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Voorwoord (Alexvan Schaik,A&F)
Dit kwartaalverslag isiets later dan gepland. Dereden isdeuiteraard vakantieperikelen maar
ook de verwerking van deproefresultaten. Erishetafgelopen bewaarseizoen veel informatie
uit het KwaliCon onderzoek gekomen. Voor een belangrijk gedeelte ondersteunt dit de
resultaten van hetseizoen 2002-2003. Voor deinformatie verspreiding worden deresultaten
gepubliceerd ineen3talvakbladartikelen.Geplandisook omaanhet eindevan het project,in
2005, eensymposiumte organiseren.
Op basis van deze resultaten kan ditseizoen voor wat betreft hetinhoezen enbevochtigenal
een duidelijk praktijkadvies worden gegeven. Hierbij moet steeds wel hetvoorbehoud gelden
dat deproeven indroge seizoen zijn gedaan, voor een goede afronding worden dit seizoen
ook proevengedaanwaar eeneventueel natseizoenwordtgesimuleerd.
Nieuw ishetprototype van deKwaliCon meter waarmee hetvochtverlies van peren gemeten
en voorspeld kan worden. Mogelijk is ditapparaat straks inzetbaar om partijente
karakteriseren enintedelenvoor debewaring.
Ook iswat meer inzichtgekregen indeontwikkelingvanzwartestelen.
Belangrijk isook het inzicht omtrent hol&bruinenerzijds enhetvochverlies anderzijds. Ook hier
is de trend vanvorig seizoen bevestigd dat hele lage vochtverliezen (< 2.5%)de peren
gevoeliger maakt voor late ontwikkeling van hol&bruin. Bij de advisering moeten we hier
rekening mee houdenals deperen bedoeldzijnvoor zeer lange bewaring. Moeilijk hierbijis dat
sommige partijenwelgevoeligzijnvoor hol&bruin enandere helemaalniet.
Bedoeling is om inhet komende seizoen wat uitvoeriger stil te staan bijhet ideale
koelcelconcept, uiteindelijk moet dit leiden tot eenprogramma vaneisen voor eenideale
perencelvoor delangdurigebewaring.
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1 Voorspellingvochtverlies, meetmethoden slappenek,
vochtverlieseninwendige afwijkingen
(AntondeJager enKeesWesterweele,PPO)
Injuni heeft zowel de laatste uitslag van de voorspellingsproef (onderdeel A)als de uitslag van
de proef over inwendige afwijkingen (onderdeel C) plaats gevonden. Daarnaast zijn contacten
gelegd met een onderzoeker in Leuven om toch de mogelijkheid van een meting van slappe
nekkenverder te onderzoeken (onderdeelB).
A. Voorspellingvanhetvochtverlies
In dit deel van het project wordt het feitelijke vochtverlies in bewaring en tijdens uitstalling
gevolgd van peren van 12 percelen en worden de verschillen gekoppeld aan verschillen in
boomgaard-, teelt- en weersgegevens en aan de vruchtkenmerken bij pluk. De gegevens van
de laatste uitslag (medio juni) moeten nog bij de analyse worden betrokken. Op grond van de
gegevens van het eerste jaar en van de eerste twee uitslagen van het 2e jaar komen vooral
vruchtgewicht, hardheid en %brix bij inslag naar voren als factoren die gecorreleerd zijn met
het vochtverlies. Dit zou betekenen dat van alle gemeten factoren toch vooral de kwaliteit bij
pluk het belangrijkst is. Het vochtverlies tijdens uitstalling lijkt beter te kunnen worden
voorspeld (77% variantie verklaard) dan het vochtverlies tijdens bewaring (59% variantie
verklaard), maar met nogeenderdejaar voor de boeg lijkt een praktische toepassing mogelijk
tezijn.
Bijgaande grafiek geeft deverschillen weer invochtverliezen tijdens uitstalling bij de 2euitslag.
Opmerkelijk isdatditjaar ergeenduidelijke verschillen zijntussen de pluktijdstippen
% vochtverlies uitstal2
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B. Meetmethoden voor slappe nekken
Het afgelopen jaar is er niet zoveel gebeurd op het vlak van meetmethoden voor de
vochttoestand vande peer. Zoals bekend bleef na het eerste jaar alleen de akoestische meter
van AWETA (de AFS) over als een meting die enige relatie met vochtverlies leek te hebben.
Zowel bijAWETAals bij de universiteit van Leuven istoen de vraag neergelegd of dit apparaat
zodanig is aante passen dat het geschikt wordt voor eenkarakterisering van het vochtgehalte
(en eventueel, zoals bij appels, de hardheid) van peren. Eentijd lang is daar geen reactie op
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gekomen, maar nuisercontact met een onderzoeker aan deuniversiteit van Leuven die een
meetopstelling heeftwaarbij devrucht nietaandeonderzijde wordt gemeten,zoals bijdeAFS,
maar aan dehals. Afgesproken isdatditnajaar daarmee een aantal metingen zullen worden
uitgevoerd met peren waarbij vochtverlies isgeforceerd.Alsblijkt datereen goede relatieis
met vochtverlies dan zaleen plan worden opgesteld voor hetontwerpen vaneenpraktische
toepassing. Ditplanzaldaninde stuurgroep vaneindnovember wordenbesproken.
Indefiguur hieronder iste ziendat hetgaat omhet heenenweer bewegen('kwispelen') van de
nekvandepeer.

