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OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN
ALGEMENE ZAKEN
Bestuur
De voorzitter, de Heer C. Boudewijn, die in 1962 aan de beurt was voor aftreding,
heeft op aandrang van de bestuursleden er in toegestemd een herbenoeming als voor
zitter te aanvaarden; hij werd als zodanig m.i.v. 1-1-1962 door de Minister van Land
bouw en Visserij herbenoemd.
Dr. ir. G. de Bakker, officiële vertegenwoordiger van het Ministerie van Landbouw
en Visserij bij het bestuur van het I.B.V.T. werd in 1962 in deze hoedanigheid opge
volgd door dr. ir. D. W. Stolp wegens een bevordering van dr. de Bakker in het kader
van de reorganisatie bij genoemd Ministerie.
Dr. ir. J. R. Jensma heeft m.i.v. 1-1-1963 ontheffing gevraagd van zijn functie als
bestuurslid i.v.m. aanvaarding van een andere werkkring.
Adviescommissie Verwerking
De Adviescommissie Verwerking van het Bestuur, bestaande uit prof. dr. ir. H. A.
Leniger, voorzitter, de heren D. R. d'Arnaud Gerkens, F. J. C. B. Jansen en R. C.
Zwaardemaker, leden, werd in 1962 uitgebreid met 2 nieuwe leden, de heren ir. J. Th.
van Vught en D. M. van IJsselstein.
Koninklijke onderscheiding
De heer R. Feenstra, directeur van de Betuwse Handelsvereniging te Kesteren, die
in de dertiger jaren mede het initiatief nam tot de oprichting van de „Wijncommissie",
welke als voorloper van het I.B.V.T. kan worden beschouwd, werd benoemd tot
ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Materieel
Het gebrek aan ruimte voor het onderzoek deed zich opnieuw voelen. Dit was o.a.
aanleiding tot het opheffen van de diepvrieskluis, die door het Instituut voor Landbouwhuishoudkundig Onderzoek werd geëxploiteerd.
Hoewel de begroting voor de gewone dienst aanvankelijk geen perspectieven bood
voor het verrichten van grotere aanschaffingen, kon door een latere verhoging van de
overheidssubsidie uitvoering worden gegeven aan een aantal belangrijke investeringen.
Zo werden o.a. aangeschaft: een votator, een vlam-ionisatie-gaschromatograaf, een
Bausch en Lump spectrofotometer, een tenderometer en een Honeywell Multipoint
Recorder. Uit de kapitaalsdienst kan worden overgegaan tot aanschaffing van een
zestal klimaatkasten.
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Bezoekers en gastmedewerkers
Uit ons eigen land werden 1109 personen ontvangen; uit het buitenland bezochten
296 personen het instituut. Een viertal buitenlanders verbleef enige tijd als gastmede
werker, nl. de heren Bambakaz uit Griekenland, S. E. M. Mahmoud Elnabaway uit
Egypte, G. Yandermeulen uit België en J. Waeringsaasen uit Noorwegen.
Bibliotheek
Het boekenbezit nam in 1962 toe met 900 delen. Het aantal abonnementen op tijd
schriften en periodieken bedraagt momenteel 213. Van de bibliotheek wordt ook bui
ten het instituut een druk gebruik gemaakt. Van de 3716 uitleningen waren er 612 aan
instellingen, bedrijven en particulieren.
Activiteiten in commissies
Internationaal overleg
Door de directeur van het I.B.V.T. werden een aantal vergaderingen van de E.C.E.
(Economie Commission for Europe) werkgroep „Standardization of Perishable Food
stuffs" bijgewoond. Als tastbaar resultaat van dit overleg kwam de 17de standaard
voor kwaliteitseisen van verse produkten tot stand. Voor een aantal andere produkten
werden voorlopige aanbevelingen opgesteld. De normen werden in E.E.G.-verband
overgenomen.
Naast het verse produkt werd eveneens aandacht geschonken aan standaardisatie
van de kwaliteitseisen voor verwerkte produkten. Zo werd een begin gemaakt met het
opstellen van normen voor vruchtenpulp en gedroogde vruchten. Bij de bespreking
over standaardisatie van de kwaliteit van vruchtesappen werd in de eerste plaats
aandacht geschonken aan de naamsaanduiding en de begripsomschrijving.
De O.E.C.D. (Organisation for Economie Cooperation and Development) begint
in samenwerking met het I.I.R. (International Institute for Refrigeration) met de
standaardisatie van de kwaliteit van diepvriesprodukten.
Ook de pogingen om te komen tot een geharmoniseerde wetgeving voor groente- en
vruchtenconserven in de E.E.G.-landen werden met kracht voortgezet. Voor de
vruchtenprodukten, jams en vruchten op sap, en de groenten in blik, doperwten,
sperziebonen en asperges, werd hiervoor een advies uitgebracht.
De standaardisatie van de verpakkingen voor verse produkten werd van de trans
portsfeer overgebracht naar de produktencommissie. Hierbij werd tevens een nauwe
samenwerking met de O.E.C.D. aangegaan. Aan het I.B.V.T. is verzocht in dit ver
band een onderzoek in te stellen naar de standaardisatie van de verpakkingen voor
appels en peren.
Ook de industriële organisaties waren in 1962 actief. Ir. L. Gersons, die namens het
I.B.V.T. als adviseur van enige Nederlandse delegaties optreedt, woonde 8 vergade
ringen van deze organisaties (en commissies ervan) bij.
In de bijeenkomsten worden voorstellen opgesteld, die tot een harmonisatie van
wetgeving op het gebied van de groente- en vruchtenconserven zullen leiden.
De Europese Organisatie van de Jam- en Vruchtenconservenindustrie kwam hiertoe
8

bijeen te Brussel (11-14 febr.), Aix-en-Provence (8-11 mei) en Parma (26-29 sept.) en
behandelde de volgende voorstellen.
Jams. Wat betreft het SOa-gehalte van jams is door de leden geen volledige overeen
stemming bereikt. Uiteindelijk is men het wel eens geworden over het feit dat Prima
jams vrijwel geen S02 mogen bevatten en de beide andere kwaliteiten ten hoogste
80 d.p.m. De Italiaanse fabrikantenorganisatie wenste deze hoeveelheid echter op het
etiket vermeld te zien. De door genoemde organisatie opgestelde Reglementatie voor
Jams werd, voorzien van op- en aanmerkingen van de regeringsdeskundigen van de
E.E.G.-autoriteiten te Brussel, terugontvangen. Deze werden besproken, maar in het
merendeel van de gevallen heeft men het oorspronkelijk standpunt niet verlaten.
Vruchten op sap. Het overleg over de wetgeving voor vruchten op sap vond slechts
langzaam voortgang. In feite werden alleen enige algemene begrippen besproken en de
abrikozen en perziken. In de Wetenschappelijke Commissie kwamen de peren, kersen,
vruchtenmelange, vruchtensalade en vruchtencocktail aan de orde.
Wellicht ten overvloede kan worden opgemerkt dat alles zich nog in het voorberei
dende stadium bevindt, zodat in feite aan de wetgeving van elk Partnerland niets is
veranderd.
De Wetenschappelijke Commissie van de Europese Organisatie van de Jam- en Vruchtenconserven hield een drietal vergaderingen, nl. te Aix-en-Provence (7 mei) en Milaan
(26-28 juni en 10-12 okt.).
De Technische Commissie van de Europese Organisatie van de Groenteconservenindustrie vergaderde tweemaal te Parijs (26-28 febr. en 21-24 nov.) ter bespreking van
de voorstellen voor doperwten, sperziebonen en asperges.
Doperwten. Overeenstemming is bereikt over de sortering en benaming van dop
erwten (rondzadige erwten) en tuinerwten (kreukzadige erwten). Dit voorstel werd
door de betreffende E.E.G.-commissie aanvaard, waarbij ook de verschillende rege
ringsvertegenwoordigers geen bezwaar hadden. Op het laatste moment werd van
Italiaanse regeringszijde echter gesteld dat het voorstel alleen dan aanvaardbaar was,
als een systeem van kwaliteitseisen terzelfder tijd in werking zou treden. Een voorstel,
dat reeds door de Technische Commissie van de Organisatie was uitgewerkt, werd
hiertoe tot de meest eenvoudige proporties teruggebracht. Beide voorstellen zullen in
de praktijk hun deugdelijkheid nog moeten bewijzen. Onderzoek hierover is gaande.
Sperziebonen. De Technische Commissie van genoemde organisatie heeft in het
begin van het jaar een ontwerp kwaliteitseisen opgesteld. De resultaten zijn besproken,
doch de ervaring met de materie is nog niet van dien aard dat van een definitief voor
stel kan worden gesproken.
Asperges. Met de harmonisering van de wettelijke regeling van deze conserven is een
begin gemaakt. Er is nog slechts sprake van een verkenning van de problemen. Wel is
reeds gebleken, dat de kwaliteit van asperges in blik van de beide belangrijkste produ
centen - Frankrijk en Duitsland - volkomen verschillend wordt beoordeeld.
Getracht werd in internationaal overleg te komen tot overeenstemming ten aan
zien van de bepaling van de geleerkwaliteit van pectine.
De Technische Raad van het U.R. (International Institute of Refrigeration) ver
gaderde tweemaal ter bespreking van zijn toekomstige samenstelling en de gewenste
9

