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Voorwoord
Onze dank gaat uit naar iedereen die behulpzaam is geweest bij de uitvoering van het
onderzoek. Dit zijn de telers waarvan het fruit is betrokken en de vele medewerkers
op beide onderzoekinstellingen die een bijdrage hebben geleverd. Op het ATO
kunnen speciaal genoemd worden Mark Sanders voor de specifieke analytische
ondersteuning, Maarten Schipper voor de statistische analyses en Jaqueline Donkers
voor de elektronenmicroscopie.
Op het FPO is dank verschuldigd aan Eric van Remortel, Jos van Belsen en Jeanet van
der Laken.
Verder dient benadrukt te worden dat de structurele samenwerking tussen de
onderzoeksinstellingen FPO en ATO een duidelijke meerwaarde betekent
voor het bewaar- en kwaliteitsonderzoek bij hardfruit. De mogelijkheid om de hele
keten in het onderzoek te betrekken is een structurele verbetering van het onderzoek
door de betere aansluiting op de huidige productie- en afzetstructuren.
Last but not least bedanken wij de subsidiegevers zoals het Productschap Tuinbouw
The Greenery, Fruitmasters, Veiling ZON en Veiling Zaltbommel. Verder de NFO die
ook een belangrijke initiërende rol heeft gespeeld.
Het is te hopen dat het onderzoek een verder vervolg krijgt omdat er nu een
belangrijke basis is gelegd met beloftevolle perspectieven. De resultaten van dit
haalbaarheidsonderzoek zijn niet voldoende om tot een directe praktische
implementatie te komen. De kennis die dit onderzoek heeft opgeleverd is vooral van
belang om gericht vervolgonderzoek te kunnen doen.
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Samenvatting
In het oogst- en bewaarseizoen 1998-1999 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met als doel in
experimenteel onderzoek inwendige bruinverkleuring (IBE) bij het appelras Elstar te induceren en te
detecteren en mogelijke schade-indicatoren te vinden. De factoren in het onderzoek waren o.a.
gebaseerd op de gehouden enquête bij 35 bedrijven (zie rapport 99-02). Het onderzoek is uitgevoerd in
opdracht van het Productschap Tuinbouw en de gezamenlijke veilingen.
Voor het onderzoek naar inductie en selectie van verantwoordelijke factoren was het
onderzoek van het FPO hoofdzakelijk gericht op teelt- en oogstfactoren terwijl het ATO zich
richtte op oogst- en bewaarfactoren. Hiertoe werden door beide onderzoekinstellingen
hoofdzakelijk appelen betrokken van boomgaarden met een historische gebleken gevoeligheid
voor inwendig bruin. Daarnaast onderzocht het ATO enige achtergronden van het
schadeproces, de detectie van IBE en het bestaan van mogelijke schade-indicatoren.De appelen
met diverse achtergronden qua teelt- en oogst (FPO onderzoek) werden bewaard in 1°C, 1.2%
O2 en 3% CO2 en beoordeeld medio april na 1 week uitstalling bij 18°C.
Een algemeen resultaat was dat rodere appelen gevoeliger waren voor IBE, vaak ook als de
appelen niet rijper waren. In de proef met vergelijking van mutanten met standaard Elstar was
dit expliciet niet het geval, bij het experiment met pluktijdstippen wel enigszins. Later plukken
leidt steeds tot een sterkere IBE aantasting.
Appelen gegroeid op éénjarig hout vertoonden meer IBE dan top-en spurappels. Een beperkt
experiment over de invloed van grondsoort gaf geen verschillen in IBE, appelen gegroeid op
jonge bomen en appelen van onderstam M27 vertoonden meer IBE. In het experiment met
plukfrequentie en het experiment met dunning en dracht kwam geen IBE voor waardoor ook
geen uitspraak mogelijk was. Het laatste bedrijf had in het seizoen 96-97 zwaar te lijden van
IBE.
In het onderzoek op het ATO waarbij de appelen van 2 pluktijdstippen en 5 herkomsten
bewaard werden bij 4 CA-condities en 3 bewaartemperaturen werd bevestigd dat later geplukte
appelen gevoeliger zijn voor IBE. Belangrijkste waarneming was dat IBE vooral veroorzaakt
wordt door lage temperatuur en dus op LTB lijkt. Bij -1°C was er een hoge aantasting, bij
+1.5° C enigszins en bij + 4°C nauwelijks aantasting. Deze waarneming was bij alle
herkomsten eenduidig. De invloed van CA-condities was minder groot: bewaring in een hoger
C02-gehalte gaf meer IBE, de invloed van O2 was te verwaarlozen. Uitgestelde CA had een
tegenstrijdige invloed op de IBE aantasting bij de diverse herkomsten.
Op basis van het inductieonderzoek kunnen vooralsnog de volgende factoren geselecteerd
worden als medeverantwoordelijk voor IBE: blosontwikkeling / kleurmutanten,
pluktijdstip / rijpheid, bewaartemperatuur, bewaartijd en C02-gehalte.
Wat betreft detectie van IBE is met een akoestische meetmethode getracht bruine appelen
te detecteren, wat maar ten dele is gelukt. Op het moment kan met dit apparaat (PELEG)
nog geen echte betrouwbare scheiding gemaakt worden tussen gezonde en gave vruchten.
Elektronen-microscopische opnamen hebben aangetoond dat de celwanden van appelen
bewaard in de lage bewaartemperatuur abnormale uitstulpingen vertoonden; verdere
analyses zijn noodzakelijk. Celweefsel van bruine appelen vertoonde duidelijke
structuurafwijkingen.
Onderzoek naar specifieke schadeindicatoren voor IBE gaf aan dat bruine vruchten en appelen bewaard
in -1°C een hoger vitamine C gehalte te hadden. Verder produceerden bruine appelen een drietal
vluchtige stoffen die bij gezonde vruchten niet konden worden gedetecteerd.
Gesteld kan worden dat de doelstellingen van dit haalbaarheidsonderzoek (inductie IBE,
selectie factoren, schade-indicatoren en detectie) zijn gehaald waardoor er voldoende
perspectief is voor verder onderzoek
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1.0 Inleiding
Inwendige bruinverkleuring bij appelen is een kwaliteitsprobleem dat vooral tijdens
de bewaring optreedt. Per seizoen en per partij is het optreden variabel en tot dusverre
nauwelijks voorspelbaar. De schade die wordt aangericht kan in een gevoelig seizoen
oplopen tot een geschat bedrag van 10-15 miljoen gulden. De schade bestaat uit een
directe afkeuring van partijen maar ook uit een sterke prijsderving van nog gezonde
partijen. De meeste problemen komen voor bij het ras Elstar dat voor de continuïteit
van de Nederlandse Fruitteelt van cruciaal belang is.
Begin 1998 is het onderzoek gestart waarbij een aantal centrale doelstellingen
geformuleerd zijn:
a) detectie initiële schadeprocessen die leiden tot inwendige bruinverkleuring
b) voorspelling schaderisico's op basis van teelt- en boomgaard en productrespons
c) veilige bewaarscenario's.
Na inventariserend onderzoek en een enquête werd afgesproken om in een volledig
bewaarseizoen (1998-1999) een haalbaarheidsstudie uit te voeren met als belangrijke
onderwerpen:
1) Inductie bruinverkleuring via teelt- oogst en bewaring
2) Selectie verantwoordelijke factoren en inzicht in proces
3) Mogelijke schadeindicatoren (teelt en bewaring)
4) Non-destructieve detectie
Het onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlands Fruitveilingen en het
Productschap voor de Tuinbouw (PT) en wordt specifiek ondersteund door de
Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).

1.1 Organisatie en structuur van het onderzoek
Officieel is er sprake van 2 projecten, één gefinancierd door het PT en één door de
respectievelijke Veilingen.
Project 1: Voorkoming van inwendige bruinverkleuring in appel door identificatie van
initiële schadeprocessen en teelt- boomgaardfactoren en veilige naoogstscenario's.
Dit onderzoek wordt specifiek gefinancierd door het PT. Het ATO richt zich hierbij
op de Bewaring en Biochemie terwijl het FPO de Teelt-, Boomgaard Factoren en
veilige Naoogstscenario's onderzoekt.
Project 2: Voorkoming inwendige bruinverkleuring hard fruit op basis van
productrespons.
Dit onderzoek werd volledig door de veilingen Fruitmasters, ZON en Zaltbommel
gefinancierd en gedeeltelijk door The Greenery. Het ATO treedt hierbij op als
hoofdaannemer en het FPO als onderaannemer.
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In dit haalbaarheidsonderzoek zijn 2 onderdelen te onderscheiden namelijk:
a) Inductie van inwendige bruinverkleuring en oorzaken
b) Registratie van schade indicatoren en relatie met biochemische en biofysische
processen die optreden van schade verklaren. Specifieke aandacht krijgen niet destructieve meetmethoden.
Beide projecten zijn op beide onderzoekinstellingen geïntegreerd om het maximale
rendement uit de inspanningen te krijgen. In de beschrijving van de resultaten wordt
daarom geen onderscheid per project gemaakt en zijn de resultaten voor alle
deelnemers ter beschikking.
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2.0 Onderzoekopzet
Om de inwendige bruinverkleuring te kunnen induceren en verantwoordelijke
factoren te selecteren zijn tijdens de teelt-en oogstfase de factoren herkomst,
pluktijdstip, bodem, onderstam, leeftijd aanplant, positie in de boom, plukfrequentie,
mutanten, en zomersnoei onderzocht. De selectie van deze factoren heeft mede op
basis van een enquête onder fruittelers plaatsgevonden. Tijdens bewaring en
uitstalling werden bewaartemperatuur, pluktijdstip, CA-condities, uitgestelde CA,
herkomst, bewaartijd en uitstalleven onderzocht.
Voor het onderzoek naar schadeindicatoren en inductie is steeds een selectie gemaakt
van gevoelige- en ongevoelige partijen geinduceerd door herkomst, bewaartempe
ratuur en pluktijdstip.
Per onderzochte factor/doelstelling is de werkwijze en het resultaat in een duidelijk en
kort hoofdstuk samengevat.
Om het onderzoekresultaat bij FPO en ATO goed te kunnen vergelijken is een
uniforme productbeoordeling ontwikkeld. Bij deze "IBE score" wordt de appel in 3
gedeelten beoordeeld nl: steelkant, klokhuis en kroonzijde. Voor elk gedeelte van de
vrucht werd de intensiteit van de bruinverkleuring in 4 stadia aangegeven nl:0=
gezond, 1= lichte aantasting, 2 = middel aantasting en 3= zware aantasting. Dit geeft
een nauwkeuriger beeld van het verloop van de schade, omdat in tegenstelling tot het
percentage aangetaste vruchten, de intensiteit van de schade ook meegewogen wordt.