C. Vochtverlies eninwendige afwijkingen
Vorigjaar is geblekendat bijeengeringevochtverliessnelheid (1,5tot3%in9maanden) inlaat
geplukte partijen zelfs noglaat indebewaring (naapril), holenbruin kanontstaan. Bijzeer
gering vochtverlies (1,5%)trad ditzelfs opinvruchten van een normale pluk. Daarom isdeze
proef ineengewijzigde vorm herhaaldenuitgebreid om nategaanofmetveranderingen in de
snelheidvanvochtverlies inmaart nog invloed kanworden uitgeoefendophet ontstaan van hol
enbruin. Omdeverschillen inholenbruintussen debedrijven endeniveaus van vochtverlies
goedtekunnenzienis gekozenvoor laatgeplukte (3e pluk)endusgevoeligeperen.
De proef iszoopgezet, datinspeciale bewaarcontainers van alle 12bedrijven product werd
weggezet bijdevolgende5vochtverliesscenario's
- 1,5% in9maanden(gerealiseerd intotaal: 1,2%)
- 2 ^ % in9maanden(gerealiseerd intotaal:2,0%)
- 3^0%in9maanden(gerealiseerd intotaal: 3,0%)
- in'maartvan 1,5%naar eensnelheidvan2,2%in9maanden(intotaal: 1,7%)
- inmaartvan3,0%naareensnelheidvan2,2%in9maanden(intotaal:2,3%)
Inbijgaandefiguur zijnde hol-enbruinindex weergegeven bijbeëindigingvandeproef, midden
juni. Weziendat ereen duidelijk hoger risico isvan zowel bruin (blauwe staafjes) alshol(rode
staafjes) bijeenverdere afnamevan hetvochtverlies van3naar 1,2%. Eenlate wijziging van3
naar 2%heeft kennelijk geen gevolgen meer voor holenbruin. Deste verrassender isde
aanwijzing dateen late wijziging van 1,2 naar 2%zeer positief blijkt uittevallen. Hiervoor is
geen verklaring voorhanden. Gezien hetfeit datingevoelige jaren veel holenbruin alvóór
kerst ontstaat ishetookgeen garantie datzonder risico kan worden gestart meteen zeer
gering vochtverlies. Een bruinindex van 0,55komt overeen meteen aantasting van 17% van
de peren. Opmerkelijk wasdatbij4 vande 12 bedrijven in hetgeheel geen holen bruin
voorkwamterwijl bijenkele bedrijven eenveel hogere aantasting voorkwam.Verschillen tussen

JI:Ï:^^„„„

TO

ACRQTECHNDLDEY&
FOOD INNOVATIONS
__^a_.
WAG E1MIN Q E N Ü O I

J£

NederlandseFruittelersOreanisatie

Pagina -4-

ProjectKwaliCon-Kwartaalrapportage2004 -Il
percelen zijn dus groot en het isvan groot belang om de oorzaken van deze verschillen beter
tebegrijpen.