wijzigingen in verband met de ontwikkeling van de kryogene techniek. Commissie 9
uit deze organisatie vergaderde te Washington en schonk in het bijzonder aandacht
aan de organisatie van het koeltechnisch onderzoek.
Nationaal overleg
Binnen de Voedingsraad werd veel activiteit ontplooid. In de „Commissie Middel
baar en Lager Voedingsonderwijs" werden twee subcommissies gevormd. In de sub
commissie Voedingsonderwijs Kweekscholen werd aandacht geschonken aan de plaats
welke het voedingsonderwijs naast verkeersonderwijs en dergelijke eventueel bij het
lager onderwijs zou moeten innemen. De tweede subcommissie Opleiding Voedingsmiddelentechnologen op hoger technologisch niveau kwam tot een eensluidend eind
rapport.
In de „Commissie Richtlijnen" werd verder gewerkt aan de opstelling van een ge
dragslijn waaraan de levensmiddelenwetgeving, gezien vanuit voedingsstandpunt, bij
voorkeur zou moeten voldoen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de ont
wikkelingen op het terrein van de voeding, voedingssamenstelling en -bereiding en de
economische mogelijkheden en wenselijkheden van het bedrijfsleven.
In de „Commissie Radio-actieve besmetting van levensmiddelen" werd de aan
dacht geconcentreerd op de eventuele gevolgen van fall-out van kernbomproeven.
Opnieuw werd aandacht geschonken aan het onderwijs in de voedingsleer op acade
misch niveau en voorts aan het verbruik van voedingsmiddelen bij de verschillende
bevolkingsgroepen en de daarbij optredende spreiding.
Onder leiding van de Inspecteur van het Tuinbouwkundig Onderzoek werden onder
zoekprojecten besproken, waarbij verschillende instellingen betrokken waren. Onder
werp van gesprek was naast de ui, nu ook de tomaat.
In de Afzeteommissie van de N.F.O. werd speciale aandacht geschonken aan de ver
pakking van James Grieve. Hieruit resulteerden een grote reeks experimenten op de
buitenlandse markt, georganiseerd door het Centraal Bureau en uitgevoerd door het
I.B.V.T. Een voorstel om meer aandacht te schenken aan de minimum kwaliteitseisen
van zacht fruit leverde nog geen reacties op.
In een Subcommissie van de Adviescommissie Warenwet werd overleg gepleegd over
de legalisering in Nederland van een in de U.S.A. reeds sedert lang toegelaten situatie
nl. de toevoeging van glucosestroop aan vruchten op sap.
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BEKNOPT OVERZICHT VAN HET VERRICHTE ONDERZOEK
Verbetering van de houdbaarheid van vers fruit
De tot dusver ter bestrijding van scald beproefde 40% alcoholische oplossingen van
sym.-dimethyldifenylureum (DDU) konden zonder gevaar van verlies aan effectiviteit
vervangen worden door waterige oplossingen mits een uitvloeier werd toegepast.
Behandeling van Golden Delicious met DDU deed zien dat de bruine verkleuring van
deze appel inderdaad tot scald gerekend moet worden, al bleek niet alle verkleuring
tot deze schilziekte te behoren. Behandeling met DDU gecombineerd met gasbewaring resulteerde, ondanks deze voor een nakleuring ongunstige omstandigheden toch
in gelere appels (twee rassen), die bovendien geheel vrij van scald waren. Een waterige
2% lecithine-oplossing met 2% emulgator (E149) was eveneens een geschikt (en bo
vendienvoorde consument onaanvechtbaar) scaldbestrijdingsmiddel bij Goudreinette.
Vooral bij hoge concentraties bewerkstelligt dit middel, bij afwezigheid van een fun
gicide, een oppervlakkige schimmelgroei die de behandelde appels een groezelig uiter
lijk kan geven. Het vergelijkend onderzoek van eventueel scaldwerende eigenschappen
van andere stoffen werd voortgezet, waarbij de keuze niet alleen werd gebaseerd op
de chemische structuur, maar ook op een coatende functie. Een praktijkproef met
Goudreinette gaf onvoldoende uitsluitsel omdat in de onbehandelde partij te weinig
scald optrad.
Spot in Jonathan kon doeltreffend worden bestreden met behulp van coatings.
Coating met lecithine in hogere concentraties had evenals bij de Goudreinette als
nadelig effect het groezelig worden (door schimmelgroei) en plaatselijke necrose (op de
aanrakingsvlakken van de appels) van de behandelde schil. In tegenstelling met sojalecithine veroorzaakte zonnebloem-lecithine op Jonathanappels 100% lenticelspot.
Bespuiting met lecithine vóór de oogst resulteerde in aanzienlijk minder Jonathanspot
tijdens bewaring.
In samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid in Groningen werden
op een 10-tal percelen Cox's O. Pippin .s^bestrijdingsproeven uitgevoerd met calciumzouten. Een 5-malige bespuiting met 1 % calciumlactaat bleek in 9 van de 10 ge
vallen het percentage stip duidelijk te verminderen. Een bemesting met gips en kalksalpeter sorteerde veel minder effect. Een Ca(N03)2-bespuiting bleek nog betere resul
taten te geven. Daar ook in het buitenland gevonden is dat dit zout de beste stipbestrijding geeft zal dit in het komende jaar op alle proefvelden worden toegediend in plaats
van calciumlactaat. Vastgesteld werd dat Ca(NOz)2-concentraties hoger dan 1 % ern
stige bladbeschadigingen kunnen veroorzaken. De veel goedkopere kalksalpeter van de
Mekog gaf bij vergelijkbare concentraties geen grotere schadewerking dan het zuivere
Ca(N03)2. Of beide zouten even werkzaam zijn tegen stip moet nog worden vastge
steld. Bespuitingen met nitraten van magnesium en kalium verergerden stip. Daar
magnesiumbespuitingen veelvuldig worden uitgevoerd bij aanwezigheid van mag11