2.1 Onderzoekopzet en resultaten FPO
2.1.1. Pluktijdstip en bodem
Opzet
Op 3 bedrijven (Teler V, ras Elshof; Teler K, ras Standaard Elstar; Teler Kr., ras Red
Elstar) zijn zowel in een zandbaan als daarbuiten (totaal 6 objecten) de appels van
bomen geoogst op 3 verschillende pluktijdstippen (totaal 6 objecten in 3 herhalingen).
Pluktijstippen :optimaal, laat en zeer laat)
Per object (grond/pluktijdstip) zijn de bomen in 1 keer leeggeplukt.
Per object zijn de geoogste vruchten m.b.v. een Aweta kleursorteerder op % blos
gescand en ingedeeld in een Ie, 2e en 3e pluk.(blosfractie).
De appels zijn bewaard bij 3% CO2, 1,2% O2 en 1°C . Beoordeling vond eind april
plaats na nabewaring gedurende een week bij 18°C.
Elementen in dit experiment zijn: grondsoort, rijpheid(pluktijdstip) en positie appels
in de boom (plukfractie).
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Resultaten pluktijdstip en bodem
In figuur 1 en tabel 2 is het % IBE weergegeven voor de verschillende plukken en
plukfracties per grondsoort. Tabel 1 verklaart de betekenis van de gebruikte codering
van de plukfractie. Tussen appels afkomstig van bomen in de zandbaan (zand) en
daarbuiten (klei) zijn geen significante verschillen waargenomen. De verschillen die
tussen bepaalde plukken en plukfracties bestaan (zie figuur 2) zijn net niet significant
(F pr.= 0,064). De resultaten lijken te wijzen in de richting dat rodere appelen (blos
3) meer IBE ontwikkelen dan minder rode appelen (blos 2 en 1). Dit wordt ook
duidelijk in figuur 3 waar het percentage IBE per blosfractie wordt weergegeven,
gemiddeld over de pluktijdstippen.
De waarde voor blosfractie 3 (rodere appels) blijkt hier significant hoger te zijn dan
die voor de blosfractie 1 en 2.
Figuur 4 toont het optreden van IBE bij de 3 verschillende pluktijdstippen. Deze
verschillen zijn niet significant maar suggereren wel een toename.
% IBE per grondsoort per plukfractie

% IBE

15.0
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Bgem zand
•gem klei
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pluk (fractie)

Figuur 1: % IBE per plukfractie (toelichting plukfractie zie tabel 1) op zand en op
klei
Tabel 1 : de code van de plukfractie wordt opgebouwd uit het pluktijdstip (Ie cijfer) en
blos (2e cijfer).
Plukfractie Pluktijdstip

11 1=normaal
12 1=normaal
13 1=normaal
21 2=laat
22 2=laat
23 2=laat
31 3=zeer laat
32 3=zeer laat
33 3=zeer laat

Blos

1= minste blos
2= blos tussen 1 en 2
3= meeste blos
1= minste blos
2= blos tussen 1 en 3
3= meeste blos
1= minste blos
2= blos tussen 1 en 4
3= meeste blos
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% IBE per plukfractie
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Figuur 2: % IBE per plukfractie (toelichting plukfractie zie tabel 1 )

Tabel 2: % IBE per pluk en blosfractie
% IBE
Pluk 1
Pluk 2
Pluk 3

Blosfractie 1
0
0,64
0

Blosfractie 2
0
1,87
3,31

Blosfractie 3
0,15
4,37
9,59

Gemid. Per fractie
I.S.d 0.05

0,21 a

1,73 a
2,53

4,70 b

% IBE per blosfractie
E •btosfractie 1
• blosfractie 2
• blosfractie 3

gem. over grondsoort &
plukken

Figuur 3: % IBE per blosfractie
IBE per pluk

gemiddeld over blosfracties e n g r o n d s o o r t e n

Figuur 4: % IBE per pluk
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Belangrijkste effecten in dit experiment
•
•
•
•

Geen duidelijk verschil tussen appels van bomen binnen en buiten de zandbaan.
Blosfractie 3 (rode appelen lijken meer last van IBE te hebben dan minder
gekleurde appelen.
Later plukken lijkt te leiden tot meer IBE.
Interactie tussen pluktijdstip en plukfractie. In vruchten van blosfractie 3 lijkt bij
later plukken het risico op inwendig bruin sneller te stijgen dan in de ander
fracties.
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2.1.2. Onderstam
Opzet
Op 3 bedrijven (teler KI, ras Red Elstar; teler Ve, ras standaard Elstar; teler Kr ras
Red Elstar)
zijn zowel in een perceel met onderstam M9 als in een perceel met onder stam M27
bomen geselecteerd. Van de bomen is op 3 verschillende tijdstippen een Ie pluk (alle
appels aan de buitenkant van de boom) geoogst. Totaal levert dit 6 objecten in 3
herhalingen. Pluktijdstippen: vroeg,optimaal en laat.
De appels zijn bewaard 3% CO2,1,2% O2 en 1°C. Beoordeling vond eind april plaats
na nabewaring gedurende een week bij 18°C.
Elementen in dit experiment zijn: Onderstam en rijpheid (pluktijdstip).

Resultaten onderstam
Uit de resultaten in figuur 5 en tabel 3 komt naar voren dat er wel verschillen zijn
waargenomen tussen de onderstammen M9 en M27. Doordat in veel objecten geen
IBE is ontstaan is een betrouwbare statistische analyse niet mogelijk. De verschillen
zijn dus niet als significant te kwalificeren. Uit de achterliggend data blijkt dat zowel
met onderstam M27 als onderstam M9 hoge percentages IBE voorkomen in de
bewaarde appels.
Het gemiddelde per pluk, weergegeven in figuur 6, geeft een tendens (latere pluk leidt
tot meer IBE) weer die in overeenstemming is met de verwachting.
% IBE per onderstam per pluk
%IBE

•gem M9
_
•gem M27

10
5

0
2

3

pluk

Figuur 5: % IBE per onderstam per pluk
%IBE per pluk
%IBE
10 r

5

• gemiddeld it27 & f

0
2

3

pluk

Figuur 6: % IBE per pluk
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Tabel 3: % IBE in Elstar met onderstam M9 en M27 per pluk.
Pluk

M9
1
2
3

Gemid.

gemid.

M27
0
4,1
5,6

0
4,6
10,7

3,2

5,1

0

4,3
8,2

Belangrijkste effecten in dit experiment
•
•

Beperkt verschil tussen M9 en M27.
Later plukken lijkt te leiden tot meer IBE.

2.1.3 Leeftijd aanplant
Opzet
Op 3 bedrijven (teler H,ras Elshof; teler K, ras Red Elstar; teler Kr, ras Red Elstar)
zijn zowel in een jong perceel (aanplant van 1994) als in een ouder perceel (aanplant
1991) bomen geselecteerd. Van deze bomen zijn op 1 pluktijdstip (laat) de appels
geoogst. Totaal levert dit 2 objecten in drie herhalingen.
Per object zijn de bomen in 1 keer leeggeplukt. Vervolgens zijn de geoogste vruchten
m.b.v. een Aweta kleursorteerder op % blos gescand en ingedeeld in een Ie, 2e en 3e
blosfractie.
De appels zijn bewaard bij 3% CO2,1,2% O2 en 1°C. Beoordeling vond eind april
plaats na nabewaring gedurende een week bij 18°C.
Elementen in dit experiment zijn: leeftijd aanplant en positie appels in de boom
(blosfractie)

Resultaten leeftijd aanplant
In figuur 7 zijn weergegeven verschillen weergegeven tussen de verschillende
blosfracties van een jonge en een oude aanplant. Het hoge percentage IBE in de best
gekleurde vruchten (fractie 13) vruchten van jonge bomen wordt veroorzaakt door een
zeer hoge percentage IBE bij één van de bedrijven. Verder komen er in de data-set
vrij veel objecten zonder IBE voor. Statistische analyse is daarom niet goed mogelijk,
maar de tendens is dat in jonge bomen meer IBE voorkomt dan in oude bomen.
Figuur 8 laat, net als in experiment 1 de tendens zien dat meer IBE voorkomt in de
appels met veel blos (fractie 13).
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%IBE inoude ai jongeaanplant
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% IBI
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Figuur 7: % IBE per blosfractie in oude en
jonge aanplant
% IBEper blosfractie (jong& oud)

%

%

Igenriddeld oud &jong

ao
4.0

I

20
0.0
11

12

13

blosfractie

Figuur 8: % IBE per blosfractie

Belangrijkste effecten in dit experiment
•
•

Appels van jongere bomen lijken meer last te hebben van IBE.
Rodere appels lijken meer last te hebben van IBE.

2.1.4. Positie appels in de boom.
Opzet
Op 3 bedrijven (teler KI, ras Red Elstar; teler H, ras Elshof; teler V,ras Elshof) zijn
bomen geselecteerd voor het oogsten van topappels (eenjarig hout), laterale appels
(eenjarig hout) en spurappels (meerjarig hout). Van deze bomen is op 1 pluktijdstip
(laat) een Ie pluk (alle appels aan de buitenkant van de boom) geoogst. Totaal levert
dit 3 objecten in drie herhalingen.
De appels zijn bewaard bij 3% CO2,1,2% O2 en 1°C. Beoordeling vond eind april
plaats na nabewaring gedurende een week op 18°C.
Element in dit experiment: positie appels in de boom
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Resultaten positie appels in de boom
Figuur 9 toont het percentage IBE in relatie tot de positie van de appel in de boom. De
getoonde verschillen zijn niet significant (F.pr = 0,23).
% IBE en positie in de boom
%tBE

Utop (1 jarig)
•lateraal (1 jarig)
•spur (2 jarig)

20
15
10
5

0

postti«

Figuur 9: % IBE en positie in de boom

Belangrijkste effect van dit experiment
•

Appels van 1 jarig hout lijken meer last te hebben van IBE.

2.1.5 Plukfrequentie
Opzet
Op 2 bedrijven (teler J, ras Red Elstar ; teler M, ras Red Elstar) zijn bomen
geselecteerd die met verschillende plukfrequentie geoogst worden. Totaal worden 3
verschillende frequenties aangehouden, te weten 4x plukken , 2x plukken en lx
plukken. Totaal resulteert dit in 7 objecten in 2 herhalingen. De appels zijn bewaard
bij 3% CO2,1,2% O2 en 1°C. Beoordeling vond eind april plaats na nabewaring
gedurende een week bij 18°C.
Elementen in dit experiment: aantal malen plukken en rijpheid.

Resultaten plukfrequentie
In de appels van beide bedrijven is geen IBE waargenomen. Dit geldt voor alle
objecten.
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2.1.6. Mutanten versus standaard Elstar
Opzet
Op 2 bedrijven (teler V, rassen Elshof en standaard; teler KI rassen Red Elstar en
standaard)
zijn bomen geselecteerd waarvan op 4 tijdstippen is geplukt. Totaal levert dit 8
objecten in 2 herhalingen. Pluktijdstippen: vroeg,optimaal, laat en zeer laat.
De appels zijn bewaard bij 3% CO2,1,2% O2 en 1°C. Beoordeling vond eind maart,
begin april en begin mei plaats na nabewaring gedurende een week bij 18°C.
Elementen in dit experiment: ras, rijpheid (pluktijdstip) en ontwikkeling IBE in
bewaring.