vochtonttrekking en bruinindex en holindex bij uitslag
0,60

ibruinindex
iholindex

2

3
3~>2
%vochtonttrekking

Na uitstalling was dermate veel rot opgetreden dat geen goede schatting van het %hol en
bruin meer mogelijk was. Deze toename van rot (voornamelijk Botrytis) is waarschijnlijk voor
een groot deelte wijten aan het feit dat de peren waren afgespoten voor een normale 2e pluk
zodat deze bescherming voor een deel alweer verloren is gegaan bij een late pluk. In de
volgende figuur zien we dat ook hier de mate vanvochtonttrekking een belangrijke rol speelt:
hoe geringer het vochtverlies, hoe meer rot. Tevens blijkt dat een overgang naar minder
vochtverlies (3 -> 2%) duidelijk een verslechtering oplevert terwijl een overgang naar meer
vochtverlies (1,2 -> 2%) nauwelijks een verbetering oplevert. De conclusie kan zijn dat vooral
een vochtiger omgeving aan het einde van de bewaring het optreden van rot (tijdens de
uitstalling) bevordert. Het%rot bij uitslag bedroeg ongeveer 2,5%ener waren op dat moment
geen verschillen tussen de behandelingen. Ook hier waren de verschillen tussen de bedrijven
aanzienlijk en deze waren niet terug te voeren op het aantal dagen tussen afspuiten en
plukken.
vochtontrekking en % rot na uitstalling

%vochtonttrekking
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2 Bevochtigen,afdekkenenoptimale koelcel
(FrankvandeGeijn,A&F)
2.1 Bevochtigen van perencellen
Deresultaten van het bevochtigen met verschillende systemen zijn over beide proefjaren sterk
wisselend. Bij een aantal cellen ishet effect van bevochtigen opdemate vanvochtverlies zeer
beperkt geweest. In een aantal cellen iswel een positief effect tevinden indevorm van een
verminderd vochtverlies. Hetbetreft hier metname cellen dieeen hoger vochtverlies hebben
(ziehieronder).

Iperslucht
I ni e t b ev o c h t i gd

Figuur1:Brutogewichtsverlieskisten(in %)

Ook inhettweede seizoen constateren we dathetbereiken vandeongunstigste plaats (onder
verdamper) moeilijk is.Hetresultaat is sterk aandecelgekoppeld. In veel gevallen zal het
verschil invochtverlies opverschillende plaatsen indeceldoor bevochtigen groterworden.
Opéénlocatie isUltraSone bevochtigingtoegepast. Deverliezen liggen hier over degehele cel
op eenlaag niveau,maar uitsluitsel over zowel deverdeling als de mate vanvochtverlies moet
eentweede behandelde (noggesloten) celgeven.
Er lijkt voldoende bewezen datbevochtigen een positieve invloed heeft ophet vochtverliesop
veelplaatsenineencel.Buiteneenverminderd vochtverlies op minimaal eendeelvande celis
kwalitatief (hardheid, grondkleur, inwendige kwaliteit) geen nadeel geconstateerd. Eenverdere
optimalisatie van dosering en regeling is nog wel noodzakelijk. Er zijn immers cellen /
bevochtigingsystemen/ regelingenwaar heteffect minimaal is.
Omdat uit andere onderdelen vanKwaliCon is vast komen te staan dateencombinatievan
minimaal vochtverlies en langere bewaring tot inwendige problemen kanleiden is hetzeer
wenselijk hetvochtverlies op specifieke plaatsenindeceltekunnenmeten.

2.2 Verpakken (Moment van afdekken)
Kwalitatief (hardheid engrondkleur) isopbasis van 5verschillende koellocaties geen verschil
geconstateerd tussen veldwarm afgedekt product en product dat afgedekt wordt nahet
inkoelen (bereiken van producttemperatuur < 0.5 °C) . De koellocaties lopen uiteenvan
veilingfaciliteiten tot telerscellen met eenbasiscapaciteit. Degeconstateerde afkoeltijden lopen
uiteen vanenkele dagen tot 1 week. Het direct afgedekte product kent (zieook eerdere
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kwartaalverslagen) eentragere afkoeling metname in hettraject tussen de0 en-0.5 °C.
Binnen de hiervoor genoemde termijn van afkoeling wordt kwalitatief geen verschil
geconstateerd.
Het inkoelbeleid zalbijhetdirect afdekken van kisten welenige aanscherping vergen. Bij het
afvullen vancellen meteen klein kwantumwarm product zalde afkoeling vanditkwantum zeer
traagverlopen (enkeleweken).Wordt ditwarme product ook nogafgedekt dan zalde afkoeltijd
noggroterworden.

