderingdoormiddel
vanbijvoorbeeld luminescerendeverf.Hetaflezenvandezecoderingenhetautomatiserenvandebedieningvanhetrangeerstationbetekent,datookditonderdeelvandeverpakkingslijn
volledig zalzijngemechaniseerd.Eendergelijk systeemvancoderenwordtindeVerenigdeStatengeleverddoorAmericanCyanamidCompany. (Vertegenwoordiger inNederland isdeNederlandseCyanamidMij.NVteRotterdam).
Eengoedebeschrijvingvandemogelijkheden,dieeencoderingssysteemvandittypebiedtistevindenin[37].
Verderwordtdoordeafdeling "ResearchandEngineering"van
Sunkisto.m.gewerktaaneenbedieningvandeafstellingvan
desorteermachines opafstand.Hetdoelisdeafstellingte
regelenbijdepakafdelingaandehandvandevulgraadvande
dozen.
3.6Samenvatting
Alsgevolgvaneengoedteeltklimaateneenzoefficiëntmogelijkebehandelingvanhetproduktopsorteer-enpakstations
entijdenstransportkaneengebiedalsde"PacificNorthwest"
(WashingtonSt.,Oregon),datopgroteafstandisgelegenvan
deconsumptiecentra inhetmiddenenoostenvandeVerenigde
Staten,concurrerenmetMichiganenteeltgebiedeninde"Northeast".Californieheefteengrotelocalemarkt (SanFrancisco,
LosAngeles),maarookeengrootoverschot,dateldersmoet
wordenafgezet.
Demechaniseringopsorteer-enpakstations isdanookaande
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Recent ishet invoeren van het "waxen"van appelen enperen.
Hetverpakken van vruchten met dehandwordt indeze gebieden
als gevolg van stijgende loonkosten en problemen met hetvoorradig zijnvan de factor arbeid successievelijk vervangen door
een gemechaniseerde wijze van verpakken.
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PAKSTATIONSVOORGROENTEN
§1.Sorterenenverpakken
1.1Sla
DeslaproduktievandeVerenigdeStatenin1965isgeschatop
75millioendozenvan24kroppenslaperdoos (gewichtperverpakkingseenheid ca.21kg).Bijnaalles,95%,wordtgeteeldin
destatenCalifornieenArizonaendriekwartvandezeproduktie
indeomgevingvanSalinasenWatsonville.
DeAmerikaanse slarassenzijnstevigerdandeHollandseenlenenzichbetervoormechaniseringvandeoogst.Hoewelerslaoogsterszijngefabriceerd (ziedeelIvanditverslag)geschiedt
deoogstindepraktijknogmetdehand.Deredenis,datmet
dehandselectiefkanwordengeoogst.Eenselectieveslaoogster,
diesnelgenoegisendiedebeschadigingvandekroppenbinnen
aanvaardbaregrenzenweettehoudenisernogniet.Hetsorteren
metdehandopeenrijdende "once-overharvester"vereisteen
grotepersoneelsbezetting.
Vaakwordtdirektophetveldverpaktmetbehulpvaneensoort
rijdendpakstation (afb.63,deelIafb.93t/m98).
Groottesorteringmetdehandd.m.v.schattenin2klassen.De
verpakkingseenheid is24kroppenperdoos,zodatiederegroottesorteringeeneigendoosformaatheeft.
Wanneerophetveldinfoliewordtverpakt (origin-wrapped
lettuce)endekropwordttijdenstransportbeschermddoorde
foliei.p.v.doordebuitenbladerenkunnenbijhettrimmenmeer
bladerenwordenverwijderd.Hetgewichtperverpakkingseenheid
kanopdezemanierwordenteruggebrachttotca.15kg.Detransportkostenwordenopdezemaniergereduceerd.
Volgens [38]ishetkwaliteitsvoordeelvandeverpakkinggering
t.o.v.die,waarbijdekroppenzonderwikkelswordenverzonden
(naked-packed lettuce).Kostenbepalende factoren-moetendusde
doorslaggeven[39].
Hetrijdendepakstationheeftaanweerszijdeneenuitstekende
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achter deband en leggen de afgesneden slakroppen hierop.
Schonen en trimmen geschiedt op dewagen evenals het wikkelen
in folie,lassen aan de onderzijde en krimpen in eenkrimptunnel
(6personen). Een overeenkomst met debehandeling van sla in
Nederland,waar de kroppen inkunststof zakjesworden verpakt.
De krimptunnel op dewagenwordt gestooktmetpropaangas. De
kroppen verlaten demachine op een transportband.Van deze
bandwordt gesorteerd enverpakt door 2personen.De bestuurder
van demachine,nauwelijks bezet door zijn primaire taak, zet
ook dedozen op enniet de onderzijden dicht.De kleppen van
de gevulde dozenworden als laatste door eenman gesloten en
dichtgelijmd.Deze zetdedozen in stapels van 2hoog op de
akker,debovenste doos omgekeerd op de onderste,met de gelijmde
kleppen inhetmidden om de lijm onder druk te laten drogen
(afb. 63,64).
De capaciteit van een dergelijke combinatie met 16personen is
ca. 150 dozen per uur.