Resultaten mutanten versus standaard
Uit de figuren 10 en 12 blijkt dat het % IBE bij rode mutanten hoger ligt dan bij
standaard Elstar. Er is bij de uitslagmaanden april en mei sprake van interactie met het
pluktijdstip. Bij rode mutanten neemt bij een later pluktijdstip het % IBE sterker toe
dan bij standaard Elstar (tabellen 4 en 5). Er zijn significante verschillen tussen
pluktijdstippen. Voor maart bestaat geen interactie tussen pluktijdstip en rode
mutanten of standaard Elstar. Wel is er een significant verschil voor het hoofdeffect
pluktijdstip. Het verschil tussen rode mutanten en standaard Elstar, gemiddeld over de
plukken geeft in uitslagperiode maart een tendens in de richting van meer IBE in rode
mutanten (F.pr. = 0,18 )

Figuur 11 geeft per uitslagperiode voor de vier verschillende pluktijdstippen het %
IBE weer. Voor de uitslagperiode maart is er een significant verschil tussen de
verschillende pluktijdstippen. Voor de maanden april en mei is het effect van
pluktijdstip verstrengeld met het effect rode mutant / standaard Elstar. (Bij rode
mutant heeft een later pluktijdstip een sterker effect op het optreden van EBE dan bij
standaard Elstar)
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Figuur 11:% IBE per pluk & uitslag in rode mutant en standaard Elstar
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Figuur 10: % IBE per pluk & uitslag

Plukl

Pluk 2

Pluk3

Pluk4

Lsd.o,o5

R. mut.
0,0 a
44,5 b 50,5 b 67,3 c 15,
26,6 b 15,8<->
St. Elstar 0,0 a
11,2 a 8,1 a
Tabel 4: % IBE in mutant en standaard op 4 pluktijdstippen, uitslag april
Plukl

Pluk 2

Pluk3

Pluk4

Lsd.o,o5

R. mut.
0
10,18 12,06 20,39 6,52<->
1,00
1,23
St. Elstar 0
0
6,52«-»
Tabel 5: % IBE in mutant en standaard op 4 pluktijdstippen, uitslag mei
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% IBE in Rode Mut. en standaard Elstar per
uitslag
• Rode mutant
(gem 4 plukken)
•standaard elstar
(gem 4 plukken)

uitslagdatum

Figuur 12: % IBE per uitslag in rode mutant en standaard Elstar

Belangrijkste effecten in dit experiment
•
•

In rode mutanten is meer IBE waargenomen dan in standaard Elstar.
Bij rode mutant neemt het percentage IBE bij een later pluktijdstip sneller toe dan
bij standaard Elstar.

2.1.7. Zomersnoei
Opzet
Op 3 bedrijven (teler V, mutant Elshof; teler Kr, mutant Red Elstar; teler K mutant
Red Elstar) zijn bomen, waarop zomersnoei is uitgevoerd en bomen waarop dit niet is
uitgevoerd Van de bomen is op 1 tijdstip (laat) een Ie pluk geoogst. Totaal levert dit
2 objecten in 3 herhalingen.
De appels zijn bewaard bij 3% CO2, 1,2% O2 en 1°C. Beoordeling vond eind april
plaats na nabewaring gedurende een week op 18°C.

Resultaten zomersnoei
Bij twee van de drie bedrijven werd na bewaring alleen in geringe mate IBE
aangetroffen in de appelen die afkomstig waren van bomen waaraan niet is
gezomersnoeid. Over de gemiddelde percentages IBE voor wel (0 %) en geen
zomersnoei (1,8 %) zijn geen betrouwbare statistische uitspraken te doen.
Zomersnoei
Ja
Nee

Bedr. K Bedr. Kr Bedr. V gem
0,0
0,0
0,0
0
0,0
1,3
4,2
1?8

Tabel 6: % IBE in appelen van bomen met en zonder zomersnoei.
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2.1.8. Dunnen/ dracht
Opzet
Door het FPO is bij 1 teler (deJ) een dunproef (project 175) uitgevoerd. Bij deze teler
kwam in het seizoen 96/97 in dit perceel in hoge mate IBE voor. Uit dit experiment
zijn behandelde bomen geselecteerd voor dit experiment. Hierin komen bomen voor
die de volgende behandelingen hebben ondergaan voor wat betreft het tijdstip van
dunnen en de mate van dunnen : drie verschillende duntijdstippen ( in volle bloei, 4
weken na volle bloei en 8 weken na volle bloei en drie verschillende dunniveau's,
gering dunnen (ca. 140 vruchten /boom), normaal dunnen (ca 100 vruchten pre boom)
en sterk dunnen (ca. 65 vruchten/boom). Deze behandelingen gecombineerd met 3
verschillende pluktijdstippen (vroeg, optimaal en laat) leidt tot 27 objecten. De appels
zijn bewaard bij 3% C02,1,2% O2 en 1°C. Beoordeling vond eind april plaats na
nabewaring gedurende een week op 18°C.

Resultaten dunnen/ dracht
Tabel 7 toont dat in slechts 2 objecten in dit experiment geringe percentages IBE naar
voren kwamen. Helaas zijn hier geen conclusies ter trekken en ook geen tendensen
waar te nemen.
IBE_perc
Duntijdstip
Dunning
Pluk IBEscore
0,0
0,000
Vb
Gering
1
0,000
0,0
Vb
Gering
2
0,000
0,0
Vb
Gering
3
0,000
0,0
Vb
Normaal
1
0,021
1,1
2
Vb
normaal
0,000
0,0
3
Vb
normaal
0,000
0,0
Vb
sterk
1
0,000
0,0
Vb
sterk
2
0,000
0,0
Vb
3
sterk
0,0
0,000
4wk na vb
gering
1
0,000
0,0
gering
4wk na vb
2
0,000
0,0
gering
3
4wk na vb
0,000
0,0
4wk na vb
normaal
1
0,0
0,000
normaal
2
4wk na vb
0,000
0,0
3
4wk na vb
normaal
0,0
0,000
sterk
1
4wk na vb
0,0
0,000
sterk
2
4wk na vb
0,000
0,0
3
4wk na vb
sterk
0,0
0,000
8wk na vb
gering
1
0,000
0,0
gering
8wk na vb
2
0,000
0,0
gering
8wk na vb
3
0,0
0,000
8wk na vb
normaal
1
0,0
0,000
8wk na vb
normaal
2
0,0
0,000
8wk na vb
normaal
3
0,0
0,000
8wk na vb
sterk
1
0,0
0,000
2
8wk na vb
sterk
0,045
3,5
3
8wk na vb
sterk
Tabel 7: % IBE per object in dunproef.
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2.2

Onderzoekopzet en resultaten ATO

Het doel van het op het ATO uitgevoerde onderzoek naar IBE was drieledig.
Ten eerste diende IBE geïnduceerd te kunnen worden teneinde het te kunnen
onderzoeken. Omdat de gevoeligheid voor IBE aan het begin van het seizoen
vooralsnog niet te voorspellen is, is een inductiemethode noodzakelijk om
gestructureerd onderzoek te kunnen doen.
Ten tweede werd geprobeerd indicatoren voor de gevoeligheid voor of aanwezigheid
van IBE te vinden. Dit teneinde in staat te zijn in een vervolgonderzoek gericht te
kunnen werken aan een praktische methode die schade als gevolg van IBE kan
minimaliseren.
Ten derde is het proces van bruinverkleuring enigszins onderzocht, en is aandacht
besteedt aan detectie.
Gezien de onzekerheid of het in een IBE-ongevoelig seizoen überhaupt mogelijk zou
zijn om IBE te induceren en de beperkte kennis over de factoren die een rol spelen bij
het ontstaan van IBE, werd gekozen voor een breed scala van oogst- en
bewaarcondities. Hierna wordt de proefopzet beschreven van de uitgevoerde
experimenten.

Experimentele opzet algemeen
Er werd gebruik gemaakt van gevoelige herkomsten (ervaringen uit voorgaande jaren)
en controlepartijen uit de dezelfde regio. Van deze herkomsten werd zowel rond het
geadviseerde pluktijdstip (normale oogst) en circa 2 weken later geplukt (late oogst).
Zie onderstaande tabel.

Code
A
B
C
D
E

A2
B2
C2
D2
E2

Teler

ras

regio

oogst

plukdatum

Vernooy
Lutterveld
de Groot
Hamoen
Hamoen
Vernooy
Lutterveld
de Groot
Hamoen
Hamoen

Elshof
Elstar
Elstar
Elstar
Elshof
Elshof
Elstar
Elstar
Elstar
Elshof

Betuwe
Betuwe
Flevopolder
Flevopolder
Flevopolder
Betuwe
Betuwe
Flevopolder
Flevopolder
Flevopolder

Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Laat
Laat
Laat
Laat
Laat

10-9-98
10-9-98
15-9-98
15-9-98
15-9-98
22-9-98
22-9-98
27-9-98
27-9-98
27-9-98

Bij de pluk werden voorlopers en appels die qua kleurvorming en maat achterbleven
niet meegenomen. De tweede pluk is uitgevoerd bij niet-doorgeplukte bomen. De
bomen van de eerste en de tweede pluk zijn om en om in de rijen gekozen. Na pluk en
koeling (3 dagen) werden de verschillende partijen gerandomiseerd en verdeeld over
de diverse experimentele eenheden.
Voor de verschillende experimenten werden de volgende variabelen gebruikt:
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Inductieonderzoek
5 herkomsten
: 3 x Elstar en 2 x Elshof
2 plukken
: normale / late oogst
3 bewaartemperaturen : -1,1.5 and 4 °C
4 CA-condities
: resp. 0.6/2.5, 0.6/10,1.2/2.5 en 1.2/10 % O2/CO2
Na 3, 5, 7 en 9 maanden werden van elk van de 120 (=5x2x3x4) experimentele
eenheden twee batches van 20 appels uit de bewaring gehaald. Steeds werd één batch
direct beoordeeld op IBE en andere uit- en inwendige afwijkingen, de andere batch
werd 1 week uitgestald in normale lucht bij 18°C en 80% R.V.
Bij elke uitslag werden dus 4800 appels beoordeeld.

Uitgestelde CA
Gezien het gunstige effect van het uitstellen van het aanleggen van CA-condities op
het vermijden van hol en bruin in Conference, werd een experiment ingezet waarbij
resp. 1, 2, 3 en 4 weken werd gekoeld na de pluk alvorens de appels op conditie te
brengen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van alleen laat geoogste appels van alle vijf
de herkomsten. Om de kans op het voorkomen van IBE in de gekozen partijen te
vergroten werd gekozen voor standaard ULO-condities (1.2% O2 en 2.5% CO2) maar
bij een verlaagde bewaartemperatuur (-1°C). Beoordeling vond plaats op dezelfde
wijze als bij het inductieonderzoek, namelijk in batches van 20 appels, direct en na
een uitstalperiode.

Schadeindicatoren en schadedetectie
Er zijn Scanning Electron Microscopy (SEM)-opnamen van gezond en bruin
appelweefsel gemaakt. Daarnaast zijn metingen gedaan van het vitamine C-gehalte in
bruine en gezonde appels. Verder is een begin gemaakt met het ontwikkelen van
methoden om vluchtige verbindingen te isoleren die mogelijk een relatie met IBE
vertonen. M.b.v. een Peleg Fruit Tester, een non-destructieve acoustische methode,
werden metingen aan bruine en niet bruine partijen appelen verricht.