Grondkleur

Hardheid

EÉH
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Figuur2 en3:Kwaliteitnabewaringbijdirectenlaterafdekken

2.3 Verpakken (Manier van afdekken)
De resultaten van demanier van verpakken van ditseizoen, uitgevoerd op2 locaties, geven
eenzelfde beeldten aanzienvandeimpact opvochtverlies. Door dichtereverpakkingen kan het
vochtverlies totopminimaal niveauworden teruggebracht. Hiermee isookdedrukschadetot
dieper indekistterugte brengen.
Tabel1:
Brutogewichtsverlies kisten(in%)bijverschillende verpakkingsvormen (tussen
haakjes denettoverliezenvanmonsterzakkenboveninkist)
Brutovochtverlies kist in %
Manier
van
Seizoen
2002-2003
2003-2004
2003-2004
verpakken
Locatie
1.9(1.8)
2.4(1.4)
1.0(0.7)
Houten kist mettopfolie
Houten kist met randfolie en
topfolie
Houten kist~meTgeperforeerde
zak entopfolie

2.0(0.9)

1.2(1.3)

0.0(0.3)

1.1(0.2)

-0.1(0.4)

-0.4(0.7)

Deimpactvandeverpakking vande bufferkisten (restvandecel)isduidelijkterugtezienin de
resultaten. Oplocatie 1iszijn inbeide onderzoekbaren alle bufferkisten voorzien van randfolie
entopfolie. Op locatie 2zijn alle bufferkisten voorzien van alleen topfolie. Deproefkisten (alle
behandelingen) hebben hierdoor duidelijk minder vocht verloren danop locatie 1. Hiermee
verkleinen deverschillen tussen debehandelingen. Ditvalt vooralopbijdenetto wegingenvan
de monsterzakken. Deze constatering betekent dat in de praktijk binnen één cel zoveel
mogelijk voor ééngelijkmatige verpakkingswijze moetwordengekozen.
Op locatie 2 is bijéénherkomst in de geperforeerde zakmettopfolie in duplo eenhoog
uitvalpercentage (>15%)door rot geconstateerd terwijl de rest vande behandelingen en

JX

PLANTAARDIG
PRAKTIJKONDERZOEK

<BD _ J l

Nederlandse Fruittelers Organisatie

AGROTECHNOLOGY &
FOOD
INNOVATIONS
WAG E N I M G E N

Project KwaliCon -Kwartaalrapportage 2004 -//

Pagina-7-

herkomsten net als vorig jaar onder de 3 % aantasting bleven. De door omstandigheden
minimale vochtverliezen kunnen hier misschien als verklaring dienen. De inslagkwaliteit van de
'rotte' herkomst was niet afwijkend in positieve of negatieve zin.
Cellen met een relatief hoge vochtonttrekking kunnen in resultaat flink verbeterd worden door
kisten te verpakken. Binnen de verpakkingsproeven zijn bij geen van de behandelingen
problemen geconstateerd met de inwendige kwaliteit (hol en bruin). Op basis van de
bevindingen bij andere onderdelen van KwaliCon zal bij verpakkingssystemen met minimaal
vochtverlies rekening moeten worden gehouden met inwendige problemen bij langere
bewaring. Minimaal vochtverlies en lange bewaring vraagt bij lange bewaring (juni, juli)
gedurende de gehele bewaarperiode een goede productcontrole zowel inwendig (hol en bruin)
als uitwendig (rot).