Twee soorten films zijn ingebruik.Ten eerste eenhardepolystyreen film (Trycite). Daarnaast een zachte polyetheen of Polyvinylchloride film,die door veel "shippers"wordt geprefereerd
ondanks het feit,datdeverpakkingsoperatie meer tijd kost.De
reden van devoorkeur isniet zozeer een invloed op de kwaliteit
alswelhet knisperen van deharde filmbijhet inde hand
nemen van de kroppen.
Men streeft ernaar hetproduktbinnen 1hoogstens 2uur na
de oogst tekoelen op een centraal pakstation.
Afb. 65 toonthet transport naar het pakstation enhet afladen
van dewagens met een vorkheftruck,die een speciale vork
bezit,waarmee de lading,bestemd voor eenvacuümkoeler, in één
maal kanworden afgenomen (240 dozen).De truckwordt in 2maal
rijden met de vorkheftruck geledigd. Afb. 66 toonthet transport
van de ladingen rond devacuümkoeler op plattev/agens getrokken
door een kleine lorrie.
Hetpakstation,dat door ons isbezocht,bezit 4vacuümkoelketelsvan een rechthoekige vorm met één vacuümpompinstallatie
per 2ketels.
Terwijl de ene ladingwordt gekoeld,wordt in de andere ketel
de gekoelde lading vervangen door één,waarin develdwarmte nog
aanwezig is.
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1.2Bleekselderie
Nogveelvuldigwordtbijdeoogstvanbleekselderiedezelfde
methodegevolgdalsbijsla,d.w.z.erwordtreedsophetveld
verpaktinmeteenvochtwerendmiddelgeïmpregneerdekartonnen
dozen (afb.67, 68).
Deoogstiseenmalig.Ondermaatsproduktwordtverpaktinkrattenenverkochtonderdenaam "celleryhearts".
Eenanderemethodemaaktgebruikvaneenoogsttransportband,
waaropdeafgesnedenselderiewordtgeplaatstenafgevoerdnaar
eenmetalenbuikcontainermetlossebodem (ziedeelIvandit
verslagafb.116,117).Debodem,diewordtondersteunddoor
veren,zaktdiepernaarmatedecontainer zichvultenopdeze
manierwordtdevulhoogtebeperkt.
Inheteerstegevalwordtopeencentraalpakstationhetproduktgevacuümkoeld (afb.69,selderieverpaktinkrattenmet
polyethyleenbinnenbekledingnavacuümkoelen).Inhetlaatste
gevalvindtophetpakstationhetschonen,trimmenenverpakken
plaatsenkankoelend.m.v.water (hfdst.2,§2.1)deplaats
innemenvanvacuümkoelen.Hetnadeelisdathetproduktmet
dezevormvankoelenbinneneenredelijketijdsduurmeestal
slechtswordtgekoeld totca.5°Ci.p.v.totdegewensteopslagtemperatuurvan 0-l°C.
Omdezeredenheeftvoortransportenoverlange-afstandvacuümkoelingdevoorkeur.
1.3Bloemkool-broccoli
Voorzoverersprakeisvanmechanisatievandeoogstvandeze
gewassenbetreftheteenzelfrijdendetransportbandmetopvoerbandenvulmechanismevoorcontainers zoalsafgebeeld infiguur71.EenbeschrijvingvandemachineisgegevenindeelI,
hfdst.3,§2.4,afb.118,119.Dekolenwordengeoogstmet
blad,datalsbeschermingmoetdienentijdenshettransport
naareencentraalpakstation.
Deafb.70t/m 74tonendebehandelingophetpakstation.
Eenledigervoordecontainers,eengaastransportbandwaar
hettrimmenplaatsvindt,eensproeiïnrichtingvoorhetschoneneneenserietafelsaandetransportbandvoorhetwikkelen
vandekoleningeperforeerderekfoliesenhetdichtlassen
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lijn verpakt in geïmpregneerde kartonnen dozen (9kolen,één
laag,afb.74) en gepallettiseerd. Tenslottewordt gekoeld in
een vacuümkoeler.De kolenworden voor dit doel niet opnieuw
nat gemaakt,maar zijn nog vochtig alsgevolg van het schonen
inde sproeitunnel.
1.4Samenvatting
Debehandeling van groenten oppakstations heeft zich inde
laatste jaren slechtsweinig gewijzigd. Hetvraagstuk centraal verpakken of verpakken ophet veld heeft voor de meeste
Produkten nog geen uitgesproken richting,dieminimale kosten
garandeert.
Dewerkwijze voor sla geeft een goed beeld van een efficiënte
organisatie rond hetvacuümkoelen.
Het sorteren naarmaat enkwaliteit heeftbij groenten nog
geen grotebetekenis en geschiedt subjectief tegelijkertijd
met een andere handelingen zoals oogsten of verpakken.
Vanbelang ishet verpakken van sla enbloemkool in folies.
Het kwaliteitsvoordeel isbetrekkelijk gering genoemd.
Het feit,dat deze folies hetproduktbeschermen,waardoor
meer buitenblad kanworden verwijderd,hetgeen een besparing
geeft van het gewicht per verpakkingseenheid en-daarmee-een
gunstige beïnvloeding van de transportkosten moetwel debelangrijkste stimulans zijnvoor het toepassen van deze verpakking.