2.2.1 Bewaartemperatuur
Opzet
Uit literatuuronderzoek en ervaringen uit het eerste deel van het project leek de
bewaartemperatuur een belangrijke factor bij het ontstaan van IBE. Door gedurende
een heel bewaarseizoen het effect van zowel een verhoging als een verlaging van de
bewaartemperatuur t.o.v. de geadviseerde bewaartemperatuur te monitoren kan de rol
van deze factor structureel duidelijk gemaakt worden.
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Resultaten
De grafieken geven een beeld over het effect van de bewaartemperatuur bij de
uitslagen 2, 3 en 4. De waarden zijn gemiddelde IBE-scores van alle herkomsten,
gascondities en plukken bij elkaar. Bij de eerste uitslag (na 3.3 maanden bewaring)
werden in slechts enkele van de 4800 beoordeelde appels IBE aangetroffen, vandaar
dat deze uitslag niet grafisch is weergegeven. Uitslagen 2 t/m 4 vonden plaats na resp
5.1,7.0 en 8.9 maanden.

Uitslag 2

Bewaartemperatuur (°C)

Uitslag 3

Bewaartemperatuur (°C)

Uitslag 4

Bewaartemperatuur(°C)

Figuur 13: Het effect van de bewaartemperatuur op de gemiddelde IBE-score bij
uitslag 2 t/m 4 (=na resp. 5, 7 en 9 maanden bewaring). Bepaling direct na uitslag en
na een week uitstal bij 18°C en 80% RV. (n=800).
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De resultaten wijzen consequent op een toename van IBE naarmate de
bewaartemperatuur lager is. opvallend is dat met name de toename bij -1°C sterk is.
het verschil tussen 1.5°C en 4°C is gering.
Door de structuur van de proefopzet is het echter niet mogelijk om een statistisch
verantwoorde uitspraak te doen: de hoofdblokken komen in deze proef overeen met
de cellen, dit houdt in dat het cel-effect (variantie a.g.v. verschillen tussen de
bewaarcellen) samen zal vallen met het temperatuureffect (variantie a.g.v. de
verschillen in bewaartemperatuur), zodat het eventuele temperatuureffect niet te
toetsen is.
Wel kan naar de gemiddelde respons per cel (en in dit geval dus ook per
bewaartemperatuur) gekeken worden en op basis daarvan kunnen dan voorzichtige
conclusies getrokken worden. Gezien het feit dat de bevindingen stroken met
ervaringen bij de overige experimenten en ervaringen uit het eerste deel van het
project, mag aangenomen worden dat de bewaartemperatuur een cruciale factor is bij
het ontstaan van IBE.
Een uitstalperiode van 1 week bij 18°C leidt steeds tot een sterke toename van de
expressie van IBE. Naarmate de bewaarduur langer is neemt de incidentie van IBE
consequent toe bij alle drie de bewaartemperaturen.

2.2.2 CA-condities
Opzet
Om het effect van zuurstof en koolzuur op de IBE-incidentie te kunnen volgen werd
gekozen voor 4 CA-condities, resp. 0.6/2.5,0.6/10,1.2/2.5 en 1.2/10 % O2/CO2.
Achterliggend idee was dat IBE mogelijk een relatie heeft met factoren die zorgen
voor een limitatie van de energiehuishouding in de vrucht. De stress die resulteert
a.g.v. een sterke verlaging van de zuurstofconcentratie en / of verhoging van het
koolzuurgehalte zou mogelijk invloed kunnen hebben op de IBE-incidentie. De
gekozen condities bleken echter deels te streng, met name bij de bewaartemperatuur
van 4°C in combinatie met 10% koolzuur bleek na ca. 3 maanden fermentatie te zijn
opgetreden. Door een periode van beluchten kon de hoeveelheid waarneembare
fermentatie sterk worden gereduceerd, vervolgens werd het zuurstofgehalte bij alle
0.6% zuurstof containers de zuurstofspanning verhoogd naar 0.9% gedurende de
verdere looptijd van de experimenten.

Resultaten
De grafieken geven een beeld van het effect van de bewaartemperatuur bij de
uitslagen 2, 3 en 4. De waarden zijn gemiddelde IBE-scores van alle herkomsten,
bewaartemperaturen en plukken bij elkaar. Bij de eerste uitslag (na 3.3 maanden
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bewaring) werden in slechts enkele van de 4800 beoordeelde appels IBE aangetroffen,
vandaar dat deze uitslag niet grafisch is weergegeven. Uitslagen 2 t/m 4 vonden plaats
na respectievelijk 5.1,7.0 en 8.9 maanden.
Uitslag 2

0.6 - 2.5

0.6-10
1.2-2.5
conditie (02-C02)

1.2-10

Uitslag 3
0.7
i voor uitstal
I na uitstal

0.6

1 0.5

"O

2 0.4

! 0.3
m 0.2
0.1

0
0.6 - 2.5

0.6-10

1.2-2.5

•
1.2-10

conditie (02-C02)

Uitslag 4

0.6-2.5

0.6-10
1.2-2.5
conditie (02-C02)

1.2-10

Figuur 14: Het effect van de gascondities op de gemiddelde IBE-score bij uitslag 2
t/m 4 (=na resp. 5,7 en 9 maanden bewaring). Bepaling direct na uitslag en na een
week uitstal bij 18°C en 80% RV. (n=600). Opgemerkt dient te worden dat na ca. 3
maanden de zuurstof concentratie van 0.6% naar 0.9% verhoogd werden als gevolg
van ongewenste fermentatie.
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Met name de verhoging van het koolzuurgehalte veroorzaakt meer IBE in de appelen.
Dit effect is statistisch betrouwbaar is (p> 0.95). Het zuurstofgehalte heeft geen
statistisch betrouwbare invloed op het ontstaan van IBE.
Een uitstalperiode van 1 week bij 18°C leidt steeds tot een sterke toename van de
expressie van IBE. Naarmate de bewaarduur langer is neemt de incidentie van IBE
consequent en proportioneel toe bij alle vier de gascondities.

2.2.3 Herkomst en pluktijdstip
Opzet
Er werd gebruik gemaakt van herkomsten die in voorgaande jaren een grote
gevoeligheid voor IBE bleken te hebben (A, C en E) en controlepartijen uit de
dezelfde regio (B en D). Hoewel herkomst A lichte tot matige hagelschade had, werd
toch besloten deze herkomst te gebruiken. Het betreft een kleiperceel waar een
zandbaan in ligt. Juist de appels afkomstig van deze zandbaan vertonen een zeer
sterke gevoeligheid voor IBE. Gezien de resultaten van de enquête uitgevoerd door
Jeanet van der Laken van het FPO, werd naast standaard-Elstar ook de kleurmutant
Elshof gekozen. Van deze herkomsten werd zowel rond het geadviseerde pluktijdstip
(normale oogst) en circa 2 weken later geplukt (late oogst). Zie onderstaande tabel

Code
A
B
C
D
E
A2
B2
C2
D2
E2

Teler

ras

regio

oogst

Vernooy
Lutterveld
de Groot
Hamoen
Hamoen
Vernooy
Lutterveld
de Groot
Hamoen
Hamoen

Elshof
Elstar
Elstar
Elstar
Elshof
Elshof
Elstar
Elstar
Elstar
Elshof

Betuwe
Betuwe
Flevopolder
Flevopolder
Flevopolder
Betuwe
Betuwe
Flevopolder
Flevopolder
Flevopolder

Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Normaal
Laat
Laat
Laat
Laat
Laat

Resultaten
De grafieken geven een beeld over het effect van de herkomst en het pluktijdstip bij
de uitslagen 2, 3 en 4. De waarden zijn gemiddelde IBE-scores van alle gascondities
en bewaartemperaturen bij elkaar. Bij de eerste uitslag (na 3.3 maanden bewaring)
werden in slechts enkele van de 4800 beoordeelde appels IBE aangetroffen, vandaar
dat deze uitslag niet grafisch is weergegeven. Uitslagen 2 t/m 4 vonden plaats na
respectievelijk 5.1, 7.0 en 8.9 maanden.
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Uitslag 2

B

E

A2

B2

C2

D2

E2

herkomst

Uitslag 3

Uitslag 4

B

E

A2

B2

C2

D2

E2

herkomst

Figuur 15: Het effect van herkomst en pluktijdstip op de gemiddelde IBE-score bij
uitslag 2 t/m 4 (=na resp. 5,7 en 9 maanden bewaring). Bepaling direct na uitslag en
na een week uitstal bij 18°C en 80% RV. (n=240).
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De verschillen tussen de herkomsten komen met name bij de late pluk naar voren. De
als "gevoelig" aangemerkte herkomsten (A, C en E) blijken hier steeds de hoogste
IBE-score te hebben. Bij de controlepartijen (B en D) valt op dat er ook sprake is van
enige mate van EBE. Hierbij valt op dat met name deze partijen bij de normale oogst
na een uitstalperiode consequent en statistisch betrouwbaar (p > 0.95) een hogere
IBE-score vertonen dan de late pluk.

2.2.4 Bewaarduur en uitstalleven
Opzet
Op verschillende momenten tijdens bewaring ( na 3.3, 5.1,7.0 en 8.9 maanden na
inzet) werden alle objecten beoordeeld op IBE.

Resultaten
Hierbij de resultaten van het verloop van de EBE incidentie o.i.v. de bewaarduur en
het effect van de uitstalperiode van 1 week 18°C en 80% RV t.o.v. beoordeling direct
na uitslag. Deze resultaten zijn gemiddeld over de overige bewaarfactoren zoals
gascondities, bewaartemperaturen, herkomst en pluk.
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Overall effect bewaarduur op IBE

maanden na inzet

Overall effect uitstal op IBE

direct na uitslag

na 1 week uitstal
(18°C en 80% RV)

Figuur 16:
Boven: Het effect van bewaarduur op de gemiddelde IBE-score bij
uitslag 1 t/m 4 (=na resp. 3, 5,7 en 9 maanden bewaring), (n = 4800).
Onder: Het effect van uitstalleven op de gemiddelde IBE-score bij uitslag 2 t/m 4
(=na resp. 5, 7 en 9 maanden bewaring), (n = 9600).

Uit bovenstaande figuur wordt duidelijk dat de bewaarduur een belangrijke factor is
bij het ontstaan van IBE. Er is kennelijk een lange inductieperiode nodig voordat IBE
tot expressie komt. Na 3.3 maanden is er nog geen noemenswaardige hoeveelheid IBE
waarneembaar. In de periode tussen 5 en 9 maanden bewaring lijkt de gemiddelde
IBE-score zich min of meer lineair te ontwikkelen. De relatie tussen bewaarduur en
IBE-score (en eveneens het IBE-percentage) is statistisch betrouwbaar (p>0.95). De
uitstalperiode zorgt ook voor een sterke toename van de IBE-score. Dit is eveneens
statistisch betrouwbaar (p>0.95).
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Figuur 17/
Het effect van bewaarduur op de gemiddelde IBE-percentage, het
percentage senescence en het percentage totaal bruin bij uitslag 1 t/m 4 (=na resp. 3,
5, 7 en 9 maanden bewaring), (n = 4800).
In bovenstaande figuur is te zien dat tussen 5 en 7 maanden bewaring het percentage
IBE niet is toegenomen. Dit zegt echter niets over de mate van bruin. Vergeleken met
grafiek XXX4 (Boven) moet men concluderen dat tussen 5 en 7 maanden bewaring
het percentage bruin niet is toegenomen, echter de mate van bruining wel.