2.4 Optimale perencel
Binnen de studie naar de optimale perencel zijn belangrijke uitgangspunten gedefinieerd.
Capaciteit installatie
Het minimaliseren van de koeltijd per etmaal kan de vochtonttrekking tot in hoge mate
verminderen. Het vergroten van het verdamperAoeler oppervlak ligt voor de hand maar leidt
bijveel koelerontwerpen tot problemen met een gelijkmatige vulling en benutting van de koeler.
Hiernaast vraagt het optimaal benutten van een grotere koeler veel luchtcapaciteit die
uiteindelijk in de cel problemen geeft met de ingebrachte warmte en met de luchtsnelheid op
specifieke plaatsen in de cel.
Bij de capaciteit van een installatie moet meer aandacht worden besteedt aan de tijdelijke
grote capaciteit die nodig is om de afkoelsnelheid zo groot mogelijk te maken. Naast een
voldoende verdampercapaciteit is een bijbehorende compressorcapaciteit hier meer dan
wenselijk.
Minimaliseren (plaatselijke) warmtebronnen
Naast het plaatsen van voldoende capaciteit moet getracht worden belangrijke plaatselijke
warmtebronnen zoveel mogelijk te beperken. In de bewaarmaanden kan de ventilatorwarmte
een aanzienlijke bijdrage leveren aan totale warmte. Het beperken van deze motorwarmte
zonder concessies te doen aan de luchtspecificaties van de ventilator zal een flink voordeel
opleveren.
Hiernaast blijkt binnen praktijk en onderzoek naast het beperken van de warmtebelasting het
verdelen van warmte belangrijk om plaatselijk verlies te minimaliseren. Terugbrengen van
luchthoeveelheid betekent bijvoorbeeld in de uitblaas van een scrubber direct een plaatselijk
vochtverlies.
Bij beluchtinglucht en lucht van scrubbers moet gerealiseerd worden dat deze systemen naast
warmte ook water bevatten. De balans ligt vaak in het voordeel van de rol als vochtinbrenger,
mits de bijbehorende warmte goed over de cel wordt verdeeld.
Stabiliteit vande koelinstallatie
Bij diverse koelsystemen die zijn gecontroleerd blijkt de stabiliteit van het systeem zeer
belangrijk om het optimale resultaat (minimale vochtonttrekking) te realiseren. Met stabiliteit
wordt onder andere een gelijkmatige verdeling van de koeltijden over de dag bedoeld.
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Hiernaast is het belangrijk dat drukken aan de koudemiddelzijde van de installatie bijzonder
stabielzijn.Alleenzo kande benutting van hetverdamperoppervlakte worden geoptimaliseerd.
Deze optimalisatie van het verdamperoppervlakte geldt zowel voor direct expansie systemen
als voor pompsystemen. Door onder andere te voorkomen dat tijdens een koelactie van één
celeenandere dedruk kanverstoren kaninstabiliteitwordenvoorkomen. Uiteraard gelden ook
ten aanzien van het bij schakelen van compressoren, maar ook van condensorventilatoren dat
dit direct zijnweerslag heeft op hetverloop vandekoelactie.
Systeemkeuze
Als laatste punt kan de systeemkeuze worden genoemd om een perencel te optimaliseren.
Hierbij lijkt er een theoretisch voordeel te liggen bij pompsystemen. Gegeven een optimale
koelcapaciteit enstabiliteit zal bijeen pompsysteem met name hetkoeleroppervlakte
(theoretisch) beter benut kunnen worden. Eenvoordeel voor een direct (Ammoniak, R507) of
indirect pompsysteem (R507 met Glycol) zal bij de huidige opzet van de perencellen zeer
beperkt zijn en komt hooguit voordelig naar voren alsgevolg van eengrotere stabiliteit vande
installatie. De toegevoegde waarde van systemen inkwaliteitsopzicht wordt overigens ten
opzichte van meerkosten alsnel veel teklein. Zo blijken inde praktijk direct expansie
installaties zeer goede resultaten te geven die een meerinvestering inpompsystemen niet
rechtvaardigen.
Minimaliseren verschillenbinnencel
Bekend is dat de verschillen intemperatuur en hierdoor ook in dampspanningsdeficiet binnen
eenkoelcelflink kunnenoplopen.Depositievankisten inde aanzuiglucht vandekoeler isalom
bekendalsgevoeligvoor vochtverlies.Veelalkentdepositie vandeze kistenook nogeenextra
belasting door warmtebronnen (instraling zuidgevel, scrubberinlaat, deur). Doorhet
positionerenvandeverdamper inhetmiddenvandecelkentde specifieke plaats inde celeen
minimalewarmtebelasting (hooguit instralingviavloer).