nesiumgebrek is het noodzakelijk om vast te stellen in welke verhouding Ca en Mg toe
gediend moeten worden om zowel dit gebrek als stip te voorkomen.
Uit de stipbestrijdingsproeven bleek dat ook het percentage bederf in de Cox's
Orange Pippin door calciumbespuitingen verminderde; op de twee bedrijven, waar
dit onderzocht werd, bleek dit niet op te gaan voor het bederf in de Jonathan.
Voor dit ras werd nagegaan - of evenals dit voor Cox het geval is - een geleidelijke
verlaging van de temperatuur voordelen biedt. Bij appels van 5 herkomsten bleek in
derdaad door deze behandeling het percentage bederf bij koelhuisbewaring sterk te
verminderen. Het versterkte optreden van spot kon worden bestreden door dompelen
in lecithine. Ook de afrijping en smaak werden niet ongunstig beïnvloed. Bij de nor
male gasbewaring bleek echter een geleidelijke verlaging van de temperatuur (tot
2°C) nog tot zeer veel bederf aanleiding te geven. Onder deze omstandigheden gaf
een bewaartemperatuur van 4°C de beste resultaten. Een verhoging van deze tem
peratuur leidde tot veel minder uitval dan een verlaging. De bestudering der ziekte
symptomen bracht aan het licht dat deze veranderen naarmate de temperatuur daalt,
vooral in de gasbewaring. In het laatste geval en in lecithine gedompelde vruchten ont
stonden daarbij infiltratieverschijnselen in het vruchtvlees. Daar ook glazigheid bij
de oogst samen gaat met veel bederf menen wij dat aan het verschijnsel van het uit
treden van celvocht in de intercellulairen de nodige aandacht moet worden besteed.
Op diverse appelrassen kon de ontwikkeling van Gloeosporium worden geremd door
bespuitingen voor de oogst zowel als door behandeling (dompelen na de oogst) met
oplossingen van sym.-dimethyldifenylureum (DDU), van difenylamine (DPA) en van
diverse ontsmettingsmiddelen. Eerstgenoemde stof had een intensievere geelverkleuring van de appel tijdens de opslag als neveneffect. Zulke gunstige effecten op de grondkleur werden echter hoegenaamd niet bereikt met de Groene Goudreinette.
Verbetering van de houdbaarheid van groenten
De invloed van electronenstralen op de houdbaarheid is op een aantal tuinbouwprodukten, met name fruit en komkommers, getoetst en tevens op de fungi die het
meest op deze produkten worden aangetroffen. Bevochtigen van groenten met een
0,001 % oplossing van N6-benzyladenine is volgens buitenlandse onderzoekers van
gunstige invloed op de frisheid tijdens bewaring; dit wordt voor Nederlandse produk
ten onderzocht. De ontwikkeling van koprot in uien bleek te verergeren wanneer het
gewas op het veld door een plastic afdekking werd uitgesloten van kunstmatige of
natuurlijke beregening; na de oogst kon de ontwikkeling van het koprot geremd wor
den door de uien onder geconditioneerde omstandigheden te drogen, d.w.z. in lucht
van 40°C.
Verbeteringen ten behoeve van de conservenindustrie
Het uiteenvallen van aardbeienpulp wordt toegeschreven aan een pectolytisch enzym
dat in de aardbei zelf (niet in de begeleidende microflora) aanwezig is; proeven ter
bestrijding van het uiteenvallen worden dan ook gericht op enzym-inactivering met
voor de praktijk aanvaardbare middelen.
Inzake het roodverkleuren van zuurkool werden werkhypothesen opgesteld die
richting geven aan het verdere onderzoek ter bestrijding van deze kwaal.
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De kleur van gesteriliseerde spinazie bleek beter naarmate het produkt meer chlorofyllide bevatte, m.a.w. naarmate het enzym chlorofyllase tevoren actief geweest was;
vandaar dat de gunstige werking van lang-laag blancheren (Thomas-patent) vooral
optrad vóór en nà juni-juli, de maanden waarin chlorofyllase-activiteit in verse spi
nazie het geringst is.
Fysiologische analyse van verse vruchten
Het ademhalings-clirnacterium, een veel gebruikt criterium voor de rijpheidsgraad
van appels en peren, bleek in een aantal monsters Jonathan, welke met bijzondere
voorzorgen waren genomen van bomen met goede en slechte dracht, vrijwel gelijktijdig
op te treden. Ook de relatieve ademhalingsintensiteit (mg C02/kg.u) was voor alle
monsters vrijwel dezelfde. Het enig aanwijsbare verschil in de levensverrichtingen der
twee categorieën appels betrof het verloop van de hardheid en van het zuurgehalte.
Het verloop van de ademhalingsintensiteit (mg C02/kg.u) van vergelijkbare mon
sters James Grieve, Cox en Jonathan werd bepaald met de ,,rock'n' roll-methode"
(waar elk monster 8 à 12 stuks vruchten omvat) en het „respirotron" (waarin elk
monster uit één afzonderlijke vrucht bestaat). Als vrijwel gelijkluidend resultaat van
de drie proefseries werden met rock'n' roll steiler toenemende en hogere intensiteiten
gevonden, wat zou kunnen worden toegeschreven aan auto-stimulering van de opeen
gepakte vruchten.
Drie achtereenvolgende plukken van Jonathan vertoonden aanvankelijk duidelijke
verschillen in het verloop van hun ademhalingsintensiteit (de COa-produktie, gemeten
aan afzonderlijke vruchten in het respirotron); later in het bewaarseizoen vielen deze
onderlinge verschillen weg. Diverse scaldwerende behandelingen (dompelen) resul
teerden aanvankelijk in minieme verschillen van de COa-produktie van Goudreinette ;
later in het bewaarseizoen, vooral nadat een storing in de temperatuurregeling had
plaats gehad, trad enig verschil aan de dag.
Chemische en biochemische analyse
De vluchtige stoffen, welke door Golden Delicious en Goudreinette onder verschil
lende omstandigheden worden afgescheiden, werden met behulp van gaschromatografie geanalyseerd. Kwantitatieve bepalingsmethodieken voor peroxydase-activiteit
werden vergelijkenderwijs getoetst In onze gecombineerde microbepaling voor
calcium, magnesium en fosfaat werd een storende factor weggewerkt.
Fysische waarnemingen
Van een aantal methoden om koolzuur uit lucht te wassen zijn karakteristieke eigen
schappen bepaald en met elkaar vergeleken. Aan de hand van dit onderzoek zijn
enkele conclusies getrokken voor een verdere ontwikkeling op dit gebied.
Een door ons ontwikkelde methode om de k-waarde van geïsoleerde voertuigen te
bepalen is beproefd aan een constructie, waarbij vochttransport of in vloeibare of in
dampvorm mogelijk is. Het bleek dat de warmtegeleiding niet zo zeer door transport
in dampvorm maar eerder door het vochtgehalte van de isolatie wordt bepaald. Er
is een proefopstelling uitgewerkt waarbij het vochtgehalte van de constructie tijdens