2.2.5 Uitgestelde CA
Opzet
Analoog aan Conference peren, werd een experiment ingezet waarbij resp. 1, 2, 3 en
4 weken werd gekoeld na de pluk alvorens de appels op conditie te brengen.
Om de kans op het voorkomen van IBE in de gekozen partijen te vergroten (zonder
voldoende IBE is reductie ervan immers niet waarneembaar) werd gekozen voor
standaard ULO-condities (1.2% O2 en 2.5% CO2), maar bij een verlaagde
bewaartemperatuur (-1°C). Eveneens werd gebruik gemaakt van alleen laat geoogste
appels van alle vijf de herkomsten. Beoordeling vond plaats op dezelfde wijze als bij
het inductieonderzoek, namelijk in batches van 20 appels, direct en na een
uitstalperiode.
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Resultaten
Herkomst A2

Herkomst E2

Herkomst D2

Herkomst B2
1.2

lË 0.6
8.
S 04

0.2

0

n

14

Dag

21

40

Herkomst C2

Figuur 18: De relatie tussen uitgestelde CA en de IBE-score van de vijf herkomsten
(late pluk). Bewaring bij -1 °C, 1.2 % 02 en 2.5 % C02. Beoordeling na 1 week
uitstal bij 18°C en 80% RV na resp. 4.5, 6 en 8 maanden bewaring. (n=20).
Bij het analyseren van de gegevens blijkt dat de waarnemingen geen duidelijke trend
vertonen over de herkomsten. Een eenduidig verband tussen het aantal dagen dat
gewacht word alvorens CA-condities aan te leggen en de incidentie van IBE lijkt niet
aanwezig. De monstergrootte blijkt bij een lage IBE incidentie te klein om tot
betrouwbare bepalingen te komen. Wel wordt in dit experiment bevestigd dat de
controle-herkomsten beduidend minder gevoelig zijn voor IBE dan de als gevoelig
aangemerkte partijen.
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2.2.6 Detectie inwendig bruin
Microscopie
Opzet
Om inzicht te krijgen in het schadebeeld van IBE op cellulair niveau werden een
aantal elektronenmicroscopische preparaten gemaakt. Hiervoor werden appels uit de 1°C bewaring, afkomstig van de late pluk van een gevoelige herkomst (C2) en een
controle (D2), gebruikt. Uit de gekozen appels werd een klein stukje weefsel rond
een vaatbundel tussen steel en klokhuis geïsoleerd, bij de bruingevoelige appel zowel
bij een appel zonder zichtbare symptomen van IBE als bij een appel met het juist
zichtbare beginstadium. De preparaten werden direct in smeltende stikstof ingevroren
en na sublimatie van aangevroren waterdamp werd een dun goudlaagje opgedampt,
waarna de preparaten m.b.v. Scanning Electron Microscopy (SEM) bekeken werden.

Resultaten

1. Een dwarsdoorsnede van een vaatbundel van een gezonde appel (500X). De cellen
zijn strak rondom de duidelijk zichtbare houtvaten gepositioneerd. Dit is een goed
voorbeeld hoe een gezonde vaatbundel er uit hoort te zien.
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2. Een dwarsdoorsnede van een appel met nauwelijks visueel waarneembare IBE (500X).
De celstructuur van de vaatbundel is nauwelijks meer herkenbaar, er is op cellulair
niveau al sprake van verregaande desintegratie. De plamuur-achtige substantie bleek
alleen te vinden op plaatsen waar oorspronkelijk vaatbundels gepositioneerd waren.

Een opname van cellen ( 150X) die iets verder van de vaatbundel afliggen in hetzelfde
preparaat als in opname 2. In gezonde appels zijn de celwanden glad en de cellen wat
opgebold. In dit preparaat was duidelijk een verminderde celturgor zichtbaar, terwijl
overal grote aantallen wratachtige uitstulpingen op de celwanden zichtbaar zijn.
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4. Een detailopname van de voornoemde uitstulpingen op een celwand (2020X). Bij
nadere bestudering leken er aanwijzingen te zijn dat het hier een exocytose-achtig
proces betreft, maar SEM-opnamen zijn minder geschikt om dergelijke
waarnemingen goed te doen. Het is echter duidelijk dat de celwanden niet in
optimale conditie zijn. Nadere bestudering van preparaten van appels zonder
waarneembaar bruin van een gevoelige en een niet-gevoelige herkomst toonde
aan dat ook hier dergelijke uitstulpingen zichtbaar waren, zij het in veel en resp.
zeer veel lichtere mate. Deze gebruikte appels waren allen direct afkomstig uit de
-l°C-bewaring bij standaard CA-condities.

Non-destructieve detectie
Opzet
M.b.v. een Peleg Fruit Tester, een non-destructieve akoestische methode, werden
metingen aan bruine en niet bruine partijen appelen verricht. Normaliter wordt met dit
apparaat één geluidsfrequentie door de vrucht geleid, waarna de interactie tussen de
vrucht en dit signaal het doorgeven van dit signaal beinvloed. Omdat de keuze van
deze frequentie nog niet geoptimaliseerd is voor IBE kan hiermee vooralsnog niet
volstaan worden. Bovendien kan door het doen van metingen bij een reeks frequenties
(frequentiesweep) veel meer informatie verkregen worden.
Van herkomst D2 werden batches van 20 appels die 9 maanden bewaard waren bij -1,
1.5 en 4°C (na een uitstalperiode van 1 week bij 18°C en 80% RV) gemeten met
voornoemde frequentiesweep. Na de metingen werden de appels doorgesneden en
beoordeeld op IBE en overige afwijkingen als rot en senescence.
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Resultaten
Resultaten non-destructieve acoustiek
gemiddelden bij 1.5°C
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Figuur 19: Resultaten Peleg (na 9 maanden bewaring en na een week uitstal bij 18°C
en 80% RV. n=40). Boven: Frequentiesweeps van gezonde (100% OK), door rot of
senescence aangetaste (niet OK) en appels met IBE.
Onder:
verschilspectra tussen gezonde en door IBE of andere afwijkingen
aangetaste( = niet OK) appels.
Hoewel de resultaten tot nu toe niet wijzen op een perfect werkende methode om op
een non-destructieve wijze appelen met IBE uit te kunnen sorteren, zijn niet alle
mogelijkheden om deze methode te vervolmaken uitgebuit. Grote
standaardafwijkingen bemoeilijken correcte indeling in bruin- en niet-bruin klassen.
Kleine aanpassingen in de gebruikte techniek en uitgebreidere data-analyse kan
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wellicht leiden tot een praktisch bruikbaar instrument, mogelijk om op batch-niveau
partijen te kunnen onderscheiden.

2.2.7 Schadeindicatoren
Vitamine C als mogelijke schade-indicator
Uit eerder op het ATO-DLO uitgevoerd onderzoek naar Conference-peren is gebleken
dat vitamine C (ascorbinezuur) indicatief kan zijn voor de ontwikkeling van hol en
bruin. Onder bruin inducerende condities nam het vitamine C gehalte af en door het
monitoren van vitamine C werd bruining in peren in hoge mate voorspelbaar.
Ascorbinezuur in verschillende appelregio's
beginnend aan de bloszijde
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Figuur 20. Vitamine C (ascorbinezuur) gehalten in de verschillende delen van de
appel.
Er zijn pilot-experimenten gedaan, om te kijken hoe de verdeling van vitamine C in de
appel is.
Uit figuur 1 blijkt dat er een zeer scherpe vitamine C gradiënt in Elstar te zien is. Bij
bepaling van het vitamine C gehalte in de appelen is het beste om een monster uit het
vruchtvlees (cortex) nemen en de schil buiten beschouwing te laten omdat het hogere
gehalte in de schil een relatief te belangrijk deel van de gemeten waarden zou
uitmaken. Verder is ook gekeken naar de distributie van vitamine C binnen de cortex.
Vaak wordt er aan de bloszijde van de cortex meer vitamine C gevonden, uit de
meetwaarden was echter geen duidelijk verschil tussen enerzijds kroon- en steelzijde
en anderzijds blos- en niet-bloszijde. Bij verdere metingen is besloten steeds de hele
cortex mee te nemen, zonder het klokhuis. Verder zijn bepalingen uitgevoerd aan
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individuele appelen om een idee van de spreiding te krijgen. In een later stadium kan
gekozen worden voor mengmonsters.
Het vitamine C gehalte in appels speelt mogelijk een rol bij de bruinverkleuring. In
een proef werden 45 appels genomen bewaard in -1,1.5 en 4°C waarbij het vitamine
C gehalte per appel werd bepaald . Van iedere appel is het gewicht, het vitamine C
gehalte en de bruiningsgraad bepaald. Het vitamine C gehalte werd met behulp van
een HPLC (een chromatografie-methode) bepaald. De bruinkleuring werd bepaald
door de IBE score van iedere appel nemen en deze te middelen.
M.b.v. drie methoden is getracht een relatie tussen vitamine C en bruining aan te
tonen.
I.
H.
Dl.

Regressie-analyse. Bruining verklaren aan de hand van het vitamine C gehalte
en het gewicht.
Pearson correlatie. Uitgaande van een normale verdeling
Spearman correlatie. Robuuste correlatie die onafhankelijk is van een normale
verdeling

Uit de analyses kon geconcludeerd worden dat (in deze batch) het gewicht niet van
invloed is op de bruinverkleuring. Het vitamine C gehalte bleek echter wel gerelateerd
aan de bruinverkleuring (methode II, 48%; methode Hl, 66%). Tevens was er een
sterke correlatie tussen de bewaartemperatuur en het vitamine C gehalte (methode il,
81%: methode III, 84%).

R2 =84%

-1

Vitamine C, mg (100 g VG)

Figuur 21. Relatie tussenbewaartemperatuur en vitamine C-gehalte. Bij gebruik van
methode III leverde dit een correlatie op van 84%.
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Appels met IBE hadden een relatief hoger vitamine C gehalte terwijl appelen bewaard
bij een lagere temperatuur een hoger vitamine Cgehalte hadden. Het blijft op grond
van deze experimenten echter onduidelijk of het verhoogde vitamine C gehalte direct
met bruining te maken heeft, of dat dit een zijdelings effect is van verlaagde
temperatuur. IBE wordt namelijk geïnduceerd door een verlaagde bewaartemperatuur.