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MECHANISATIEVANDEKWALITEITSSORTERING
§1.Inleiding
Opeenaantalonderzoekinstellingen indeVerenigdeStaten
(USDAResearchLaboratory teBeltsville;"Agriculturalengineeringdepartments"vandeuniversiteitenvanMichiganEastLansing,Californie-Davis,Florida-Gainesville)wordt
gewerktaanmethodenomhetarbeidsintensieveentempobeheersendeonderdeelvaneensorteer-enverpakkingslijn,deleestafelvoordekwaliteitssortering,geheelofgedeeltelijkte
vervangen.
Metmechaniseringvanditonderdeelvandeproduktbehandeling
kanwordenbereikt:
1.Datdehoeveelheid teverwerkenproduktpertijdseenheid
nietmeerafhankelijk isvandesamenstellingvandepartijmetnamevandehoeveelheiduitterapenprodukt,zoalsbijeenleestafelhetgevalis.
2.Datdewijzevanbeoordelingconstantisenuniformgemaaktkanwordenvoormeerderepakstations.
3.Datdekwaliteitvandesorteringdezelfdeblijft.Vermoeidheidspeeltgeenrol,zodatdehoeveelhedenfoutin
goedengoedinfoutproduktvoorspelbaarzijn.
Eengoedkopereoplossingvanhetonder1genoemdewordtnagestreefddoormiddelvanhetmechaniserenvandeuitraaphandeling (ziehfdst.3, §3.3).
Omdeverschillendeontwikkelingen tekunnenplaatsenishet
noodzakelijkvoorafkortintegaanopdeinhoudvanhetbegripkwaliteit,zoalsdatvooreenaantalprodukteninde
praktijkvanhethandelsklaarmakenbijdeoogstofophet
pakstationwordtgehanteerd.Hetbetreftopdeeersteplaats
voorschriftenomtrentuiterlijkvandeindividueleprodukten,
waarbijdevolgendefactorenalskwaliteitskenmerk eenrol
spelen:
•Dekleurvanhetproduktbetrokkenophetgeheleoppervlak
alsindicatie,datdevruchteenzekerontwikkelingsstadium

-79heeft bereikt.De indicatie is op zichzelf veelal niet voldoende (geringe koppeling tussen kleurontwikkeling en ontwikkeling van smaakbepalende en consistentiebepalende stoffen),maarwordt zeker door de consument als zodanig gehanteerd [40,41].
. Plaatselijke miskleuringen als aanduiding van schimmelvorming, ziekteverschijnselenenweefselbeschadiging onder de
schil.
. De oppervlakte-beschadiging, hetzij als schoonheidsfout,
hetzij alsmogelijke toegangspoort voor micro-organismen,
die tijdens de transportperiode of opslagperiode rotting
of snelle afleving veroorzaken.
Andere kwaliteitskenmerken als stevigheid, smaak en aroma
worden globaal per partij gecontroleerd. Voor groenten echter
is de grootte en de stevigheid van dekrop,beter gezegd de
dichtheid van dekrop eenkwaliteitskenmerk, datproduktsgewijswordt gecontroleerd. Inwendige gebreken alsbruinverkleuring vanhet vruchtvlees mogen nietvoorkomen.Produktsgewijze controle hierop ontbreekt.
Inde praktijk immers is dekwaliteitssortering van groenten
vruchten oppakstations nog volledig handwerk. Inwendigegebreken kunnen echter metmeetinstrumenten welworden aangetoond en in de gemechaniseerde kwaliteitssortering alsuitwerpcriteriumworden opgenomen.
De commercieel verkrijgbare installaties richten zich hoofdzakelijk ophetmeten van dekleurvan hetprodukt betrokken
ophet gehele oppervlak.Voor produktenmet een omvang die
groter is dan die van dekorrelprodukten (erwten,bonen enz.)
enkleine vruchten (kersen) is dan een nacontrole opbeschadigingen enmiskleuringen noodzakelijk.
Van dit type zullen in devolgende paragrafenworden besproken deColorscan (FoodMachinery Corporation; afb. 76,77,
78) en dekleursortering van citroenen (Electric Sorting Machine Corporation,Houston,Texas;afb. 78,80,81,82).
Deze installaties sorteren in 5kleurklassen. Indat geval
wordt gemeten dehoeveelheid gereflecteerd licht (eenheid:
Watt) afkomstig vanhet grootste deelvanhetoppervlak van
eenvrucht in twee ofmeer golflengte gebieden.De grootte
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sorteercriterium d.w.z.valtineengetalswaardetraject,dat
toegevoegd isaaneenbepaaldekleurklasse.Deverhoudingis
belangrijk omdeomvangvandevruchtendaarmeedeinvloed
vandegroottevanhetoppervlakvandevruchtopdeuitkomst
teelimineren.
Kleineproduktenwordenvaakgesorteerd in2of3klassen,
dieteonderscheiden zijndoormiddelvaneenverschilin
golflengtegebiedvanhetgereflecteerde licht (bichromaat),
ofeenverschilinhoeveelheidgereflecteerdlichtbinnen
ééngolflengtegebied (monochromaat).Kenmerkendvoordittype
kleursorteerinstallaties is,dathetproduktwordtgeschoven
vooreenachtergrond,eengekleurdplaatje,endatalofniet
eenverschiltenopzichtevanhetgereflecteerde lichtafkomstigvandezuivereachtergrondwordtgeconstateerd.Eenvoorbeeldisdekleursorteerinstallatievoorkersen (Electric
SortingMachineCorporation;afb.87).Degroottevande
vruchtspeelthiergeenrolinzoverre,datgeentekleine
afwijkendevruchtenmogenvoorkomen.