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de meting constant wordt gehouden. Van enkele nieuwe isolatiematerialen is de toe
passing in de tuinbouwsector bestudeerd.
Het bepalen van stofeigenschappen van verpakte produkten, nodig om inzicht te
verkrijgen in het mechanisme van de afkoeling, is voortgezet. Het bleek dat de warmtegeleidingscoëfficiënt van kunstcitroenen verpakt in een voorraadkist groter kan zijn
dan de warmtegeleidingscoëfficiënt van het produkt zelf. Voor een vereenvoudigde
werkwijze om de afkoelsnelheid van produkten te berekenen is een mathematische
behandeling gevonden.
Aan het meten van de kleur van tomaten is verder gewerkt. Door het toepassen van
een statistische berekening kon een beter inzicht worden verkregen in de mogelijk
heden om tomaten naar kleur te scheiden.
Op het gebied van temperatuurmeting is aandacht geschonken aan het meten onder
instationaire omstandigheden bijv. bij het steriliseren in blikken. Door warmtegeleiding langs de thermokoppeldraden treden hier meetfouten op. Deze kunnen wor
den gereduceerd, wanneer men met dunne draden van slecht warmtegeleidend mate
riaal bijv. manganin-constantaan of chromel-alumel werkt. Beschouv/t men opwar
ming en afkoeling samen dan blijkt dat de meetfouten bij het sterilisatie-effect elkaar
kunnen compenseren.
Voor het meten van luchtvochtigheid komen steeds nieuwe instrumenten op de
markt. Een voeler voor vochtmetingen zou moeten voldoen aan: hoge gevoeligheid
(ook bij lage temperaturen en hoge vochtigheden), constant in de tijd, geen verstoring
van het te meten klimaat. Er zijn weer enkele meters beproefd, maar een ideale voeler
is hierbij niet gevonden.
Voor het meten van temperaturen in koelhuizen is het wenselijk te beschikken over
een eenvoudig en goedkoop instrument, dat tevens het overschrijden van een mini
mum en maximum grens signaleert. Hiervoor staan verschillende mogelijkheden ter
beschikking. Bij een vergelijking van de systemen is een thermokoppelmeting aan
trekkelijk gebleken.
Het onderzoek naar de toepassing van verhitting in hoog frequente wisselvelden is
weer opgevat. De werkzaamheden beperkten zich in hoofdzaak tot het bestuderen van
recente literatuur en het uitwisselen van gedachten met andere instellingen.
Op het terrein van indampen en aromawinning is aandacht geschonken aan dit zo
belangrijke punt der verblijftijden. Bepaling van verblijftijden en -spectra in technische
apparaturen blijkt vooralsnog moeilijkheden op te leveren. Kunstmatig samengestelde
appelaroma's zijn in het beschikbare destillatie-apparaat moeilijk te scheiden. Daarom
is het gedrag van enkele organische zuren bij zeer lage concentraties bestudeerd.
Ontwikkeling apparatuur
Voor het wassen van koolzuur uit gascellen is een apparaat ontworpen waarin droge
kalk als absorptiemiddel kan worden gebruikt.
Om tomaten naar kwaliteit te scheiden is een proefmodel van een tomatensorteermachine gemaakt en beproefd.
Op het gebied van het vacuümkoelen is aandacht besteed aan de hiervoor benodigde
apparatuur. Aan de hand van een kostenberekening is de keuze gevallen op straalpompen met mechanisch gekoelde condensors.
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Aan de hand van een studie over luchtlekkage in gascellen is een methode ontwikkeld
om het koolzuurgehalte in opslagruimten op een eenvoudige wijze centraal te regelen,
waarbij invloeden van buiten zoals barometerverschillen sterk worden genivelleerd.
Van verschillende methoden om condensors van koelinstallaties te koelen zijn kos
tenberekeningen met elkaar vergeleken. Indien bronwater van voldoend goede kwali
teit aanwezig is, zal hiermede het goedkoopst kunnen worden gewerkt. I n andere geval
len bleek een installatie met gewone luchtgekoelde condensors voordeliger te zijn dan
het gebruik van waterzuivering of van zgn. koeltorens.
De in 1960 bestelde apparatuur om een continu meting bij verschillende golflengten
met doormallend licht te verrichten is in juli 1962 opgeleverd. Ondanks grondige beproe
ving kon dit apparaat niet direct in gebruik worden genomen. De golflengtenmarkering, de voeding en signaalafname van de fotoversterkers alsmede de optische afdich
ting moesten worden herzien. Het onderzoek op het gebied der non-destructieve
kwaliteitsbepaling is hierdoor ernstig vertraagd.
Voor het onderzoek op het gebied van de bewaring is een reeks ruimten nodig,
waarin de temperatuur en de vochtigheid in het bereik van het bewaarklimaat zeer
constant kunnen worden gehouden. Men pleegt zo'n inrichting een klimaatorgel te
noemen. Na talrijke onderzoekingen en besprekingen is een ontwerp gemaakt en be
proefd op een kleine ruimte van 300 liter inhoud. Aan de hand van de hiermede be
reikte resultaten is een volgend ontwerp gemaakt voor een ruimte van ongeveer 2 m3.
Deze inhoud is afgestemd op de behoefte van het bewaaronderzoek. Het belangrijkste
kenmerk van dit ontwerp is een bevochtiging, waarbij het dauwpunt in de kamer wordt
geregeld door instelling van de temperatuur en de druk van een natte luchtpomp. Dit
systeem bleek toegepast in een prototype voor het klimaatorgel buitengewoon bevre
digend te werken.
De grootste moeilijkheid bij het ontwerpen van klimaatruimten ligt in de aan de
ruimte toegevoerde warmte, voor een deel noodzakelijk om de gewenste of vereiste
ventilatie in de kamer te bereiken. Verder hebben temperatuurschommelingen buiten
de kamers een grote invloed op het klimaat in de kamers.
Om warmte-overdracht en stoftransport bij het vriesdrogen nader te kunnen bestu
deren is een nieuwe apparatuur ontwikkeld, waarmede het volgende seizoen proeven
onder constante buitenomstandigheden kunnen worden uitgevoerd.
Economie, statistiek en wiskundige verwerking
Teneinde meer inzicht te krijgen in de kosten van het centraal sorteren van fruit is dit
onderzoek voortgezet met een aantal waarnemingen met peren. Hierbij zijn de sorteerprestaties per manuur en per machineuur vastgelegd. De variatie is zo groot dat
zonder verder onderzoek geen gemiddelde prestatie kan worden gegeven.
Ter vergelijking met de uitkomsten van het centraal sorteren van tomaten zijn ge
gevens opgenomen bij afzonderlijke telers. Ook hier was een vrij belangrijke variatie.
Duidelijk was evenwel dat de prestaties per manuur belangrijk hoger liggen dan bij de
geconstateerde tijden van centraal sorteren. De voornaamste oorzaken hiervan zijn
gemakkelijk aan te wijzen:
a. de telers sorteren maar een beperkte tijd, waardoor ze een hoger tempo kunnen
handhaven;
15