Vluchtige verbindingen als schadeindicator
Er is een start gemaakt met het onderzoek naar schadeindicatoren voor inwendig bruin
in de vorm van vluchtige verbindingen. In de experimenten die gedaan werden betrof
het een snelle screening van componenten. Het is nog niet bekend welke verbindingen
gemeten worden, er is alleen gescreend of er bepaalde vluchtige componenten zijn die
geproduceerd worden door inwendig bruine appelen. Er nog geen metingen in de tijd
uitgevoerd, eerst moet gepoogd worden een potentieel geschikte marker te vinden.
Voor de experimenten werden appels gebruikt met een verschillende
bewaarachtergrond. De individuele appelen werden in een cuvet geplaatst bij 18°C
werden en doorspoeld met gewone lucht. Aan de uitgang van de cuvet werd een
zogenaamd tenax buisje geplaatst. In dit buisje worden de door de appel uitgescheiden
componenten opgevangen, en geconcentreerd. Na incubatie van een uur werd het
tenax buisje overgebracht naar de gaschromatograaf (GC), waar de opgehoopte
stoffen gemeten werden. Deze techniek wordt toegepast om de gevoeligheid van dit
soort metingen te verhogen. Na de GC-meting aan de appel werd deze volgens de
gebruikelijke methode beoordeeld, en de bruinscore in % werd bepaald.

Drie vluchtige componenten gerelateerd aan bruining in
Elstar
• component 1
• component 2
ü components

J
33
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I
0

0

0

0

Bruin,%

Figuur 22. Oppervlakte van drie pieken, mogelijk gerelateerd aan interne
bruinverkleuring.

35

De boven beschreven methode leverde een enorme hoeveelheid pieken op het
chromatogram op. Iedere piek representeert een andere stof. Deze pieken zijn
vervolgens geanalyseerd en gecorreleerd met de bruinscore van de betreffende appel.
De bruinscore van deze appels lag tussen de 0% en 89%. Drie pieken kwamen uit het
GC-onderzoek, deze stoffen, nogmaals de aard van deze stoffen is op dit moment niet
bekend, werden aangetroffen in bruine appels, en niet of nauwelijks in appels zonder
inwendig bruin (figuur 1).

2.2.8 Statistiek
Opzet
De vraag is of nagegaan kan worden welke factoren een invloed hebben op de
verschillende responsies m.b.t. EBE en of er eventueel interacties in het spel zijn.

Aard van de data
In totaal heeft iedere responsie: 3 (cellen) x 2 (O2 conc) x 2 (CO2 conc) x 3
(tijdstippen) x 2 (uitstal) x 5 (herkomsten) x 2 (pluktijdstippen) =720 waarnemingen.
De IBE-score is eigenlijk een gewogen gemiddelde van de bruinverkleuring over de
20 appels bij elkaar. Van elke appel zijn de 3 bruinscores bij elkaar opgeteld en
gedeeld door 3 en uiteindelijk zijn die bruinscores gemiddeld over de 20 appels. Dit is
de definitieve IBE-score.
Verder is ook het percentage appels (van 20) dat bruinverkleuring vertoont gegeven,
dit is het zgn. IBE-percentage.
Ook is het gegeven het percentage senescentie gegeven. Het betreft het hier eveneens
het percentage van 20 appels waarbij een zekere mate van senescent is geconstateerd.

Analysemethode
Vanwege de tijdsdruk is ervoor gekozen de data te analyseren met een variantie
analyse. Zeker ook omdat de proef bij uitstek is opgezet om het met deze techniek te
analyseren..
Wel is gekeken of aan de aannames van een ANOVA voldaan is (normaliteit van de
residuen), indien dit niet het geval was is nog geprobeerd via een geschikte
transformatie van de respons deze aanname alsnog te verwezenlijken, daarna is
gekeken welke termen (t/m 5e orde interacties significant zijn en indien dit mogelijk
was een nieuwe ANOVA uitgevoerd met minder termen in het model zodat de uitvoer
beter te hanteren is.
Verder is de proef opgezet via een redelijk ingewikkelde blokstructuur. De
hoofdblokken komen in deze proef overeen met de cellen, dit houdt in dat het cel
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effect samen zal vallen met het temperatuureffect,
zodat het eventuele
temperatuureffect niet te toetsen zal zijn. Wel kan naar het gemiddelde van de
responsies per cel/temperatuur gekeken worden en op basis daarvan kunnen dan
voorzichtige conclusies getrokken worden.
Daarop volgen de subblokken die overeenkomen met de containers in de cel. De
subsubblokken vallen samen met de beoordelingstijdstippen (3 niveau's) en de
subsubsubblokken tenslotte is hier het uitstaleffect (ja dan nee).
Deze blokstructuur betekent dat we de verschillende effecten tegen verschillende
residuen moeten toetsen (die komen overeen met de verschillende blokniveau's).

Resultaten
IBE-score
De IBE-score is bekeken met een ANOVA op de originele data.
Hoofdeffecten die de IBE-score beïnvloeden (significantie 5%):
• C02-concentratie
• bewaartijd
• uitstal
• herkomst
2e orde interactieeffecten tussen:
• bewaartijd en C02-concentratie
• bewaartijd en herkomst
• herkomst en pluktijdstip
Deze zijn eveneens van significante invloed.
IBE-percentage
Het IBE-percentage bleek slechte residuen te hebben als de originele dat werd
gebruikt bij een ANOVA. Na veel uitpluizen en proberen werden uiteindelijk met een
arcsin(sqrt(x)) transformatie residuen gevonden die de toets van normaliteit
redelijkerwijs konden doorstaan.
Op basis van deze getransformeerde data zijn dan ook de conclusies getrokken.
Significante hoofdeffecten:
• C02-concentratie
• bewaartijd
• uitstal
• herkomst
Significante interactieeffecten:
• bewaartijd en C02-concentratie
• bewaartijd en herkomst
• herkomst en pluktijdstip
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Percentage senescence
Ook bij het percentage senescence bleek een transformatie nodig te zijn om aan de
ANOVA eisen te voldoen. Een log-transformatie bleek hierbij het meest geschikt te
zijn.
Significante hoofdeffecten:
• 02-concentratie
• C02-concentratie
• bewaartijd
• uitstal
• herkomst
Significante interactieeffecten:
• 02 en C02-concentraties
• bewaartijd en 02-concentratie
• herkomst en pluktijdstip
Gemiddelden per cel (temperatuur)
Zoals eerder aangegeven kunnen we het cel (of temperatuur) effect niet toetsen, omdat
dit samenvalt met het hoofdblokeffect van de cellen. De verschillen tussen de
observaties kunnen dan komen door het verschil tussen de temperaturen, maar het kan
ook komen door het verschil tussen de cellen.
Wel kunnen we steeds de gemiddelde van de (originele, dus zonder transformatie)
responsies geven per cel. Hieraan kunnen geen statistische conclusies verbonden
worden, maar wel kan hieraan inzicht verkregen worden. Hier volgt een overzicht van
de ruwe data:
Gemiddelden

IBE-score % senescent

% inwendige
schade totaal

T
(°C)

% IBE
20.4
24.3
38.1

0.136
0.280
0.587

0.69
2.25
3.44

25.3
32.3
44.0

totaal -1°C

-1
-1
-1

-1

27.6

0.335

2.13

33.8

uitslag 2
uitslag 3
uitslag 4

1.5
1.5
1.5

7.1
8.6
9.2

0.029
0.076
0.089

2.31
3.75
10.63

12.9
15.1
21.1

1.5
4

8.3

0.065

5.56

16.4

5.9
1.6
10.8

0.001
0.009
0.071

1.13
1.44
7.81

12.3
7.3
21.6

6.1
14.0

0.027
0.142

3.46
3.72

13.7
21.3

uitslag 2
uitslag 3
uitslag 4

totaal 1.5°C
uitslag 2
uitslag 3
uitslag 4

totaal 4°C
overall totaal

4
4

4
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3.0 Discussie invloedsfactoren op IBE

3.1.Bespreking invloedsfactoren oogst
Kleur en mutanten
Op basis van experiment 1 (pluktijdstip en bodem) ontstaat het beeld dat in de appelen
van de roder gekleurde fracties meer EBE voorkomt dan in appelen die minder
gekleurd zijn. Een zelfde beeld, weliswaar niet significant komt naar voren in
experiment 3 (leeftijd aanplant).
Verder komt uit de resultaten van experiment 6 (rode mutanten versus Standaard
Elstar) naar voren dat met name Rode mutanten op een later pluktijdstip (uitslag april
en mei) meer EBE ontwikkelen. Voor de maand maart is een tendens gesignaleerd dat
(gemiddeld over alle plukken) er meer IBE voorkomt in Rode mutanten.
Hier lijkt zich het beeld af te tekenen dat bij rode appels meer IBE voorkomt dan in
minder gekleurde appels. In de betreffende experimenten is gekeken in hoeverre
verschil in rijpheid bij inslag een rol kan spelen.
In experiment 1 (grond en pluktijdstip) blijken significante verschillen in de
vastgestelde zetmeelwaarden bij inslag aanwezig te zijn (tabel 8).
Tabel 8: Zetmeelwaarden per Plukfractie
Zetmeelwaarde
Blosfractie 1
Blosfractie 2
Pluk 1
1,91 a
1,69 a
Pluk 2
2,48 a
2,88 a
Pluk 3
3,98 a
4,24 a
0,52<->
l.s.d 0,05

Blosfractie 3
1,98 a
2,5 a
5,1 b

De zetmeelwaarde voor de zetmeelwaarde voor blosfractie 3 van pluk 3 (5,1) wijkt
significant af van de zetmeelwaarden voor de blosfracties 1 en 2 bij pluk 3. Bij pluk 1
en pluk 2 zijn deze verschillen niet aanwezig. Wanneer Streifwaarden worden
bekeken tekent zich min of meer hetzelfde beeld af. De rijping van appelen van
blosfractie 3 lijkt zich sneller te ontwikkelen dan bij de blosfracties 1 en 2.
In blosfractie 3 van pluk 3 zitten ook enkele waarnemingen met een hoog percentage
IBE. Of het waargenomen verschil in rijpheid (zetmeelwaarde) verantwoordelijk is
voor het optreden van meer IBE is niet met zekerheid vast te stellen, echter het mag
niet uitgesloten worden.
In experiment 3 kwam uit een vergelijking van zetmeelwaarden naar voren dat de
gemiddelde zetmeelwaarde voor de sterkst gekleurde appelen (blosfractie 13) hoger
was dan voor de appelen uit de andere fracties (1 en 2). Tabel 9 geeft dit weer. In dit
experiment is het hoge percentage IBE voor blosfractie 13 voornamelijk toe te
schrijven aan het hoge percentage IBE op 1 "jong"perceel (33,3%). De zetmeelwaarde
van deze appelen lag hoger (6,0) dan het gemiddelde voor blosfractie 13 in tabel 9.
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Tabel 9: Zetmeelwaarde per blosfractie (gemiddeld over appelen van jonge en oude
bomen)
Blosfractie Zetmeelwaarde Percentage IBE
1,86
0,0
11
2,10
1,4
12
3,03
6,2
13
Ook in experiment 6 (rode mutanten versus standaard Elstar) is nagegaan in hoeverre
de rijpheid een rol kan spelen. In tabel 10 zijn de gemiddelde zetmeelwaarden voor
zowel rode mutanten als standaard Elstar per pluk opgenomen op genomen.
Tabel 10: Zetmeelwaarde standaard Elstar en Rode mutant bij inslag
Pluk 2
Pluk 3
Pluk 4
Gemid. per pluk
Zetmeelwaarde
Pluk 1
1,28
1,63
2,60
3,32
Rode mutant
2,21
1,57
2,35
1,27
4,03
2,30
Standaard Elstar
<->ï n.s.
l.S.d 0,05
1,60 a
2,47 ab
3,67 b
Gemid. per fractie 1,27 a
<-* 1,47
l.S.d o,05
M.b.v. variantie analyse konden hier geen significante verschillen worden
aangetoond . Uit de tabel blijkt dat de zetmeelwaarden van de Rode mutanten weinig
afwijken van die van de standaard Elstar. Bij pluk 4 is de zetmeelwaarde van
standaard Elstar zelfs wat hoger dan die van de Rode mutanten. Het lijkt derhalve dat
binnen dit experiment de rijpheid geen invloed op de opgetreden verschillen in IBEpercentage heeft gehad.