3 Veranderende bewaarconditiesenkwaliteitvanperen
(HansdeWild,A&F)
In proeven van vorig jaar bleek dat een hoog kooldioxidegehalte (toegepast tijdens een deel
vande bewaring) leiddetot een beter behoudvan hardheidtijdens de uitstalfase. In afgelopen
bewaarseizoen werden peren van4partijen (2 plukdata van2herkomsten) op verschillende
tijdstippen overgezet van 0.7% C02 naar verhoogd C02 (3%of 5%). Om de meest gevoelige
periode voor holenbruinte vermijdenvonddeeerste overzetting pas plaats op 21januari.De
laatste overzetting vond plaats op 28 mei. De peren werden bewaard tot 10 juni waarna de
kwaliteitwerdbeoordeeld na0 dagenuitstalling enna7dagenuitstalling bij 10°C.
Inonderstaande figuur staat de hardheidweergegeven bij de verschillende C02 gehaltes vanaf
21 januari. Bij 5% is de hardheid na uitstalling hoger dan bij 0.7%, zowel bij peren van een
normaal pluktijdstip (linker figuur) als van een laat pluktijdstip (rechter figuur) waarbij een
maximum verschil van 0.7 kgwerd gevonden. Er is geen duidelijk positief effect van 3% C02.
Bij peren die later in het seizoen werden overgezet waren effecten op de hardheid afwezig of
zeer gering. Er werden geen effecten gevonden op kleur, suikergehalte, slappe nek en
rotaantasting.
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normale pluk, overzet 21 jan

late pluk, overzet 21 jan
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Het risico op hol en bruin nam toe bij verhoogd C02, wat duidelijk te zien was bij de laat
geplukte peren.Inonderstaande figuur is hetde holenbruin score (hol-score enbruin-score bij
elkaar opgeteld) weergegeven. Degevonden scores bij de normale pluk (linker figuur) komen
overeen met enkele %peren met hol en bruin. Bij de late pluk (rechter figuur) leidde verhoogd
C02tot ± 40%perenmet holenbruin.
normale pluk, overzet 21 jan

late pluk, overzet 21 jan
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Ook bijperendiepashalf april bij hoger C02 werden gezet,werd nog holenbruin veroorzaakt.
De onderstaande figuur geeft de score (linker figuur) en het bijbehorende % peren (rechter
figuur) mettekenenvanholenbruin.
normale pluk, overzet 16 april
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De belangrijkste conclusie van dit onderdeel, gebaseerd op 2 bewaarseizoenen, is dat
verlaging van 0 2 (naar 1.5%) niet leidde tot kwaliteitsverbetering (seizoen 2002-2003).
Verhoogd C02 kan wel leiden tot een geringe verbetering van hardheid. Echter, het risico op
holenbruin iste hoog,zelfswanneer hoogC02 paslaat inde bewaringwordt toegepast.
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4 Achtergronden vochtverlies (JanVerschoor, A&F)
Zoals ookinhetvorige kwartaalverslag reeds genoemd is,iseenbelangrijke taak in dit
onderdeel het ontwikkelen van een methode om oppartijbasisbijoogst de gevoeligheid voor
vochtverlies c.q. slappe nekken tekunnen bepalen. Ditseizoen wordt gecheckt ofdemeting
van devochtafgifte onder geforceerde omstandigheden perherkomst en pluk door hethele
seizoen consistent is. Zoals ookvorig seizoen bleek, neemt devochtafgifte afnadeoogst.
Tijdens debewaring lijkt devochtafgifte echter stabiel, inelkgeval totapril. Hierbijde
gegevens van de12herkomsten (die onderling maximaal een factor 1,5 verschillen) en de 3
pluktijdstippen (hetgeringe verschil tussen deplukken iste herleiden toteenverschilin
vruchtmaat). Hetisduidelijk datnadeafname van devochtafgifte nadeoogst, deze voor
herkomsten enplukkenverder nietwezenlijk verandert gedurende debewaring.
relatiegeforceerd gewichtsverlies en herkomst
(gemiddeldover 12telersen3plukken)

relatiegeforceerd gewichtsverlies en pluktijdstip
(gemiddeldover 12herkomsten)