b. de centrale sortering krijgt over het algemeen minder goede partijen te verwerken;
c. de efficiency bij de centrale sorteerafdelingen ligt door een aantal omstandigheden
nog onvoldoende hoog.
De berekening naar de kosten van het koelen van hard fruit zijn weer bij een aantal
veilingkoelhuizen uitgevoerd. Speciale aandacht is hierbij geschonken aan de stroomkosten, één van de belangrijkste posten van de variabele kosten.
Het onderzoek naar de kwaliteits- en gewichtsverliezen van hard fruit gedurende de
opslag is voortgezet. Daartoe zijn regelmatig proefpartijen gecontroleerd uit koel- en
gascellen. Verder zijn de gegevens van een aantal achtereenvolgende jaren verwerkt.
Zowel het gewichtsverlies als het kwaliteitsverlies is in de gascel lager dan in de koelcel.
Een begin is gemaakt met de opzet van een onderzoek naar de kosten van het ver
pakken van hardfruit. Verschillende verpakkingsvormen zijn hierbij betrokken.
Op verzoek van de Bond Westland is deelgenomen aan het werk van de commissie
welke is ingesteld ter bestudering van mogelijke verbeteringen in de Westlandse
veilingstructuur.
Met een groot aantal veilingen is een regelmatig contact onderhouden. Verschillende
adviezen werden uitgewerkt, o.a. voor het interne transport. De nodige aandacht is
besteed aan de gewijzigde vorm van afzet, zoals die zich voordoet bij de zelfbedienings
zaken.
Bewaring appels en peren
Het bewaaronderzoek heeft voor het merendeel betrekking gehad op verbetering
van de kwaliteit en verlenging van de houdbaarheid.
Er is aandacht besteed aan de methodes van bemonstering voor bewaarproeven.
Het doel was de variabiliteit tussen vruchten van verschillende bomen te bepalen.
Met Groene Goudreinette is verder gezocht of er een betrouwbare correlatie tussen
N-gehalte, eiwitgehalte en de groene grondkleur bestond. Dit bleek niet het geval te
zijn. Er is wel een verband, doch dit is niet eenvoudig vast te stellen en evenmin be
trouwbaar.
De invloed van het na de pluk niet direct in de koelcel brengen van appelen en Con
ference op dc houdbaarheid werd nader onderzocht. Conference, die 14 dagen na de
pluk werd gekoeld, gaf vrij veel buikziek. De objecten, die direct en na 7 dagen werden
gekoeld, gaven een goed resultaat. Bij Golden Delicious, Jonathan en Goudreinette
liep het bewaarresultaat van de verschillende behandelingen weinig uiteen.
In samenwerking met het I.B. (Instituut voor Bodemvruchtbaarheid) Groningen en
het rijkstuinbouwconsulentschap Geldermalsen werd Conference van een NK-bemestingsproefveld bewaard. Er werden slechts geringe verschillen waargenomen tussen de
diverse bemestingsobjecten.
In een onderzoek naar de invloed van enkele appelrassen op eikaars houdbaarheid
werden geen grote nadelige invloeden gevonden.
Het onderzoek met luchtwassers werd afgesloten.
In dit laatste onderzoek werd de invloed van het uitwassen van aromastoffen be
keken, waarbij het water dat werd gebruikt voor het uitwassen wel en niet werd rond
gepompt.
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Er werden beduidende verschillen in scaldaantasting gevonden en in een enkel geval
slappe vruchten. Gloeosporiumrot, stek en rot hebben dit jaar de resultaten niet ver
troebeld. Een gunstige invloed van het uitwassen van de aromastoffen kon niet worden
waargenomen.
De invloed van het bevochtigen van de lucht in fruitbewaarplaatsen werd nagegaan
op de Veiling Vierpolders. De houdbaarheid in een bevochtigde bewaarplaats was iets
beter dan in de normale. In het kader van dit werk werd een aantal luchtvochtigheidsmeters op hun bruikbaarheid getest.
In samenwerking met het C.B.T.V. werden proeven genomen met het wassen van
appels voor bewaring in oplossingen waaraan desinfectiemiddelen waren toegevoegd.
Enkele middelen gaven gunstige resultaten.
In samenwerking met de veiling Krabbendijke werd de invloed van het bijkoelen
van een fruitbewaarplaats met een mobiele koelinstallatie bestudeerd. Er werd een
gunstige invloed van het bijkoelen waargenomen, doch het bewaarresultaat bleef nog
achter bij dat van een koelcel.
De oogsttijdenproef met Conference bewaard in de koelcel, de gascel en in poly
ethyleen zakken gaf weer een gunstig resultaat te zien voor de late pluk. Deze leverde
meer kilogrammen op, doch ook meer rot dan de andere pluktijden. Dit laatste werd
echter gecompenseerd door de meerdere kilo's gave vruchten. Bewaring in de gascel
verdient de voorkeur.
In verband met de steeds meer optredende inwendige bruinverkleuring van Confe
rence werd een onderzoek ingesteld naar het resultaat van gescrubde gasbewaring.
De kleur van de vruchten, die bij 0 % C02 waren bewaard, was het beste. Inwendige
bruinverkleuring werd niet waargenomen.
Jonathan werd in gescrubde gascellen bewaard om het effect van een zeer laag per
centage 02 en C02 op de houdbaarheid en kleur na te gaan. De objecten waar geen
koolzuur aanwezig was gaven de beste resultaten.
Met Golden Delicious is nader onderzocht of er verband bestaat tussen de tijd van
oogsten en op verschillende manieren bewaren (koelcel, gascel, plastic). Laat plukken
bleek de meeste kilo's op te leveren. Er bleek geen duidelijk nadeel en de kleur was het
beste. Bewaring in de gascellen en plastic leverde hardere vruchten op dan in de koel
cel.
Cox's Orange Pippin werd wel en niet gescrubd bewaard. De gescrubde bewaring
was duidelijk het beste.
Het onderzoek met verschillende typen scrubbers werd voortgezet. Een nieuw ont
worpen kalkscrubber en een waterscrubber werden beproefd en vergeleken met een
loogscrubber. De loogscrubber gaf de beste uitkomsten, hierop volgde de kalk
scrubber en tenslotte de waterscrubber.
Op kleine schaal werd de invloed onderzocht van de luchtsnelheid in met water
gescrubde gascellen op de kwaliteit van Golden Delicious. Hoge luchtsnelheden bleken
geen merkbaar effect op de uitdroging van het produkt te hebben als de r.v. zeer hoog
(98 %) was.
De gasbewaringsproeven met druiven, waarbij regelmatig S02 werd toegevoegd, zijn
voortgezet. De resultaten werden vertroebeld door een te hoge r.v.
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Bewaring groenten en zacht fruit
Waspeen werd op verschillende manieren bewaard om de invloed van een constante
en een wisselende temperatuur op het bewaarresultaat te bepalen. Bij hogere tempe
ratuur (3-4 °C) ging de peen wat uitlopen, zonder dat dit enige verbetering van de
kwaliteit gaf. Tevens werd nagegaan of het wassen van de peen met chlooroplossingen
effect had op het optreden van schimmelbederf. Dit bleek nagenoeg niet het geval te zijn.
In samenwerking met het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas
werd het onderzoek naar de invloed van cultuurmaatregelen op de houdbaarheid van
druiven vervolgd. In tegenstelling tot andere jaren bewaarden de druiven van zwaardere
gronden minder goed dan van lichtere. De voorteelt van bloemkool gaf een mindere
houdbaarheid dan die van sla en spinazie.
De oogsttijdenproef met druiven leverde ongeveer dezelfde resultaten op als in de
twee voorgaande jaren. Er kon geen duidelijk betere houdbaarheid worden gevonden
bij de laatst geoogste druiven. Trossen van de middenlegger gaven een beter bewaar
resultaat dan die van de onderlegger.
In samenwerking met de S.N.Ui.F. (Stichting Ned. Uien Federatie) en het L.E.I.
(Landbouw Economisch Instituut) werd voor het 2e jaar een onderzoek ingesteld naar
de kwaliteits- en gewichtsverliezen van uien, die tijdens bewaring in de praktijk op
treden. De uien werden opgeslagen in kuilen, rennen en luchtgekoelde bewaarplaatsen.
De laatste methode gaf het beste resultaat.
Tevens werd nagegaan in hoeverre de wijze van opslag in bewaarplaatsen het be
waarresultaat beïnvloedt. In speciale kokers werden uien losgestort (lm-2m-3m
hoog), in balen (3 m hoog) en in kisten (3 m hoog) bewaard. De laatste methode gaf
het hoogste percentage leverbare uien.
De verschillen tussen de diverse methoden waren gering.
Tesamen met de S.N.Ui.F. en het I.B. werd de invloed van stikstofbemesting op
opbrengst en bewaarresultaat nagegaan. De hoogte van de stikstofgift had geen in
vloed op de kilogramopbrengst. Evenmin kon er een aantoonbare invloed van de
N-bemesting op de bewaarbaarheid worden gevonden.
Verpakking
Er is een begin gemaakt met de systematische aanpak van het probleem kleinverpakking. Een literatuuronderzoek is nagenoeg afgesloten.
De ventilatiemogelijkheden van klein-fruitfust zijn verder bestudeerd. Er bleek
dat een pootjeshoogte van 3 cm vereist is. In dit geval heeft ook een interieur geen in
vloed op de afkoelsnelheid van het produkt.
Bij twee typen bewaarfust werd een plastic interieur beproefd. In een dichte kist
werden de beste bewaarresultaten verkregen. Slappe vruchten kwamen in kisten met
plastic interieurs nagenoeg niet voor.
In het kader der werkzaamheden van de Werkgroep Stapelkisten is het onderzoek
beperkt gebleven tot het effect van de stapelkist op de houdbaarheid van appels. Er kon
geen nadelige invloed van de stapelkist worden waargenomen in een vergelijkende
proef met bewaring in standaardfruitkisten. Het leegmaken van de stapelkisten gaf
echter veel beschadigingen.
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In samenwerking met het C.B.T.V. en enkele veilingen werd een aantal proeftran
sporten naar West-Duitsland uitgevoerd met James Grieve die op verschillende manie
ren was verpakt. Pakbladen gaven hier de gunstigste resultaten.
Steriliseren en diepvriezen
Ook dit jaar werd in samenwerking met het P.A.W. (Proefstation voor Akker- en
Weidebouw) het onderzoek naar de verwerking van tuinbonen voortgezet met een
achttal rassen die zowel op zand- als op kleigrond zijn geteeld en die in twee verschil
lende rijpheidsstadia werden geoogst. Voor de beoordeling op conservenwaarde werd
het geoogste gewas verwerkt zowel tot een gesteriliseerd- als tot diepvriesprodukt. Het
ras Wika bleek - indien bij matig rijpe toestand werd geoogst - bij de verwerking tot
diepvriesprodukt een afwijking te vertonen, t.w. dat 10-20% van de bonen na blan
cheren een afwijkende kleur vertoonden (blauw-paarse vlekken). Bij voortgezet onder
zoek bleek dat het rijpheidsstadium hier de doorslaggevende factor is. De verkleuring
is nl. bij jonge Wika-tuinbonen nauwelijks zichtbaar.
Proeven die werden verricht teneinde de zwartkleuring van in glas gesteriliseerde