Pluktijdstip
In meerdere experimenten is het element pluktijdstip opgenomen. In experiment 6 is
voor 2 uitslagtijdstippen een interactie tussen pluktijdstip en Rode mutant/ standaard
elstar aangetoond. In dit zelfde experiment kwam voor uitslagmaand maart een
significant verschil tussen pluktijdstippen voor. In de experimenten 1 en 2 kwamen
tendensen voor die wezen in dezelfde verwachte richting. Latere pluk lijkt te leiden
tot meer IBE.
Zetmeelwaarden zijn bij een later pluktijdstip hoger en leiden bij een enkel
experiment tot betrouwbare significante verschillen..
In experiment 6 (tabel 8) wijkt de zetmeelwaarde van pluktijdstip 4 significant af van
de waarden voor de pluktijdstippen 1 , 2 .

Positie in de boom
De verwachting in experiment 4 was dat appelen van 1 jarig hout meer last hebben
van IBE dan appelen van 2 jarig hout. Deze hypothese is gestoeld op de
veronderstelling dat de vruchten aan het 1-jarige hout minder voedingsstoffen
aangevoerd krijgen. Hoewel de gevonden verschillen niet significant zijn neigen de
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l.S.d.o,05

T n.s.

uitkomsten van dit experiment wel in deze richting. Overigens is daarbij opvallend dat
we in de appels afkomstig van lateraal hout hogere percentages IBE aanwezig zijn dan
in de topappels.
Uit de vergelijking van zetmeelwaarden blijkt dat in dit experiment de rijpheid
(zetmeelwaarden) niet met het optreden van IBE is gecorreleerd. De appelen met de
laagste zetmeelwaarde hebben na bewaring het grootse percentage IBE.
Voor wat betreft de minerale samenstelling van de vruchten valt op dat met name in
Ca-gehalte en K-gehalte verschillen bestaan tussen top-, laterale- en spurappels.
Wanneer de K/Ca verhouding bekeken wordt lijkt deze voor laterale appelen
ongunstiger (hoger) te zijn dan voor top- en spurappels(tabel 11) Een hoge K/Ca
komt doorgaans de bewaarbaarheid appelen niet ten goede.

Tabel 11: minerale samenstelling van top-, laterale en spurappels in mg per 100 gram
versgewicht.
mg
%ds
Ca
K/Ca
N
K
P
Top
6,947
133,9
11,97
16,9
19,3
6,659
50,23
Lateraal
5,824
135,1
6,278
50,43
16,7
23,2
11,91
Spur
6,239
123,7
19,8
16,2
6,285
50,96
11,13

Invloed grondsoort
Uit de resultaten van experiment 1 kunnen geen duidelijke uitspraken gedaan worden
m.b.t. het in meer of mindere mate optreden van IBE in appelen afkomstig van bomen
in een zandbaan. Hoewel de verschillen niet significant zijn valt wel op dat bij
vroegere pluk (pluk 2) meer IBE optreedt in klei en dat bij latere pluk meer IBE
optreedt in zand.
Wanneer de beperkte verschillen in minerale samenstelling (tabel 12) naast deze
resultaten wordt gelegd valt op dat bij een tweede pluk de gemiddelde K/Ca
verhouding van appelen op de zandbaan laag is en het percentage IBE dan duidelijker
lager is dan bij pluk 3. Bij pluk 3 is de K/Ca verhouding hoger dan bij pluk 2 . Echter
wanneer gekeken wordt naar appelen afkomstig van bomen buiten de zandbaan, dan
is de K/Ca verhouding vrijwel gelijk.
Tabel 12: K/Ca verhouding en P-gehalte (mg per 100 gram versgewicht)in appelen
Grond
Zandbaan (-)
Zandbaan (+)

Pluk 1
K/Ca
20,1
19,8

P
10,86
9,56

Pluk 2
K/Ca
20,31
17,4

P
10,53
9,51

Pluk 3
K/Ca
20,1
24,3

P
10,41
10,21

Onderstammen
Op basis van experiment 2 (onderstam) zijn geen overtuigende aanwijzigen verkregen
omtrent een duidelijke invloed van de onderstam op het optreden van IBE. De
resultaten lijken te gaan in de richting van meer IBE in appelen afkomstig van bomen
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met onderstam M27 . Dit is in lijn met de verwachting: meer IBE in appelen van
bomen met M27 als onderstam. Mogelijke reden: open gewas en meer blos.
Wanneer ook hier de verschillen in rijpheid op basis van de zetmeelwaarde worden
beschouwd levert dit het overzicht in tabel 13. Uit de tabel blijkt dat de rijpheid van
appelen op M27 in pluk 3 iets verder lijkt te zijn gevorderd dan op M9

Tabel 13: Zetmeelwaarden vanElstar per pluk en per onderstam.
Pluk 2
Pluk 3
Pluk 1
M9
1,26
1,74
1,07
M27
1,31
2,43
1,12
Gemiddeld
2,09
1,09
1,28

Leeftijd aanplant.
Het grote verschil, weergegeven in figuur 7 was vanwege de grote verschillen tussen
bedrijven toch niet significant.
De conclusie uit de resultaten in dit experiment, komt overeen met de verwachting
dat appelen van jonge bomen meer last hebben van IBE, enerzijds vanwege een
sterkere vegetatieve groei, een geringe dracht en grovere vruchten, anderzijds
vanwege een minder gesloten gewas (meer blos).
Plukfrequentie
Gezien het volledig ontbreken van appelen met IBE in experiment 5 kunnen hier geen
conclusies aan worden verbonden.
Dun-, drachtniveau
In het experiment kwam naar voren dat in de objecten nauwelijks appelen met IBE
voorkwamen. Daardoor kunnen binnen dit experiment geen uitspraken gedaan kunnen
worden over de invloed van duntijdstippen, dun- en drachtniveau's.
Zomersnoei
Vanuit de enquête kwam een indicatie dat zomersnoei invloed zou hebben op het
optreden van IBE. Dit zou dan moeten lopen langs de lijn dat door zomersnoei de Ca
voorziening voor de vruchten zou verbeteren. In dit experiment komt zowel op
percentage IBE als Ca-gehalte (Tabel 14).
Tabel 14: Minerale samenstelling van appelen afkomstig van bomen wel of niet zijn
gezomersnoeid
^
Mg
Zomersnoei
Ca
K
N
P
6.08
Ja
6.01
115.5
52.5
10.12
5.18
Nee
6.35
132.5
60.3
11.76
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3.2 Bespreking invloedsfactoren oogst en bewaring
De twee belangrijkste interacterende factoren, die van invloed zijn op de inductie van
IBE zijn de bewaartemperatuur en de gevoeligheid van de herkomst. Bij deze
interactie is, zo blijkt, de bewaarduur als derde dimensie eveneens van groot belang.
IBE wordt vooral veroorzaakt door lage temperatuurbederf. Bij -1° C was er een hoge
aantasting, bij +1.5° C enigszins en bij + 4°C nauwelijks. Naarmate de bewaring
langer duurt, is dit effect sterker.
Als de bepalingen van de IBE-score en het percentage IBE naast elkaar gelegd
worden, blijkt dat tussen ca. 3 en 5 maanden bewaring het aantal aangetaste appels
niet toeneemt, maar de mate van aantasting wel. Deze waarneming was bij alle
herkomsten eenduidig. De invloed van CA-condities was minder groot: bewaring bij
10% CO2 resulteerde in significant meer IBE; de invloed van O2 was te verwaarlozen.
Uitgestelde CA had een tegenstrijdige invloed op de IBE aantasting bij de diverse
herkomsten.
Op basis van het inductieonderzoek kunnen vooralsnog, naar volgorde van
importantie de volgende factoren geselecteerd worden die verantwoordelijk zijn voor
IBE: bewaartemperatuur, gevoeligheid herkomst, pluktijdstip / rijpheid, bewaartijd,
C02-concentratie en blosontwikkeling / kleurmutanten.
Verder valt op dat het percentage senescence bij 4°C bij alle uitslagen minder is dan
bij -1.5°C. Dit is mogelijk doordat bij de monstername de duidelijk beschadigde
appels niet meegenomen zijn (zie tevens tabel in paragraaf 2.2.8). Per herkomst bleek
dat de late pluk steeds significant meer bruin vertoonde dan de normale pluk. Bij de
niet gevoelige herkomsten bleek dat de vroege pluk na uitstal steeds significant
hogere IBE-scores had dan de late pluk. Hierover valt op dit moment slechts te
speculeren.

3.3 Bespreking schadeindicatoren en detectie
Vitamine C
In peren is er een relatie gevonden tussen het vitamine C gehalte en de ontwikkeling
van bruin in het vruchtvlees. Bruin wordt veroorzaakt door de zogenaamde
decompartimentalisatie van de cellen van de vrucht. Hierdoor kunnen bepaalde
enzymen actief worden, die een bruine kleur veroorzaken. Decompartimentalisatie
kan veroorzaakt worden door verschillende processen. In peren bijvoorbeeld lijkt
koolzuur een belangrijke factor. In Elstar lijkt de temperatuur belangrijk. Het is niet
duidelijk of vitamine C in appels een directe dan wel indirecte relatie heeft tot
bruining. Dit zou verder onderzocht moeten worden, onafhankelijk van de
bewaartemperatuur. Hieruit wordt vervolgens duidelijk of vitamine C kan optreden als
indicator in appels.
In peren is een laag vitamine C gehalte te correleren aan de ontwikkeling van bruin. In
Elstar hebben bruine appels juist een hoog vitamine C gehalte. Dit hoeft elkaar niet
tegen te spreken. Het kan zijn dat in appels het vitamine C gehalte verhoogd wordt als
bescherming tegen bruin. Bruin-vorming is een oxidatie-proces, en vitamine C is een
antioxidant, waarvan bekend is dat het in bepaalde omstandigheden bruin tegengaat.
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Het kan echter ook zijn dat een verhoogd vitamine C gehalte een neveneffect is, of
zelfs helemaal geen relatie vertoont met bruining. Het zou kunnen dat bruin vooral
temperatuur-afhankelijk is. Bij een lage temperatuur wordt de samenstelling van
membranen aangepast. Gebeurt dit niet, om wat voor een reden dan ook, dan kan er
ook decompartimentalisatie optreden met bruining als gevolg. Het vitamine C gehalte
vertoont dan waarschijnlijk geen directe relatie met dit proces, het is een neveneffect.
Verder onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de directe oorzaak van
bruining en de mogelijke relatie van vitamine C hierin en /of vitamine C als
schadeindicator gebruikt kan worden.