Deafbeeldingen 83,84,85en86toneneenkleursorteerinstallatieopeentomatenoogster,dieontwikkeldwordtdoorProf.
K.Q.Stephensonvan"PennsylvaniaStateUniversity".
Dekleursorteerinstallatie valtinhetgenrevandehierboven
genoemdeinstallatiesvoorkleineprodukten.Eenafwijkingis,
datgeenachtergrondwordttoegepast.
Delichtopnemer (Cadmium-suifidecel),isgeplaatstachtereen
groenglasfilter (golflengtepiekdoorlaat500nm.).Delichtgevoeligecelzetdehoeveelheidontvangenlichtenergiepertijdseenheidomineenelektrischestroom.Wanneerdesterktedaarvaneeningesteldewaardetebovengaatwordtuitgeworpen.Deze
installatie,diemetvooropgezettebedoelingeenvoudig isgehouden (goedkoop;toepassingvaneenhoogspanningsvoeding niet
mogelijkopeenoogstmachine;onderhouddoorteler;bedrijfszekerheid)heeftwellastvandevruchtgrootte.Kleinerode
tomatenwordengezienalsgroenenuitgeworpen.
Deinstallaties,diemeerderekleurklassenmoetenkunnenonderscheideneisengevoeligeopnemers,diegradatiesinde
ontvangen lichthoeveelheidmoetenkunnenwaarnemen.Ookal
alsgevolgvandeverminderdelichtopbrengstdoortoepassing
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inde lichtweg vanbron (vaak 100Watt halogeen-gloeilampen
of 35Watt-lampen van hetzelfde typemetparabolische spiegel) via vrucht totopnemer.
Het voorgaande geldtwanneer inéénvlak wordt gemeten.Een
andere oplossing, dienog nietpraktisch wordt toegepast is
een aaneenschakeling vanmeetplaatsen,waarbijwordt gemeten
volgens demethode van de sorteermachinesvan het tweede
type (een juist -niet juistbeslissing op iedere meetplaats).
Bijde eerste vormmoeten photomultiplicatorbuizenworden toegepastmet eenhoogspanningsvoeding.Bij de tweedevorm kan
wellichtmet de inomvang veelkleinere en goedkopere phototransistoren,photodiodes,photospanningscellenof photoweerstandenworden volstaan.Bovendienkan een laagspanningsvoedingworden toegepast.
De ontwikkeling van apparaten,die geschikt zijn om oppervlaktebeschadigingen tedetecteren, is juist opgang gekomen.
SortexCompany,Lowell,Michigan (Gunson's Sortex Ltd,Londen)
brengt eenmachine op demarkt,de Sortex 711,die volgens
fabrieksopgave in staat is omprodukten (metname kleinegeschilde aardappelen), die éénenkel afwijkend plekje bezitten
van 2,5 mm doorsnede,uit tewerpen.De sorteersnelheid is
20 tot 25vruchten per sec.[42].
Het "agricultural engineering department" van de universiteit
van Florida houdt zichbezigmet een dergelijk systeem voor
citrusvruchten.Dit systeem is instaat omgebrekenmet een
doorsnede van 6mmwaar tenemen.Getrachtwordt een sorteersnelheid tebereiken van 10 à 20vruchten persec.
InCaliforniewordt onderzoek verrichtmetbetrekking tot het
sorteren van pruimen opbeschadiging [43] inopdracht van de
"CaliforniaPruneAdvisory Board". Ook hierwordt getracht
een sorteersnelheid tebereiken van 20 à 25vruchten per sec.
Hetkenmerk van de laatstgenoemde systemen is,dathet oppervlak van devrucht inkleine elementen verdeeld,wordt bekeken
endateen tellingwordtbijgehouden van de goede en deafwijkende elementen.Een ingestelde verhouding bepaalt hetuitwerpcriterium.Wanneer de elementen groterworden gekozen is
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HetUSDAResearchLaboratory teBeltsvilleheeftrond1955
delicht-transmissietechniekgeïntroduceerd,waarbijookinwendigegebrekenkunnenwordenaangetoond ["44].Hierbij
wordthetdooreenvruchtvallend lichtgemetenintweeof
meergolflengtegebieden.Afb.88toonteenproto-type.
DezetechniekheeftvolgensdeheerLloydRyall,chief
horticulturalcropsresearchUSDA,indegrondaleenaantal
bruikbareprincipesopgeleverd.Erisslechtsééncommercieel
nl.hetontdekkenvanhetzg."greenrot"ineieren.
Ondercontractstaateenontwikkelingvaneencommerciële
sorteerapparatuur voorappelen,diemoetenwordengescheiden
inviercategorieën nl.niet-rijp,rijp,overrijpenzg.