tuinbonen en capucijners te voorkomen, gaven een voorlopige aanwijzing dat met
behulp van ijzerbinding een bevredigend resultaat kan worden verkregen. Dit onder
zoek wordt voortgezet.
Ook het rassenonderzoek bij doperwten vond voortgang, waarbij speciaal aandacht
werd besteed aan de verschillen tussen verwerkte rond- en gekreuktzadige erwten, tot
uiting komende in hun fysische en chemische eigenschappen.
De invloed van de wijze van verwerken op de kwaliteit van doperwten in blik bleek
bij het onderzoek naar de mogelijkheid van kwaliteitsverbetering van een dergelijk
produkt wanneer uitgegaan was van laat geoogste erwten (hoge Tm-waarden). Door
een modificatie in de verwerkingsmethode toe te passen, was het mogelijk de kwaliteit
van een dergelijk produkt belangrijk te verbeteren.
Voor de bepaling van het optimale tijdstip voor het machinaal oogsten van stamslabonen werden proeven verricht met het ras Prelude geteeld op zavelgrond bij
Geestmerambacht. Het weer in zomer 1962 werkte echter niet mee, zodat de resultaten
van het in blik verwerkte produkt niet het normale beeld te zien gaven van het kwaliteisverloop van het gewas.
Dit onderzoek zal worden voortgezet met sneller afrijpende rassen, geteeld in ver
schillende gebieden.
Door het I.B.V.T. wordt medewerking verleend aan een onderzoek van het I.L.O.
(Instituut voor Landbouwhuishoudkundig Onderzoek) te Wageningen waarbij de
invloed wordt nagegaan van verschillende conserveringsmethoden op de voedings
waarde van diverse verwerkte tuinbouwprodukten.
Bij dit in 1962 begonnen onderzoek worden de volgende verwerkingsmethoden
toegepast: wecken, diepvriezen, inblikken, conventioneel drogen met lucht en vries
drogen. Uiteraard komen de resultaten pas in 1963 ter beschikking.
Bij het onderzoek naar de conservenwaarde van bestaande en nieuwe fruit- en
groenterassen werden aardbeien, naast de gebruikelijke verwerking op sap, ook los
ingevroren en „free-flowing" verpakt in plastic zakken. Bovendien werden de rassen
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onderzocht op pulpkwaliteit en de daarna bereide jam beoordeeld. De voorlopige
reeds beschikbare resultaten zijn elders in dit verslag vermeld.
In het algemeen kan worden vermeld dat het rassenonderzoek belangrijk is geïnten
siveerd en dat dit geschiedt in samenwerking met het P.G.V.G. (Proefstation voor de
groenteteelt in de volle grond) te Alkmaar en het I.V.T. (Instituut voor de Veredeling
van Tuinbouwgewassen) te Wageningen.
Dat ook de conserveringsmethode „drogen" hierbij niet wordt vergeten blijkt
uit het feit dat dit jaar voor het eerst een 8-tal monsters bloemkool en 26 partijen rode
winterwortelen ter droging en beoordeling werden ontvangen.
Samen met het proefstation te Alkmaar werden ook enige kroterassen in onderzoek
genomen, die tot zoet-zuur produkt werden verwerkt, en de augurkenrassen : Gunter,
Guntruud, Vencross, Hocus en Baarlose Nietplekker. Deze augurkenrassen werden
verwerkt tot geconserveerd produkt in zout (sortering D) en tot gepasteuriseerd zoet
zuur produkt. De resultaten komen pas in 1963 ter beschikking.
Tafelzuren
Bij de in 1961 opgezette oriënterende proeven over koude conservering van augurken
in glazen 3-liter potten waarbij aan de opgiet benzoëzuur werd toegevoegd bleek o.a.
dat opslag bij 10°C de beste resultaten gaf.
Deze proef werd herhaald met 200-liter vaten die inwendig waren bekleed met
Corsite 110E. Deze aldus behandelde augurken zullen na een half jaar opslag (in
1963) worden beoordeeld en zo mogelijk worden overgepakt in glas.
De proeven over conservering van augurken in zout met melkzuurgisting worden
voortgezet. Nagegaan wordt de invloed van voedingszouten op de melkzuurgisting en
de mogelijkheid om met een zoutconcentratie lager dan gebruikelijk, toch behoorlijk
te conserveren.
Zuurkool
Het onderzoek naar de oorzaken van de z.g. roodverkleuring van zuurkool werd
voortgezet. Om theoretische redenen en naar aanleiding van enige proeven wordt
gedacht aan de activiteit van polyfenoloxydase geproduceerd door een micro-organis
me. Uit de resultaten van het onderzoek zal moeten blijken of deze gedachte wel of
niet juist is.
Drogen en concentreren
Door het nauwkeurig volgen van indampomstandigheden werd het behoud en
verlies nagegaan van aroma tijdens het strippen en indampen van vruchtesappen.
Verschillende kolomvullingen bleken geen betrouwbare verschillen te geven in organo
leptische waardering van de opgevangen aromaten. Tevens werden gegevens verkregen
over de wenselijke striptijd alsmede gegevens die de betrouwbaarheid van de organo
leptische beoordeling opvoeren. In het afvalcondensaat bij het indampen van het
gestripte sap bleken nog geurstoffen aanwezig te zijn.
Bij diepvriestemperatuur opgeslagen zacht fruit werd verwerkt tot sap en concen
traat, dat organoleptisch vergeleken werd met sap dat in 1961 werd gemaakt uit verse
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grondstof en dat onder diepvriescondities in gesloten houders was bewaard. Hoewel
de definitieve resultaten nog niet beschikbaar zijn, kan van de bewaarproeven met de
zacht fruit-concentraten worden vermeld, dat de bessenconcentraten vrij goed en
daarentegen de aardbei- en frambozenconcentraten slecht bewaarbaar zijn.
Het in 1960-1961 verrichte onderzoek ter verkrijging van droogkarakteristieken van
gevriesdroogde wortelblokjes, werd voortgezet met een meer homogeen produkt, n.l.
aardappelpuree. De invloed van verschil in laagdikte, druk en warmte-toevoer werd in
droogcurven vastgelegd.
Een nadeel voor verpakking en opslag van gevriesdroogde produkten is het grote
volume en de broosheid. Proeven werden verricht voor het samenpersen van gevries
droogde wortel, prei, ui en knolselderie. Op eenvoudige wijze werden van deze groen
ten na vriesdroging tabletten geperst. Het wateropnemend vermogen en de vorm der
stukken bleek niet of zeer weinig te hebben geleden.
Verwacht kan worden dat de microbiële gesteldheid van gedroogde tuinbouwprodukten in de naaste toekomst een factor zal zijn die steeds meer op de voorgrond zal
treden. De toenemende betekenis van de z.g. kant-en-klaar-produkten is hier niet
vreemd aan.
In samenwerking met enkele drogerijen werd daarom een begin gemaakt met een
onderzoek teneinde de microbiologische kritische punten in de verwerkingslijn nader
te leren kennen.
Kwaliteitsonderzoek
Het aantal monsters dat geanalyseerd werd voor het onderzoek naar de samenstelling
van verse vruchten was kleiner dan in 1961. De oogst van alle vruchten was 3 à 4 weken
later dan normaal, hetgeen echter van weinig invloed bleek te zijn geweest op de sa
menstelling der vruchten. De afwijkingen die voorkwamen waren niet van doorslag
gevende betekenis.
Het onderzoek naar de mogelijkheden de samenstellende bestanddelen van mengsels
van vruchten-produkten te herkennen werd voortgezet met het zoeken naar een
onderscheidingsmethode van een aantal verdikkingsmiddelen in produkten als b.v.
puddingsaus. Door middel van hydrolyse, gevolgd door papierchromatografie, wordt
getracht dit probleem op te lossen. Ook wordt onderzocht of er een relatie bestaat
tussen het VRS-gehalte (vluchtige reducerende bestanddelen) en hetgeen organolep
tisch kan worden waargenomen t.a.v. het aroma van aardbeien.
In 1962 werd begonnen met de toepassing van de dunne-laag chromatografie als
hulpmiddel bij de benadering van vraagstukken, waarvoor andere methodieken tot
nu toe geen positieve resultaten konden brengen.
In het kader van de harmonisatie van de wetgeving van groenteconserven in de
E.E.G.-landen, werd ook in 1962 gewerkt aan het vaststellen van de kwaliteitsnormen
voor gesteriliseerde sperziebonen. De voorgestelde norm voor het lekgewicht bleek te
voldoen. Het uiterlijk van de Nederlandse gebroken sperzieboon in blik staat nog
ten achter bij de buitenlandse. Draderigheid is bij onze bonen vrijwel onbekend.
Het door de Europese Organisatie van de Groenteconservenindustrie opgestelde
schema van kwaliteitsnormen t.a.v. ingeblikte doperwten kwam in grote lijnen overeen
met de normen die ook door ons waren ontwikkeld.
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Het is gebleken dat een aantal Amerikaanse vruchtenconserven niet aan de eisen
volgens het Jam- en Limonadebesluit voldeed door de aanwezigheid van glucosestroop
en soms een saccharose-gehalte lager dan 13%. Op verzoek van de Adviescommissie
Warenwet werd een nieuwe indeling voor vruchten op sap gemaakt.
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VOORLICHTING
Voorlichtingsdagen
Het aantal voorlichtingsdagen bleef beperkt tot twee. Op 10 januari organiseerde
het I.B.V.T. in samenwerking met het Proefstation voor de Champignonteelt een Ver
werkingsdag voor de Champignontelers/verwerkers. Op 23 januari werd een studiedag
gehouden voor de groenteverwerkende industrie. Voor beide dagen bestond een zeer
goede belangstelling. De Alg. Ned. Bond van Groente- en Fruitexporteurs hield haar
alg. ledenvergadering op het I.B.V.T. en verbond hieraan een bezichtiging van het
Instituut.
Bouwkundige adviezen
In de periode van 1 november 1961 tot 31 oktober 1962 zijn in totaal 44 bouwkun
dige adviezen uitgebracht. Hierin waren opgenomen plannen voor een opslagplaats
voor wijnen, een bewaarplaats voor uien en peen en een diepvrieskluis. Van de 44 ob
jecten zijn dit seizoen 23 ten uitvoer gekomen. Het merendeel der 21 niet gerealiseerde
adviezen werden door het niet tijdig verkrijgen van een bouwvergunning opgehouden.
32,1 % van de totale geadviseerde bouwcapaciteit (gerekend naar opslagcapaciteit in
gewichten produkt) heeft geen bouwvergunning gekregen. Vergeleken met het vorige
seizoen is dit een stijging met 2,1 %. De rubriek gascellen steekt hierbij gunstig af.
Deze opslagruimten worden vaak gebouwd door verandering van vele bestaande koel
cellen in gascellen en hiervoor is geen vergunning nodig. De „bouwstop" heeft deze
sector echter ook niet onberoerd gelaten. Van de in vroegere perioden gemaakte
plannen kwamen dit jaar nog 12 bouwobjecten gereed. Een viertal oude plannen
liggen nog op goedkeuring te wachten.
TABEL 1. Capaciteit van de in 1962 gemaakte bouwkundige adviezen en gereedgekomen objecten uit
gedrukt in tonnen appels
Klaar gekomen objecten
Gemaakte
adviezen