• bij uitslag in tebr.
uitslag inapril I

pluk

Ookhetaleerder gemelde belangrijke verbandtussenvruchtmaat (het scheelt ca. eenfactor2
of jeeenkleine ofeengrote vrucht meet) envochtafgifte blijkt consistent gedurendede
bewaring. In bijgaande grafiek is te
relatiegeforceerd gewichtsverliesenvruchtmaat
zien dat het niveau van vochtafgifte
(gemiddeldover 12telersen3plukken)
dit seizoen lager ligt dan van 20020.6
2003, en dat de metingen in
20O2-2OO3 oogst
februari en april exact hetzelfde
2002-2003 dec.
5
I"
2003-2004 oogst
beeldgeven.
2003-2004 feb.
Dit biedt een gunstig perspectief
2003-2004 apr.
0.3
*~~-*--~^r~
voor de mogelijkheden op een
^ § S ? !
voorspelling bij oogst vande
vochtafgifte
gedurende
de
bewaring. Dehuidige metingen zijn
,
,.
— i
precies, maar tijdrovend en
R g
arbeidsintensief, en dus niet
geschikt voor een practische
gewichtsklasse (g)
screening van partijen tijdens de _
toch al hectische pluktijd. Om dit
toch
^ ^ ^ te
^ ^kunnen
^ ^ ^ ^realiseren,
^ ^ ^ ^ ^ is
^ ^door
^ ^ ^ ^ A&F een apparaat ontwikkeld
dat meet hoe
gemakkelijk/moeilijk perenvocht kunnenverliezen.Inmiddelsis deze
•

..v

^-

T-

CM

KwaliCon-meter
al gepresenteerd indeFruitteelt. De werking isgebaseerd ophetprincipe datdespecifieke
vochtafgifte van depeer berekend kan worden uitdestijging van deRVdieoptreedt als de
vrucht zich ineen afgesloten ruimte bevindt. Door delucht indeze afgesloten ruimte van tijd
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tot tijd te drogen, kan de meting herhaald worden totdat de meting stabiel is, zie bijgaand
schema.
y~\ pomp
luchtdroger
container
metperen

* - f c
klep

InlineT/ RVsensor J

PC

Een meting op basis van gewichtsverlies kost minimaal een flink aantal uren, maar met de
KwaliCon-meter kandit ruim binnen ca. 30 minuten per monster. Opdit moment zijn apparaat
en software al getest met goede resultaten. Om bij de komende oogst al gebruik te kunnen
maken van de KwaliCon-meter voor een betrouwbare voorspelling, wordt deze op dit moment
gevalideerd engeschikt gemaakt omgrotere monsterste kunnenverwerken.
Omdat de vochtafgifte van een partij peren namelijk sterk beïnvloed word door de verdeling
van de vruchtmaat binnen een partij, is het van groot belang om ook deze informatie mee te
nemen in een voorspellende meting. Door eenvoudigweg een voldoende groot monster te
nemen zodat de maatverdeling representatief is voor de hele partij, en dit monster vervolgens
met de KwaliCon-meter snel te meten, lijkt dus zeer wel mogelijk om op een eenvoudige
manier eenvoorspellende uitspraak te doen over het vochtafgiftegedrag van een partij tijdens
bewaring. Hierdoor zouden bijvoorbeeld zwakke partijen voor wat betreft gevoeligheid voor
slap al bij oogst kunnen worden herkend, zodat de bewaar- en afzetbestemming beter
onderbouwd kan worden gekozen. Ook is een mogelijkheid om jaarlijks een aantal
standaardpercelen zoals gebruikt voor de pluktijdstipvoorspelling te screenen, om te bepalen
of er een"slap"-gevoelig danwelongevoelig bewaarseizoen voor de deur staat.

Zwarte stelen
Bij de uitslag in april is nogmaals gescoord op zwarte stelen. Er lijkt geen duidelijke toename
van het verschijnsel te zijn, hetgeen duidt op een soort plafond van aantasting nafebruari.De
al in februari gevonden tendens (geen effect van pluk, wel van herkomst) wordt door de
bepaling in april bevestigd, zie bijgaande grafieken. De score is 0 bij geen aantasting en 4 bij
volledigezwarte steel+ aantastingnek.
Deconclusie voor wat betreft zwarte stelenzijn:
relatie plukenzwartestelen
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zwarte stelen ontwikkelen zich van breukvlak naar vrucht
de zwarte verkleuring ontstaat door het afsterven van cellen in de steel (necrose)
schimmelinfecties treden slechts op nadat afsteving plaats heeft gevonden (secundaire
infectie)
het aantastingniveau lijkt infebruari al maximaal
geen effect van pluktijdstip, wel van herkomst
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