"watercore" (doorschijnendeverwaterdegebiedeninhetvruchtvlees) [45,46].Heteersteontwikkelingscontract,geslotenmet
eenbedrijf,ismislukt.Deredenishetprobleemvanhetbehalenvanvoldoendesorteercapaciteitentegelijkertijd voldoenaaneenaantaleisen,diebijdezemethodevanbelangzijn;
a)Devruchtmoetlichtdichtwordenopgesloten tussentwee
venstersresp.vanlichtbronenopnemer.Ditiseenmechanischehandeling,diehetsorteertempoongunstigbeinvloedt.
b.Omeengoedsorteerresultaatteverkrijgenmoetendevruchtenwordengericht.Delaatsteeisistechnischmoeilijkte
verwezenlijken.
Eénenanderheefttotgevolggehad,datslechtseentempovan
1vruchtper6sec.isbereikt.
Een 2\-jarig contractisnugeslotenmeteenanderemaatschappij (NeotecCorporation teRockville).
Hetprobleemvanhetopenenbrengenenrichtenvanvruchten
isuitbesteed aandeuniversiteitvanMichigan[47].
Opbasisvantransmissiemetingenwordtdoordeonderzoekers
J.T.WorthingtonenJ.N.Yeatman,verbondenaanhetlaboratoriumteBeltsville,momenteeleensorteringgezochtvoortomaten,diezichnoginhetgroenestadiumbevinden.Hetdoel
iseenscheidingtemakentussentomaten,diewelennietgoed
zullenafrijpen.Hetprobleem-isvanbelang,indiegebieden
waarinverbandmeteenlangetransportwegenkansoptransport-
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vroeg zijn geoogst en om die reden niet zullen afrijpen wordt
hiermee vermeden.
Om reden,datvruchten ineen kwaliteitssorteerinstallatie
stuk voor stuk moetenworden bekeken ishet transport-en
scheidingsmechanisme qua ontwerp eenbelangrijk gedeelte van
het systeem. Ditmechanische onderdeel is debeperkende factorwaarhetbetreft het aantal vruchten,datper sec.kan
worden verwerkt.Het electronische gedeelte kan vaak een
veelvoud aan van dit aantal.Om de gedachte tebepalen,een
kwaliteitssortering ineen sorteer- enverpakkingslijn voor
appels met een capaciteit van 10 ton per uurmoet met één of
meerdere meetkoppen ca. 25vruchten per sec. onbeschadigd
kunnen verwerken.
In ditverband is.het interessant tewijzen op een transportsysteem, datwordt toegepast bij een sorteerinstallatie voor
geschilde aardappelen.Hetproduktwordt verpompt door een
leidingnet,dat ter plaatse van het.meetgedeelte bestaat uit
een doorzichtige kunststof buis. Gescheiden wordt in 2klassen d.m.v. hetwijzigen van de transportrichting van het afwijkende produkt met luchtinjecties ineen spruitstuk met
2 uitgangen [48].
De installatie wordt op demarkt gebracht door Electric
Sorting Machine Co. Het systeemmoet volgens opgave tot
ca. 50vruchten per sec.kunnen verwerken.
Inde volgende paragrafen worden naast de inhetbegingenoemde kleursorteerinstallaties nog een tweetal andere vormen
van kwaliteitssortering besproken.Met name de sortering van
tomaten opbasis van de soortelijke massa en de sortering van
slametbehulp van zachte gammastralen.
Laatstgenoemde meetwijzehoudt verband met de ontwikkeling
van een selectieve slaoogster,maar het systeem kan ook los
hiervan als eenmeting van dekwaliteit van slaworden toegepast.

-84§2.Bepalingvanderijpheidvantomatenopbasisvande
soortelijkemassa
Desoortelijke
friassa
neemttijdensderijpingsperiodeafals
gevolgvancelstrekking,waarbijdeintercellulaireholten
wordenvergrootendevruchtinomvangtoeneemt.Ditisde
reden,dateenmetingvandesoortelijkemassaeenindicatie
zoukunnengevenvanhetrijpheidsstadiumwaarindevrucht
verkeert.Detoepassingbeperkt zichtoteenperiodedirekt
nadepluk.Krimpalsgevolgvanverdampenvanvochtkande
basis,waaropdemetingberust,aantasten.Demethodeleent
zichvoorhetsorterenvandegrotehoeveelheden,dieworden
aangevoerdnamechanischoogsten.
ProfessorA.KramervandeuniversiteitvanMarylandheeft
tezamenmeteenbedrijf (AlloCompany teRockville)eenprototypeuitgewerktmeteencapaciteitvan15tonperuur.De
machinezalinhetseizoenwordenbeproefddoorDr.A.A.
Kattanvanhet"AgriculturalExperimentStation"vande
universiteitvanArkansas teFayetteville.
Devruchtenwordenonderineenvloeistoftankgeïnjecteerd.
Devloeistofindetank (8,5m lang)isineenhorizontale
stroming.Desoortelijkemassavandevloeistofwordtdoor
3
voortdurendbeluchtengehoudenopca.0,8 gr/cm .Eendichtheid,waarbijdegroenetomatennogjuistdrijven.Deonrijpetomatenzijnzwaarderdanderijpeendezevruchten
zwevendustrageromhoog.Gedurendedezeperiodewordenze
verplaatstinhorizontalerichting.Eensoortmassaspectrograaf.Horizontale scheidingen zijnaangebrachtop3hoogten,waardoor3of4sorteringenwordengemaakt.Descheidingeneindigenbijschuingeplaatsteopvoerelevators,die
de'vruchtenuithetwaternemen.Aandeconstructievande
opvoerelevatorsheeftmeninverbandmetdeteverwerken
hoeveelheid,veelaandachtmoetenbesteden.