in vroegere
seizoenen
geadviseerd

in seizoen
1961-1962
geadviseerd

Bewaarplaatsen
Koelcellen
Gascellen

576
1549
3012

216
765
875

100

Totaal

5137

1856

1334

291
943

Niet klaar gekomen objecten
geheel I geen bouw- J
ververgunning
vallen
verkregen
60
25

85

„gepland"
seizoen
1962-1963

416
353
1047

1022

1816

1902

880
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Bewaring en afzet
De houdbaarheid van de hard-fruitoogst 1961 was zeer bevredigend. Hoewel het
natte groeiseizoen een minder goede houdbaarheid deed verwachten, bleken de uit
komsten van de bewaring gunstig te zijn. De oogstperiode was over het geheel geno
men redelijk droog, zodat het fruit onder goede omstandigheden kon worden geoogst.
De grootte van de oogst was beneden normaal. Door een matige bezetting van de
bomen was het produkt tamelijk grof. Het prijspeil lag zeer hoog, waardoor algemeen
snel werd geruimd.
De verliezen aan bewaarziekten waren niet groot. Zodra in een partij ziekte- of bederfverschijnselen werden waargenomen, werd de betreffende partij snel geruimd.
In de herfstrassen kwam veel stip voor. Laxton's Superb en Winston vertoonden nogal
wat rotstip. Op Golden Delicious werd vooral in de N.O.P. weer een ernstige bruinverkleuring van de schil gevonden. Bij Conference werd inwendige bruinverkleuring
geconstateerd. In enkele gevallen was dit veroorzaakt door een te hoog percentage
koolzuur in gascellen. Koolzuurbederf werd waargenomen in enkele gascellen met
Jonathan. Jonathanbederf en spot kwamen nagenoeg alleen voor bij partijen die laat
waren geplukt en die niet de vereiste verzorging hadden gekregen.
De schade veroorzaakt door Gloeosporiumrot bleef beperkt. Wel werd het ver
schijnsel tamelijk veelvuldig waargenomen op Golden Delicious, Jonathan en Con
ference.
De houdbaarheid van de druiven was goed. De prijzen waren hoog, ± f 2,30/kg.
Veel telers hadden hun produkt direct na de oogst verkocht. In het voorgaande seizoen
was er voornamelijk door de telers gekoeld. Doordat de prijzen toen laag waren zijn
de druiven lang in de koelhuizen gebleven daar men op betere prijzen hoopte. Toen
deze niet kwamen moest uiteindelijk toch worden verkocht tegen lage prijzen, zodat
hier en daar zeer weinig aan de druiven is verdiend. In dit seizoen werd als reactie op
het voorgaande weinig door de telers gekoeld.
De bewaring van uien verliep redelijk gunstig. De prijzen liepen snel op tot een hoog
niveau, 50-60 ct per kg. Hierdoor werd over het geheel genomen tamelijk snel ge
ruimd, zodat ook geen extreem grote verliezen door koprot werden veroorzaakt.
Gemiddeld wordt het verlies door koprot en kale uien op 10-15 % geschat.
In de bananenwereld wordt steeds meer gebruik gemaakt van ethyleen ter versnel
ling van de rijping. Naar aanleiding van enige ontploffingen in rijpingskamers, die
mede aan het gebruik van ethyleen werden toegeschreven, is op initiatief van arbeidsen brandweerinspectie van de gemeente Amsterdam een aantal besprekingen gevoerd
die resulteerden in bepaalde aanbevelingen voor veilig werken met ethyleen.
In Zuid-Limburg is een gedeeltelijke samenwerking ontstaan tussen de veilingen
Bunde en Beek. Tussen enkele veilingen in de Oost-Betuwe zijn besprekingen gevoerd
met het doel tot een fusie te komen. Het voorlopig resultaat is echter negatief.
De veiling te Twello ondervond in toenemende mate moeilijkheden met de afzet
van tomaten, komkommers en sla. Men kon niet de prijs krijgen die op andere vei
lingen voor deze produkten werd gemaakt, omdat het aangeboden kwantum te klein
was om interessant te zijn voor exporteurs. Deze produkten worden thans te Huissen
voor export geveild. Het verdwijnen van dit exportprodukt van de veiling Twello vond
echter een weerslag in de prijs van het voor het binnenland bestemde produkt.
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De houdbaarheid van de fruitoogst 1962 laat zich niet ongunstig aanzien. De oogst
van het bewaarfruit was door het koude en tamelijk natte groeiseizoen gemiddeld drie
weken later dan normaal. De vruchten zijn over het algemeen klein van stuk. De
grondkleur van de meeste appelrassen is zeer groen. In september is de toch al kleine
pereoogst sterk verminderd, doordat plotseling een zeer groot percentage vruchten,
dat ogenschijnlijk nog niet rijp was, van de boom viel. Dit noopte tot een overhaaste
pluk. Bij appels is dit verschijnsel nagenoeg niet voorgekomen. Wel hingen enkele
rassen zeer los, o.a. Cox's Orange Pippin.
De kilogram-opbrengst van de appels is aanmerkelijk lager uitgevallen dan aanvan
kelijk werd verwacht, daar de vruchten niet of onvoldoende waren uitgegroeid. Door
de kleinere oogst en de lagere kilogram-opbrengst is tamelijk veel bewaarruimte on
benut gebleven.
De export van hard fruit verliep zeer traag, hetgeen voornamelijk werd veroorzaakt
door een groot aanbod van Duitse, Italiaanse, Hongaarse en Bulgaarse appelen op de
Duitse markten.
Op de Kerstveilingen werd hier en daar fruit verpakt in Nespack aangeboden. De
wijze van verpakking liet te wensen over. Algemeen lag het fruit te los. Op de Kerst
veiling te Twello werd dit jaar ook weer groente aangeboden.
De bewaring van druiven verloopt gunstig. Het ligt in de verwachting dat men zal
trachten om lang te bewaren, daar de prijzen niet aantrekkelijk zijn om snel te ruimen.
De opslag van uien laat zich niet ongunstig aanzien, ondanks het feit dat de oogstperiode tamelijk nat was en veel uien onvoldoende droog en laat in de bewaarruimten
kwamen.
Sortering
In de loop van 1962 (30 juli) werden voor appels, peren, druiven, kersen, aardbeien,
pruimen en tomaten de sorteringseisen aangepast aan de mede door de E.C.E. in Genève
opgestelde normen. De E.E.G. heeft deze normen in een verordening vastgelegd,
teneinde in de groente- en fruitsector geleidelijk een gemeenschappelijke ordening der
markten tot stand te brengen. De kwantitatieve en andere invoerbeperkende maat
regelen worden volgens een bepaald tijdschema afgeschaft. Voor de klasse Extra ge
beurde dit per 30 juli 1962. Voor de Klasse I en II zijn resp. 31 dec. 1963 en 31 dec.
1965 als richtdata gesteld.
Voor tomaten, appels en peren zijn de nieuwe sorteringseisen reeds in de praktijk
toegepast.
Verpakking en transport
De op initiatief van het C.B.T.V. ontwikkelde telmachines voor kleinverpakking
werden tesamen met enkele weegapparaten, hulpmachines en enige apparatuur voor
kleinverpakking gedemonstreerd op de veilingen te Rotterdam en Vierpolders
(Brielle).
In het peencentrum Katwijk werd in toenemende mate hinder ondervonden van
bruinverkleuring in verpakte peen. Ook kwam toprot tamelijk veel voor in peen
verpakt in polyethyleen zakken.
Voor een vergadering van de Provinciale Afzetcommissie van de veilingen in
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Gelderland, Utrecht en Overijsel werd een uiteenzetting met demonstratie gegeven
van op verschillende manieren verpakte appels in éénmalig fust.
Door het C.B.T.Y, is dit jaar een nieuw type eenmalige krat voor export van hard
fruit geïntroduceerd. Deze kratten hebben een bodemafmeting van 54 x 34 cm en
worden geleverd in twee hoogtematen. De bodemafmetingen zijn dezelfde als die van
de meermalige standaardfruitkist. De kratten kunnen dus gemakkelijk hiermede
samen worden verladen. Dit is het voornaamste argument geweest om tot genoemde
bodemmaat te komen, die overigens afwijkt van de internationaal aanbevolene. Dit
eenmalig fust werd tegen een lager bedrag dan waarvoor het was uitgegeven door de
veilingen teruggenomen. Hiervan is niet veel gebruik gemaakt.
Door het C.B.T.V. werd dit jaar de verpakking van James Grieve in pakbladen in
eenmalig fust gesubsidieerd. Dit was het resultaat van in een voorgaand jaar uitge
voerd onderzoek naar de mogelijkheden van de verpakking van dit ras voor export.
In pakbladen bleek James Grieve het beste op de plaats van bestemming te arriveren.
Het onderzoek was uitgevoerd met pakbladen van papierpulp verpakt in kartonnen
dozen. Deze pakbladen hadden de afmeting 50 X 30 cm en konden niet worden ge
bruikt in de nieuwe exportkratten. Er is dan ook overwegend verpakt in de plastic
Nespack bladen die wel in de nieuwe kratten pasten.
De genomen maatregelen waren echter niet voldoende voorbereid. De typen Nes
pack bladen, die beschikbaar waren, hadden diverse nadelen die onmiddellijk aan het
licht traden bij het begin van de James Grieve campagne. De gebruikers waren boven
dien niet geïnstrueerd over het juiste gebruik van de bladen. Tijdens de James Grieve
periode zijn dan ook op enkele veilingen demonstraties verzorgd waar de juiste werk
wijze is getoond. Ondanks de subsidie op de pakbladen bleken de kosten op de meeste
veilingen niet te worden goedgemaakt. Een en ander heeft tot gevolg gehad dat er min
der in pakbladen is geëxporteerd dan aanvankelijk was geraamd.
Op twee veilingen is men echter consequent door blijven pakken in de Nespackbladen en daar bleek na enige tijd de verpakking wel te worden betaald, zelfs zeer
goed. Verschillende exporteurs hebben ook ander fruit dan James Grieve met veel
succes in Nespackbladen geëxporteerd.
De fabrikant van pakbladen van papierpulp is thans doende een nieuwe serie te
ontwerpen voor de C.B. export-krat.
De export van komkommers in kartonnen dozen is nog steeds geen onverdeeld
succes. Op initiatief van het U.C.B. (Uitvoer Controle Bureau) werden door het In
stituut van Verpakkingen T.N.O. te Delft zeer veel dozen getest.
Op initiatief van het C.B.T.V. is een nieuw type tomatenkistje in de praktijk be
proefd. Van dit kistje zijn bodem en zijwanden gemaakt van polystyreen. Het is ver
sterkt met een houten frame waaraan houten pootjes zijn bevestigd. Dit nieuwe fust
maakt een goede en aantrekkelijke indruk.
In de groot- en exporthandel en bij de grootwinkelbedrijven blijkt steeds meer be
langstelling te komen voor kleinverpakking van groente en fruit. Men worstelt hier
met organisatorische en technische problemen. Er werden verschillende besprekingen
gevoerd en incidentele opdrachten uitgevoerd. De toenemende vraag naar voorlich26