Vluchtige stoffen
Het resultaat geeft aan dat er mogelijkheden zijn om vluchtige componenten te vinden
die een duidelijke relatie hebben met inwendig bruine appelen. Hoewel de
experimenten nog kleinschalig van opzet waren geeft dit ook de uitvoerbaarheid van
het onderzoek aan.
In toekomstig onderzoek moeten veel meer appels en partijen getest worden, waarbij
ook experimenten in de tijd uitgevoerd moeten worden. Uiteraard zal, als inderdaad
blijkt dat deze stoffen indicatief zijn, de aard van deze stoffen onderzocht moeten
worden. Pas dan kan er gekeken worden of deze stoffen bekend zijn in de literatuur,
en wat hun functie is. Mogelijk kan de verhoogde emissie van deze stoffen van bruine
appels op deze manier verklaard worden. Een ander belangrijk feit is de kwaliteit van
de marker. De voorkeur gaat uit naar markers die detecteerbaar zijn voordat bruining
optreedt. Dan kunnen eventueel bewaarcondities bijgestuurd worden ofwel de
afzetstrategie veranderd kunnen worden. Het belangrijke voordeel van deze vluchtige
stoffen dat de monstername relatief eenvoudig is. Er moet gezegd worden dat dit
gedeelte van het onderzoek geheel nieuw is wat betekent dat toekomstige resultaten
moeilijk voorspelbaar zijn.
Tevens richt het onderzoek zich op ethaan. Het ATO-DLO heeft tijdens een eerder
onderzoek gevonden dat bruine peren ethaan emitteren. Het probleem bij dit
onderzoek is de gevoeligheid waarmee deze vluchtige component gemeten kan
worden. Ethaan is meetbaat m.b.v. fotoakoestiek, echter, de gevoeligheid is nog niet
dermate verhoogd dat ethaan aan appels gemeten kan worden. Een andere optie is
ethaan met een GC te meten. Dit vereist echter een speciale procedure, omdat ethaan
en ethyleen, dat in hoge concentraties door fruit geproduceerd wordt, moeilijk te
scheiden zijn. In de toekomst zullen wij ons concentreren op de verbetering van
genoemde methoden.
Wat betreft detectie van IBE is met een akoestische meetmethode (Peleg Fruit Tester)
getracht bruine appelen te detecteren, wat maar ten dele is gelukt. Met de huidige
frequenties kan nog geen betrouwbare scheiding gemaakt worden tussen gezonde en
gave vruchten.
EM opnamen hebben aangetoond dat de celwanden van appelen bewaard in de lage
bewaartemperatuur abnormale uitstulpingen vertoonden, verdere analyses zijn
noodzakelijk. Celweefsel van bruine appelen vertoonde duidelijke structuur
afwijkingen met name rond de vaatbundels.
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4.0 Conclusies

4.1 Conclusies teelt en oogst
• Binnen dezelfde boom hebben lijken rode appelen meer last te hebben van IBE
dan minder gekleurde appelen._Hierbij kan de rijpheid een rol spelen.
• Appels van tweejarig hout lijken wat minder last te hebben van IBE dan appels
van eenjarig hout.
• Later plukken lijkt te leiden tot het optreden van meer IBE na bewaring.
• In rode mutanten lijkt IBE sterker voor te komen dan in standaard Elstar.
• Er is een lichte aanwijzing dat appelen afkomstig van jonge bomen meer last
hebben van IBE dan appels van oudere bomen.
• Tussen appels afkomstig van bomen in en buiten de zandbaan zijn geen duidelijke
verschillen in het optreden van IBE waargenomen.

4.2 Conclusies oogst en bewaring
• Een belangrijke oorzaak voor inwendig bruin bij Elstar is een lage bewaartemperatuur. Gezien de sterke toename bij -1° lijkt dit een causale factor te zijn.
• Electronen microscopische opnamen tonen structurele verschillen tussen bruine
en niet bruin appelen en tussen appelen bewaard bij -1 en +1.5°C.
• Later geplukte appelen zijn duidelijk gevoeliger voor inwendig bruin
• Een hoger CCVgehalte veroorzaakt meer inwendig bruin.
• Een lager 02-gehalte had geen effect op inwendig bruin
• Uitgestelde CA had geen structurele invloed op de bruinontwikkeling
• Met de Peleg-methode is non-destructieve detectie van bruine appelen mogelijk,
maar tot duverre onvoldoende betrouwbaar.
• Onderzoek naar schadeindicatoren gaf te zien dat bruine appelen specifiek 3
soorten vluchtige stoffen produceert Anderzijds is het vitamine C gehalte hoger in
bruine appelen en in appelen bewaard in -1°C.
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5.0 Vervolgonderzoek
Aan de belangrijkste doelstellingen is in het haalbaarheidsonderzoek voldaan. Dit
betekent dat de kans op concrete resultaten in het vervolgonderzoek goed is. Het
induceren van inwendige bruinverkleuring door teelt, oogst en bewaarmaatregelen is,
zelfs in een voor bruin ongevoelig jaar, gelukt. Hierbij moet de kanttekening geplaatst
worden dat de inductieperiode lang is, waardoor effecten van mogelijke maatregelen
pas laat zichtbaar worden en uitkomsten van voorspellingen dus ook pas laat toetsbaar
zijn.
Op basis van de resultaten van de eerste fase van het IBE onderzoek kunnen factoren
worden aangewezen die zeer waarschijnlijk verband houden met of direct
verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van inwendig bruin, nl.
- mate van blosontwikkeling (beïnvloed door onderstam, dunning, licht,
pluktijdstip, kleurmutanten)
- pluktijdstip / rijpheid
- bewaartemperatuur (waarschijnlijk causale factor)
- bewaartijd
- C02
Indertijd bij de totstandkoming van het project zijn de navolgende centrale
doelstellingen geformuleerd:
a) detectie van initiële schadeprocessen die leiden tot inwendige bruinverkleuring
b) voorspelling van risico op schade op basis van teelt- en boomgaardfactoren en op
basis van de productrespons tijdens bewaring.
c) veilige bewaarscenario's.
Daaraan willen we nu een vierde doelstelling toevoegen:
d) voorspelling van risico op schade op basis van klimatologische factoren.
ad a). Omdat de verantwoordelijke factoren voor inwendig bruin op basis van het
haalbaarheidsonderzoek deels bekend zijn kan op gerichte wijze onderzocht worden
welke schadeprocessen uiteindelijk leiden tot bruinverkleuring van de appelen. Deze
schadeprocessen moeten duidelijk in beeld gebracht worden om gericht op zoek te
gaan naar stoffen die directe aanwijzingen geven over het ontstaan van risico tijdens
teelt, oogst en bewaring op bruin (schade-indicatoren). In dit onderzoek zal de nadruk
liggen op biochemische / biofysisische aspecten die leiden tot bruinverkleuring.
Belangrijke is in eerste instantie om het mechanisme van bruinverkleuring te
ontrafelen. Naar analogie van het onderzoekresultaat bij Conference-peren wordt
nagegaan in hoeverre decompartimentalisatie van specifieke celorganellen en de
vervolgreacties i.v.m. polyfenolen en enzymactiviteit relevant is. Direct gekoppeld
hieraan is de rol van de natuurlijke antioxidanten zoals vitamine C, flavonoïden etc.,
de rol van radicalen en de rol van de beschikbare hoeveelheid door ademhaling
geleverde energie in de vrucht. Daarbij moeten koppelingen worden gelegd met
teeltvariabelen zoals blosontwikkeling, oogsttijdstip en de bewaartemperatuur.
Naast de biochemische aspecten van indicatoren is het ook van belang om
diffusiebeperkingen van de schil te onderzoeken voor vocht maar ook voor mogelijke
schadelijke stoffen zoals acetaten (biofysische component). Ook dit aspect dient
gekoppeld te worden aan diverse teeltvariabelen die te maken hebben met het ontstaan
van de afwijking.
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Ad b).Het is in deze fase nuttig om onderscheid te maken tussen de vóóroogst en
oogstfase enerzijds en de bewaarfase anderzijds,
In de eerste fase ligt de nadruk niet zozeer op biochemische indicatoren maar meer op
factoren zoals die al in het oriënterende onderzoek naar voren zijn gekomen als
waarschijnlijk mee verantwoordelijk voor het ontstaan van bruin. Deze relaties moeten
verder bevestigd worden en kunnen dan dienen om bewaarduur en bewaarconditie van
een partij fruit in te schatten.
In de naoogstfase ligt de nadruk op indicatoren tijdens de bewaring in relatie met
verschillend uitgangsmateriaal wat bewaard wordt bij diverse bewaartemperaturen/
vochtonttrekkingsscenario's. Uitgangspunt hierbij is dat aan de hand van de
indicatoren de schade voorspeld kan worden tijdens bewaring waardoor beslissingen
kunnen worden genomen om de bewaarduur te verkorten ofwel bewaarcondities te
veranderen. Schade-indicatoren tijdens bewaring kunnen chemische componenten zijn
in de vrucht maar de voorkeur gaat uit naar vluchtige stoffen afkomstig uit de vrucht
('volatiles') die gemeten kunnen worden in de cellucht. Te denken valt hierbij aan
ethaan, aldehyden en acetaten waarvan bekend is dat er een relatie is met
weefselschade bij levende organismen.
Ad c) Op basis van de gevonden factoren kan verder ook onderzoek plaatsvinden naar
veilige bewaarscenario's. Uitgangspunt hierbij is de praktische toetsing van het
voorspellingssysteem op basis van schade-indicatoren. Op grond hiervan moet een
praktische methode ontwikkeld worden waarmee bewaarcondities gestuurd worden
om inwendige bruinverkleuring te vermijden. Stuurmogelijkheden zijn in dit verband
uitgangsmateriaal, bewaartemperatuur en waarschijnlijk de mate en wijze van
ontvochtiging tijdens bewaring.
Ad d) Door een ruim aantal boomgaarden te zoeken met METY-apparatuur, verspreid
over het hele land, kan op eenvoudige wijze nagegaan worden of er een verband is
tussen temperatuur en neerslag enerzijds en het optreden van inwendig bruin
anderzijds. Dit vergt alleen een bemonsteringsronde in de oogstperiode waarbij zó
wordt geplukt dat het materiaal zo gevoelig mogelijk is (rijp, rood, mutant). Per
boomgaard worden acht kisten (ca 120 kilo) bewaard, vier onder condities die
normaal en vier onder condities die 'riskant' zijn, en op vier tijdstippen geanalyseerd
op het voorkomen van inwendig bruin. De boomgaarden worden mede geselecteerd
op grond van de historie t.a.v. inwendig bruin in Elstar.
Een vergelijkbare benadering levert voor hol en bruin in peer (internationaal project)
al een aardig voorlopig resultaat op.
Tijdsscenario van het onderzoek.
Voor de uitvoering van dit onderzoek moet gedacht worden aan een 3 jarig
programma waarbij steeds complete bewaarseizoenen gevolgd worden en het derde
jaar een uitloop heeft tot het eind van het jaar om verwerking van gegevens en
Onderdeel
Initieel schadeproces
Schadeindicatoren
Klimatologisch model
Veilige bewaarscenario's

1999-2000
X
X
X
X

2000-2001
X
X
X
X
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2001-2002
X
X
X