§3.Metingvandekwaliteitvansla
Nahetgeringesucces,dathetselecterenvanslakroppenop
oogstrijpheiddoormiddelvanhetmetenvandesamendrukbaarheidvandekroppenbijdeselectieveslaoogstervandeuniversiteitvanCalifornieteDavisheeftgehadomredenvan
beschadiging,isnaareenandereoplossinggezocht [49,50],
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bundel gammastralen afkomstig van een

Babron.

Een detector staat tegenover debron.De krop passeert de
verbindingslijn tussen beide elementen, zodat in transmissie
wordt gemeten.
Aan dehand van eenbewerking vanhet signaal,dat de detector
afgeeftkan de dichtheidworden bepaald. De grootte van de
kropbinnen debuitenbladeren isdan ook bekend mits detransportsnelheid van dekrop bekend is.
§4.Kleurmeting
4.1 Kleurmeting tenbehoeve van de sortering.
F.M.C. Colorscan (afb.76,77,78).
Afbeelding 77toont het op enen leggenvan de vruchten in cups.
Omdat een vrije val door demeetkop voor appels niet kan worden
toegestaan,wordt hier op de afgebeelde wijze gewerkt met als
bezwaar,dat devrucht slechts van twee zijdenwordt gezien.
Een schematisch afbeelding van eenmeetkop isgegeven in
figuur77.
Gereflecteerd lichtwordt via spiegels verenigd tot één bundel
en doormiddel van eenhalfdoorlatende spiegel opnieuw gesplitstvoor de twee photomultiplicatorbuizen,die in twee door filters
bepaalde spectraalgebieden meten (golflengtegebieden rond 550 nm
en 675 nm).
De verhouding van dewaarden van de door de photomultiplicatorbuizen ieder afzonderlijk afgegeven elektrische stroom beslist
ten opzichte van ingestelde referentiewaarden over dekleurklassewaar de gemeten vruchtbijwordt ingedeeld.
Iedere meetkop kan maximaal 6vruchten per sec.verwerken.
Het pakstation,waar de afgebeelde machine staat opgesteld
gebruikt de installatie niet (ziede"by-pass"op afb.76),
omdat deze deverpakkingscapaciteit van de lijn van 650dozenperuur terugbrengt tot 540 dozen peruur.
Dekleursorteerinstallatie heeft 6 lanen en 6meetkoppen. Bij
de genoemde verpakkingscapaciteit komt het erop neer dat
praktisch per meetkop 4vruchten per sec.worden gesorteerd.
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wordteensplitsinggemaakttussenappels,dienietvoldoendezijngekleurd (minderdan35%vanhetoppervlak),fancy
appels (35%t/m65%vanhetoppervlak isgekleurd)enextrafancyappels (meerdan65%vanhetoppervlak isgekleurd).
HetbetrefthierWinesapappelsmeteenkleuromslagvangroen
naarrood,dieniethomogeenoverhetoppervlakverdeeld
plaatsvindt.Defancyenextra-fancy appelskrijgeniedereen
nacontroleopbeschadigingenaaneenleestafelenwordenverderverwerktopgescheidengroottesorteerinstallaties.De
nietvoldoendegekleurdeappelsendebeschadigdeappelsvan
debeideanderesorteringenwordensamengevoegd enleveren
dekroetkwaliteit.
E.S.M.Kleursorteerinstallatievoorcitroenen (afb.79,80,
81,82).
Deinstallatieisopgebouwduiteenaantalsorteereenheden
parallel (afb.79).Dezeoplossing,waarbijgebruikkanwordengemaaktvanbetrekkelijk tragemachines (1à2vruchten
persec.)isgekozen,omdatcitroenentamelijkkwetsbaarzijn.
Eeneersteontwerpopditterreinvandeuniversiteitvan
CalifornieinBerkeley (J.B.Powerspatent3.145.844,1964)
waarbijineensorteertempovan40vruchtenpersec.was
voorzien,iswathettransportsysteemvandemachinebetreft
nooiteensuccesgeworden.
Afb.80toonthetspecialeaanvoersysteemvaneensorteereenheid.Ditsysteemheefttotdoelvruchteninéénlijnen
opregelmatigeafstandenvanelkaarteplaatsenopeentransportband (afb.82).Dekleurbepalingwordtverrichttijdens
eenvrijevaldooreenmeetkop.
Hierbijwordtdeafstandtussendevruchtennogietsvergroot.
Ditisvanbelangomdatdemachinewerktmeteenmechanisch
geheugen,datenigetijdvraagtomintestellen...
Devruchtenwordenopgevangeninvakkenvaneenverdeelwiel
(afb.81,82).Iedervakbeziteengeheugeneenheid,diede
beslissingvandekleurklasse,genomennademeting,bewaart.
Opdelosplaatsenwordtdegeheugeneenheid afgetastenwordt
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van devruchtboven de desbetreffende afvoertransportband
(zie als voorbeeld van een soortgelijk systeem afb.88b).
