O N D E R Z O E K

Kwaliteitsverloopmodel voor appel
en perzik krijgt meer vorm
Een van de taken binnen
het grote Europese Isafruitproject is het ontwikkelen
en testen van een kwaliteits
verloopmodel voor fruit.
De eerste versie van dit mo
del is getest door onderzoe
kers in verschillende landen.
De legio mogelijkheden
voor verschillende gebrui
kers in de oogst- en na
oogstfase en de gebruikers
vriendelijkheid vielen
daarbij op.

S

inds 2006 werken onderzoekers uit
Nederland, Denemarken, Zwitser
land, Duitsland, Polen, Frankrijk,
Italië en Spanje intensief samen om een mo
del te ontwikkelen dat het kwaliteitsver
loop van fruit in de afzetketen kan voor
spellen. Voor perzik en nectarine
gebeurt dat in Zuid-Europa. Voor appel ge
beurt dat in Noord-, Zuid- en MiddenEuropa. Kwaliteitsparameters zoals hard
heid, suiker (Brix-waarde) en zuurgraad
zijn belangrijke bouwstenen voor het mo
del, en bij perzik/nectarine ook de sappig
heid.
PPO-fruit coördineert de activiteiten die
in de acht genoemde landen plaatsvinden.
Ze levert daarnaast een actieve bijdrage aan
het onderzoek door proeven uit te voeren
die gegevens leveren voor het kwaliteits
verloopmodel.

een duidelijk verband is tussen de DAindex en de ethyleenproductie, die samen
gaat met rijping. Ook is er een duidelijk
verband tussen de DA-index en de tradi
tionele kwaliteitsparameters, zoals hard
heid, suiker en zuur.
Om het model te bouwen voeren de on
derzoekers in de verschillende landen uit
gebreide proeven uit om de verschillende
kwaliteitsparameters te volgen in de we
ken rond de oogst, tijdens bewaring en
tijdens gesimuleerde afzet. Dit gebeurt in
verschillende rassen. Om een vergelijking
tussen landen mogelijk te maken, is er ge
kozen voor één centrale cultivar, waaraan
elk land werkt: Golden Delicious. Daar
naast werkt elk land aan een of enkele
cultivars die voor dat land van belang
zijn. PPO-fruit werkt aan Elstar en Ru
bens. Cultivars in andere landen zijn
Braeburn, Red Delicious, Topaz, Shampion en Pinova.

Peaple
Het nieuwe kwaliteitsverloopmodel heeft
de naam Peaple gekregen, afgeleid van de
Engelse woorden 'peach' en 'apple'.
Peaple is gebaseerd op het Q-applemodel dat ruim tien jaar geleden ontwik
keld is voor de export van Elstar-appels
van Nederland naar Groot-Brittannië.
Deze nieuwe generatie beslissingsmodel
len simuleren veranderingen in kwaliteit,
waardoor ze de gebruiker helpen beslis
singen te nemen tijdens de oogst, de be
waring en de afzet, met als uiteindelijk
doel de consument te voorzien van fruit
van betrouwbare, hoge en uniforme kwa
liteit. Dit draagt bij aan het vergroten van
de consumptie van vers fruit, een van de
hoofdtaken van het Isafruit-project. De
uiteindelijke kwaliteit bij de consument
hangt zowel af van de kwaliteit bij de
oogst als van alle omstandigheden in de
gehele afzetketen. Het model is daarom

Uitgebreide proeven
Dit jaar is gestart om ook een niet-destructieve kwaliteitsparameter mee te ne
men in het model. Dit is de zogenaamde
DA-index. Deze DA-index is heel een
voudig en snel te meten met een draagbare
meter, die gemakkelijk mee te nemen is in
de boomgaard en ook appels aan de boom
kan meten zonder beschadiging. De DAindex meet de rijpheid van een vrucht en is
gerelateerd aan de hoeveelheid chlorofyl.
Tijdens de rijping neemt de DA-index af.
Onderzoek in Italië heeft laten zien dat er
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In het kwaliteitsverloopmodel kunnen kwaliteitsparameters worden ingevoerd, zoals het zetmeelgehalte.

Foto: NFO

worden geprint en als files worden opge
slagen. Ook de verschillende gedefinieer
de afzetfasen, alsmede de technische gege
vens hiervan, kunnen opgeslagen worden,

Figuur 1. Voorbeeld van een simulatiegrafiek met daarin de afname in hardheid
in een eenvoudige afzetketen; oogst: 1 dag 26°C, bewaring: 90 dagen 1°C.
transport 4 dagen S"C, retail 14 dagen 18°C

zodat ze snel weer beschikbaar zijn voor
nieuwe simulaties. Het is ook mogelijk
om verschillende ketens tegelijk te simu
leren, zodat snel en optimaal gepland kan
worden.
Het model is nu nog in het Engels, maar
aan het einde van het project zullen versies
worden gemaakt in verschillende talen,
waaronder het Nederlands •
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Het Isafruit-project wordt deels gefinan
cierd door de Europese Commissie onder
thematische prioriteit 5: Voedselkwaliteit

interessan' voor alle partijen in de afzet
keten.

den na aanpassing van een of meerdere fa
sen en dan kan op grond hiervan voor een

en -veiligheid van het 6e kaderprogram

Simulatie

ander afzetscenario gekozen worden. Een
en ander is schematisch weergegeven in

016279), en deels door het ministerie van

Bij het opstarten van het model moet de
gebruiker eerst aangeven om welk fruit en
om welke cultivar het gaat, en het land van
herkomst invullen. Als volgende stap geeft
de gebruiker informatie over relevante
kwaliteitsparameters bij de oogst, bijvoor
beeld de hardheid. Vervolgens kunnen
verschillende stappen tijdens de afzet
gedefinieerd worden, zoals bewaring, sor
tering en verpakking, transport, distribu
tiecentrum, winkel en consument. Belang
rijk daarbij zijn de duur en de temperatuur
van elke fase. Ook is het mogelijk infor
matie op te geven over de bewaaratmosfeer
(zuurstof, C02), alsmede naoogstbehande
lingen met SmartFresh of behandelingen
met heet water tegen bewaarrot.
Nadat alle relevante informatie is inge
vuld, kan het simuleren beginnen. De
resultaten van de simulatie zijn snel te
zien in een grafiek (zie figuur 1) en in een
rapport dat de kwaliteit op het einde van
elke fase overzichtelijk weergeeft. De
door het model voorspelde kwaliteit aan
het eind van de keten kan dan vergeleken
worden met de gewenste kwaliteit, die
overigens kan verschillen van land tot
land en ook afhangt van het seizoen. Ko
men voorspelde en gewenste kwaliteit
overeen, dan is de partij fruit geschikt
voor de beoogde keten. Is de kwaliteit te
laag, dan kan opnieuw gesimuleerd wor

ma (contract no. FP6-FOOD-CT-2006Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

figuur 2. Grafieken en rapporten kunnen

Figuur 2. Schematische weergave van stappen binnen het kwaliteitsverloopmodel
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