Dewijze vankleurbepaling is,wanneer het Powers systeem
is toegepast,gecompliceerder dan bij de inhet voorgaande
besproken installatie.Een beschrijving daarvan is te vinden
in [5l].Gebruik wordt gemaakt van de golflengten 678nm en
720 nm.Een sortering ismogelijk in 5kleurklassen: dark
green, light green,silver a, silver b,yellow.
De afgebeelde installatie sorteert in 4klassen: dark green,
light green,silver enyellow.
Kleursorteerinstallatie op een tomatenoogster (afb. 83,84,
85,86).
Het doelvan de eenvoudige installatie,die gebouwd isop
de tomatenoogster van "Pennsylvania State university", is
een scheiding temaken tussen groene en doorgeslagen tomaten.De groene tomaten (immature green) blijven ophet veld
achter.
Afb. 84 toont het transport-en uitwerpsysteem van deinstallatie. Geoogste tomaten verlaten demachine aan weerszijden
enkomen terecht op schroeftransporteurs,die de vruchten
door een kleurmeetsectie voeren (afb.86).
Er zijn 4lanen aanweerszijden van demachine,iedervoorzien van eenTungsten projectielamp met ingebouwde spiegel
enCdS-cellen achter 500 nm groenfilters als lichtopnemers.
De installatie werkt met een door een generator opgewekte en
gelijkgerichte spanning van 24Volt.De lampenbranden op
onderspanning om de normale levensduur van 15branduren te
verlengen.
Overschrijding van een in te stellen referentiewaarde (scheiding groen-oranje of oranje-rood) door dewaarde van de
stroom afkomstig van de lichtopnemers dient als uitwerpcriterium.
E.S.M. Kleursorteerinstallatievoor kersen (afb. 87)
Deze machines staan opgesteld bij een verwerkingsindustrie.
De aanvoer van de vruchten geschiedt via een trechter en een
trilgoot naar een roterende schaalwaarin eenbuffervoorraad
wordt gevormd. Indeze schaalwordt een niveauregeling toe-
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Hiermedewordtdeaanvoergeregeld.
Dekersenwordenvanuitdebuffervoorraadstukvoorstuk
vastgezogenaanhollepennen,diebevestigd zijnaaneen
wiel.Hetwielheefteendraaisnelheidvan3omw.persec.
endientomdevruchtendooreenmeetkoptevoeren.
Debeoordelingvandekleurmetbehulpvanlichtopnemers
geschiedttenopzichtevanhetniveauvanhetgereflecteerde
lichtafkomstigvaneeningezetteachtergrond indevorm
vaneengekleurdplaatje.
Hetuitstotengeschiedtdoorhetweglatenvallenvanhet
vacuümaaneenpenopeenbepaaldpunt.Aandeafwijkende
vruchtenwordteenbewegingsrichtinggegevenineenvande
tangentiëleafwijkenderichtingd.m.v.eenluchtstoot.
Hetsorteerwielbezit36pennen,dusca.100vruchtenkunnendemeetkoppersec.passeren.Indatgevalmaghetuitwerppercentage slechtsca.30%bedragenomdatdeafsluiter
vandeafblaasinrichtingmax.40pulsenpersec.kanverwerken.
Hetbezettingspercentage ligtechterrondde50%.
Praktischwordtdooreendergelijkesorteereenheid ca.1000
kgperuur (200.000vruchtenperuur)verwerkt.
USDAsorteerinstallatie opbasisvantransmissie (afb.88).
Deafgebeeldesorteerinstallatie isgebouwdvoorhetUSDA
ResearchLaboratory teBeltsvillevoorexperimenteledoeleinden.Eenbeschrijvingistevindenin[52].
Toegepastwordteenmetingaanhetdooreenvruchtdoorgelatenlicht (transmissie).Hetmeetprincipeisgelijkaan
datvandein4.2 tebesprekenlaboratoriumversievanhet
instrument,deIQ-meter (internalqualitymeter).Devruchtenwordenmetdehandopgelegd inelkvande12compartimenten,diezichbevindenopeenroterendblad.Hetblad
draaitvruchtvoorvruchtineenmeetpositieenstaatstil
tijdensdemeting.Devruchtenwordennademetinguitgeworpeninopvangbakken (5stuks).
Eenscheidingvindtplaatsin5klassenafhankelijkvande
chlorophylinhoud vandevruchten.
Delichtopnemer,eenphotomultiplicatorbuis (Dumont6911of

59EMI 9684B) is vast gemonteerd onder het roterende blad en
afgeschermd met een roodfilter datblauw en groen licht uitsluit. De lichtbron die afwisselend in twee golflengtegebieden
licht uitzendt,bevindt zichboven de tafel en devrucht wordt
doormiddel van eenbewegende harmonicakoker lichtdicht ingesloten tussenbron enopnemer.
Afb. 88b toont demechanische geheugens,die de beslissing
behorendebij iedere vrucht vasthouden tot de uitwerpplaats
isbereikt.De sorteersnelheid kan van 1vrucht per 6sec.
tot 1vrucht per sec.bedragen.
Naast de chlorophylbepaling kan nog onderscheid worden gemaakt
invruchten met en zonder "watercore" |J53,54[.
Laboratoriumopstelling voor fosforescentie-metingen aantomaten teDavis (afb. 91).
Chlorophyl vertoont fosforescentieverschijnselen. Vruchten
kunnenwordenbelicht enwanneer zedaarna door een donkere
tunnelworden gevoerd kan ter plaatse hetnalichtverschijnsel
worden gemeten f
55j.
Ca. 2sec.nahetverwijderen van het invallende licht is
de lichtstroom,diewordt uitgezonden van de orde van 10
2
Watt per cm .Hetnalichtverschijnselheeft plaats inhet
golflengtegebied van 650 tot 750 nm.Als lichtopnemerwordt
toegepast een pnotomultiplicatorbuis RCA 16217met topgevoeligheid bij 700 nm.
Omdat de excitatie-energie, diehetverschijnsel teweeg
brengt,afkomstig kan zijnvan invallend lichtmet een breed
spectraal gebied kan als lichtbron daglichtworden toegepast
zonder gebruik van filters.
De duur ende intensiteit vanhet nalichtverschijnsel afkomstig van een oppervlakte-eenheid heeft een relatie met de
aanwezige chlorophylconcentratie aanhet oppervlak van vruchten. Op dezewijze kan een vorm van sortering op rijpheid
worden verkregen.
Het doel van het onderzoek isgeweest om tekomen tot een
eenvoudige uitvoering van een kleursorteerinstallatie bestemd voormechanische oogsters.
Het principe heeft echter niet voldaan als gevolg van de
storende invloed van de temperatuur van de produkten op de
omvang van het verschijnsel.
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I.Q.(internalquality)meter (afb.89,90).
DeIQ-meterisontworpenvoorlaboratoriumgebruik ommetbehulpvanspectrophotometers gevondengolflengten,diegeschikt
lijkenomtewordentoegepastvoorhetsorterenvanteonderzoekenproduktenvolgenshetingebouwde sorteercriterium"de
metingvanhetverschilinoptischedichtheidvanhetvruchtmateriaalvoor2golflengten"ophunwaardetetoetsen[56].
Hetiseentransmissiemetingwaarbijhetverschilinreponsie
wordtgemetenvanéénlichtopnemeropdooreenvruchtvallend
lichtafkomstigvaneenlichtbron,diealternerend lichtuitzendtintweedoormiddelvanfiltersgekozengolflengtegebieden.
Eenprincipeschets isafgebeeld infig.90.
Voorhetbepalenvandechlorophylconcentratiewordtbijvoorbeeldgebruikgemaaktvandegolflengten 690nmen740nm.
Voorhetontdekkenvan"watercore"vandegolflengten 760nm
en815nm.
Voortransmissiemetingenwordendevolgendephotomultiplicatorbuizentoegepast:EMI6255B (golflengtegebiedkleiner
dan400nm),EMI9558 (golflengtegebied400-700nm),Dumont
6911 (golflengtegebied 650-1000nm).
Erisgeencompensatievoorhetverschilindiametertussen
verschillendevruchten.Voorproefnemingenmoetdusvan
opmaatgesorteerdmateriaalwordenuitgegaan.
Draagbare "Watercore"-meter (afb. 92).
Ommeteentransmissiemetingdeaanwezigheidvanwatercore
tekunnenvaststellenwordtgemetenineengolflengtegebied
rondca.730nm.AlslichtopnemerwordteenCadmiumSulfide
celtoegepast (typeClairexCl503).Delichtbroniseenflitslamp.Slechtséénfilterbevindtzichindelichtwegenwel
eenkantfilter,datlichtvanallegolflengtenweertbeneden
700nm.
Nuslechtsinééngolflengtegebiedwordtgemeteniseen
compensatievoordevruchtgroottenodig.Dezewordtverkregenlangsmechanischewegdoormiddelvandehoogtestand
vandelichtopnemerboveneenreferentievlak.
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Het geheel is omgeven door een lichtdichte kast.
De grootte van deresponsie van de lichtopnemer ophet flitslichtsignaal van debronwordt langs elektronische weg gecorrigeerd voor devruchtdikte metbehulp van de eerder genoemde
hoogtestand.
Een referentie-waarde,die de op dezewijze gecorrigeerde
responsie nietmag overschrijden,dient om onderscheid tekunnenmaken tussen appels met en zonder inwendige gebreken.
4.3 Samenvatting
Demechanisatie van de kwaliteitssortering op pakstations
bevindt zichnog inde laboratoriumfase.Als enigste vorm
van een gemechaniseerde kwaliteitssortering wordt opcitruspakstations eenkleursortering toegepast aanhet slotvan de
eerste fasevan debehandeling van deze vruchten.De sortering heeft daar tot doel de vruchten een aanhun ontwikkelingsstadium aangepaste bewaarbehandeling te geven.
Deverwerkingsindustrieënmaken gebruik van snelle sorteerders om inkleur ofhelderheid afwijkend produkt te verwijderen.
Een start isgemaaktmet deontwikkeling van sorteerinstallatieswelke in staatmoeten zijn om vruchten met geringe
oppervlaktebeschadigingen uitpartijen te verwijderen.
Van installaties van dit type is er één commercieel verkrijgbaar nl.de Sortex P711.
De toepassing vanhet doorhetUSDA Research Laboratory te
Beltsville ontwikkelde transmissieprincipe,waarmee ook
vruchtenmet inwendige gebreken kunnenworden ontdekt,tracht
men tebevorderen doorhet sluiten van ontwikkelingscontractenmet industrieën.
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