ting eist echter onzerzijds een sterke intensivering van het onderzoek op dit gebied.
Op verschillende veilingen is men overgegaan tot het in gebruik nemen van pallets.
Twee Zeeuwse veilingen hebben met succes proefnemingen met pallets gedaan. Nieuw
geplande koelhuizen aldaar zullen zodanig worden gebouwd, dat ze met pallets be
laden kunnen worden.
Ook in het Westland overwegen enkele veilingen met pallets te gaan werken. De
gunstige ervaringen die in Westerlee en Poeldijk zijn opgedaan werken stimulerend op
de andere veilingen.
In Kesteren zal eveneens op beperkte schaal de pallet op de veiling worden gebruikt.
Het ligt in de verwachting dat andere veilingen zullen volgen.
Standaardisatie
De standaardisatie-gedachte won internationaal meer terrein. Het is nu niet alleen
op het gebied van de verse produkten dat men werkzaam is, doch de E.C.E. (Eco
nomie Co-operation of Europe) is ook begonnen voor verwerkte produkten kwaliteits
normen op te stellen.
Diepvries, vruchtesappen, vruchtenpulp en gedroogde vruchten zijn daarbij het
eerste aan bod gekomen.
De normen voor verse produkten zoals opgesteld door de E.C.E. te Genève, werden
overgenomen door de E.E.G. (Europese Economische Gemeenschap) te Brussel,
merkwaardig genoeg met uitzondering van de algemene kwaliteitseisen.
De standaardisatie van fustafmetingen, aangepast aan de internationaal gestan
daardiseerde laadborden, werd van het Inland Transport Committee voorlopig over
gedragen aan de Working Party on Standardization of Perishable Foodstuffs.Hierbij
zal men trachten het probleem produkt voor produkt te benaderen.
De industrie trachtte door overleg binnen E.E.G.-verband ook te komen tot stan
daardisatie van kwaliteiten. Voor jam leek het aanvankelijk alsof men erin zou slagen
tot overeenstemming te geraken. Helaas mislukte dit op het eind van het jaar op
nieuw. Voor diepvriesprodukten is een ontwerp voor kwaliteitsnormen gereed ge
komen.
In nationaal verband betekent de standaardisatie voor kwaliteit bij het verse pro
dukt geen nieuw geluid. Voor fust en laadbord verdiept men zich nog weinig in het
probleem en gaat men nog (te) veel zijn eigen weg met voorbijgaan van hetgeen zich
elders ontwikkelt. De noodzaak tot mechanisatie dringt zich echter allerwegen op, als
gevolg van tekort aan arbeidskrachten. Daarnaast vraagt onze afzet op de buiten
landse markt om een bundeling van alle krachten die zich uit in het brengen van een
hoogwaardig, uniform kwaliteitsprodukt tegen zo laag mogelijke kosten. Dit doel is
slechts te bereiken door een vérgaande doorvoering van standaardisatie van de kwali
teit en de verpakking. Eerst dan zal ook mechanisatie van sorterings- en verpakkingsapparatuur en de mechanisatie van het transport hierop kunnen worden aangepast.
Het buitenland begint ons hierin voor te geraken, waarbij ook een zekere mate van
Nederlandse zelfgenoegzaamheid niet vreemd is. Het buitenlandse bedrijfsleven blijkt
ook een duidelijke interesse te vertonen voor het gehele vraagstuk en neemt ook actief
deel aan de oordeelsvorming omtrent de richting waarin een en ander zich dient te
bewegen.
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Verwerking
In toenemende mate doet de behoefte aan kwaliteitsnormen zich voelen. Dit blijkt
uit de vele verzoeken om inlichtingen en onderzoek op dit gebied, waaraan de voort
schrijdende werkzaamheden van E.E.G.- en E.C.E.-commissies niet vreend zijn.
In het afgelopen jaar sloten in het teken van deze ontwikkeling de champignon
verwerkers zich aan bij de Ned. Ver. van de Groente- en Fruitverwerkende Industrie.
De methode van het vriesdrogen zette haar opmars voort, hetgeen ook in Nederland
resulteerde in een langzame vergroting van de vriesdroogcapaciteit. Thans zijn er
reeds 4 bedrijven met vriesdrogers op het gebied van groente en fruit, i.h.b. voor de
droge-soepenindustrie. Deze kostbare methode kan zeker nog niet worden gezien als
een concurrent van de hete-luchtdroging, laat staan voor andere conserveringsmetho
den.
De kruidendrogerijen vertonen een vergrote animo voor het drogen van groenten
(speciaal voor de „leeglooptijd"). Dit heeft uiteraard consequenties voor de betref
fende bedrijven, wat betreft de nauwkeurigheid van werken, de hygiëne en de appara
tuur. Dit geldt vooral als men met geblancheerde produkten wil gaan werken. Het
I.B.V.T. geeft hierbij algemene voorlichting.
De slechte zomer van 1962 veroorzaakte nogal wat moeilijkheden bij de droogindustrie, in het bijzonder wat betreft de knolgewassen. Hierbij kwam veel doorschieten
voor als gevolg van slechte groei in het jonge stadium. Speciaal bij knolselderij waren
nogal wat oogstmoeilijkheden.
De najaarsgroenten waren wat beter door het gunstige najaarsweer, o.a. was de
bloemkool uit deze periode van vrij goede kwaliteit.
In Zuid-Europa en Klein-Azië (Israël) was een belangrijk deel van de oogst mislukt
door de buitengewone droogte. Dit was te merken door afwezigheid van concurrentie
op de droge-produktenmarkt. De afzet was verder normaal te noemen.
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ONDERWIJS EN PUBLIKATIES
In het afgelopen jaar werden een tweetal korte voorlichtingscursussen georganiseerd
voor personeel resp. van diepvriesbedrijven en van kruidendrogerijen. Voor beide
cursussen bestond een goede belangstelling. Medewerking werd verleend aan een
schriftelijke opleidingscursus voor groothandelaren in groente en fruit en aan het af
nemen van examens voor de erkenning groothandelaar.
Een aantal scholen voor opleiding van huishoudleraressen bracht weer de gebruike
lijke bezoeken aan het instituut en kreeg daarbij enige voordrachten over de recente
ontwikkeling bij de verwerking van groente en fruit.
Niet minder dan 64 publikaties in vakbladen, wetenschappelijke tijdschriften en
andere periodieken verschenen in het afgelopen jaar. Een volledige lijst hiervan is ach
ter in dit verslag opgenomen. Rapporten van het onderzoek werden aan daarvoor
geëigende vakbladen ter bespreking toegezonden.
De publikatie van de bijdragen van het verpakkingssymposium werd eveneens door
het I.B.V.T. verzorgd. De aanvankelijke toezegging van de E.P.A. te Parijs, zich met
de uitgave te belasten, moest om organisatorische redenen worden teruggenomen. De
publikatie werd daarop door het I.B.V.T. ter hand genomen. Na het verschijnen van
dit verslag bleek er grote belangstelling voor deze uitgave te bestaan.
Tentoonstellingen
Aan een viertal tentoonstellingen werd deelgenomen met een inzending, nl. bij de
Kleinfruitteeltdag te Kapelle-Biezelinge, de Werktuigendag te Bunnik, de WéHaTéte
Honselersdijk en de Machevo te Utrecht.
Op laatstgenoemde tentoonstelling werd de I.B.V.T.-stand opgenomen in de nietcommerciële inzending. Op alle tentoonstellingen bestond er voor de I.B.V.T.-inzen
ding veel belangstelling.
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A. VERSE PRODUKTEN
I. FYSIOLOGIE
Verband tussen gaswisseling en andere factoren tijdens de bewaring
drs. J. E. Boeke - proj. no. B 122
Dit onderzoek richt zich op de levensverrichtingen van fruit en groenten tijdens op
slag, meer in het bijzonder op de veranderingen die non-destructief kunnen worden
waargenomen. Vóórondersteld is dat zodoende bewaarziekten kunnen worden gesig
naleerd in een vroeger stadium dan op grond van de bekende ziekte-symptomen. Als
dan kan het opgeslagen produkt worden geruimd vóór de marktwaarde kennelijk
verminderd is.
Een veranderlijke factor die in nauw verband staat met de gesteldheid van het pro
dukt is de ademhalingsintensiteit. De dezerzijds ontwikkelde methodiek (met behulp
van het „respirotron ) maakt het mogelijk de C02-ontwikkeling van enige tientallen
afzonderlijke appels vergelijkenderwijs te bepalen. Zulke vergelijkende metingen
werden in het afgelopen seizoen verricht aan Jonathan-appels die op drie achtereenmg C02
kg. h.
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CO,rproduktie bij 10°C van Jona
than appels vlak na de oogst, be
trokken op het plukgewicht. Plukdata: 27 september en 4 en 11
oktober 1961:
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in duplo gemeten produkt ie van
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stuks vruchten;
B. per dag gemiddelde produktie
van 11 afzonderlijke vruchten
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volgende data waren geplukt en aan Schone van Boskoop die drie verschillende voor
behandelingen had ondergaan (ter voorkoming van scald).
Verschil in plukdatum had effect op de COa-produktie vlak na de oogst (fig. IB),
echter niet op het verdere verloop (fig. 2, Jon. I, II en III). Het effect van de voorbe
handeling van Schone van Boskoop was gering, evenals het vorig jaar (fig. 2), maar
kwam duidelijk tot uiting nadat de bewaaromstandigheden tijdelijk waren verstoord
(fig. 2). Dit zou er op kunnen wijzen dat het effect van temperatuurfluctuaties gegevens
oplevert, die verborgen blijven indien de gaswisseling in onveranderlijk milieu wordt
bestudeerd.
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C02-produktie bij 10°C van Jonathan en S. van Boskoop na enkele weken verblijf in het respirotron.
Gemeten waarden per dag gemiddeld en betrokken op het gewicht bij inzet. Effect van een tijdelijke stijging
(1960) en van een tijdelijke daling ( 1962) van de omgevingstemperatuur is bij Jonathan relatief sterker dan
bij S. van Boskoop ( I960 en 1962) en is één dag na de verstoring (27 febr. 1962) duidelijk merkbaar bij
Jonathan, nog niet bij S. van Boskoop. Jon. A en Jon. B afkomstig van twee verschillende percelen. Jon. I,
II en III, afkomstig van hetzelfde perceel, geplukt op resp. 27 september en 4 en 11 oktober 1961. Bosk,
lec., Bosk. DDU en Bosk. DPA na de oogst behandeld met (gedompeld in) oplossingen met als werk
zaam bestanddeel resp. lecithine, sym.-dimethyldiphenylureum, en diphenylamine; Bosk, contr. behan
deld met alleen het oplosmiddel (40% alcohol)
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Ter vergelijking met de resultaten van het respirotron werden (met overeenkom
stige vruchten bij dezelfde temperatuur) metingen verricht met de „rock'n'roll"methode, waarbij de parallellen niet uit afzonderlijke specimina bestaan maar uit
monsters van 8 à 10 vruchten. Fig. 1 doet zien dat tussen beiderlei uitkomsten geen
goede overeenstemming bestaat; hetzelfde werd geconcludeerd op grond van verge
lijkende proeven met James Grieve en Cox in 1961.
De levensverrichtingen van fruit en groenten na de oogst komen (behalve in de
C02-ontwikkeling) eveneens tot uiting in wijzigingen van andere factoren, o.a. de
consistentie (zacht worden) en mogelijk ook bio-elektrische eigenschappen. In beider
lei richtingen is enig voorbereidend werk uitgevoerd.
Rapport:
Boeke, J. E., Gaswisseling van afzonderlijke vruchten VII: Vergelijkende bepalingen met het respiro
tron en met de „rock'n' roll"-methode, najaar 1961. I.B.V.T.-rapport 1233.

Bepaling van de rijpheidsgraad bij appelen en peren
mej. drs. A. C. van Schreven - proj. no. B 117
In het seizoen 1959/60 werden monsters Jonathan verzameld van één boom met een
goede dracht en twee bomen met een slechte dracht. De drie betreffende bomen ston
den vlak bij elkaar in de rij. De monsters bestonden uit 10 appels, waarvan twee uit het
midden, twee van de noordkant, drie van de zuidkant en drie van de oostkant van de
boom afkomstig waren. Verder werd een onderscheid gemaakt in de vruchtgrootte en
werden series gevormd van vruchten met een diameter van 55-65 mm en 65-75 mm.
Op een monster na, dat bij 2°C werd geplaatst bij het begin van de proeven, werden
alle andere vruchten bij 12°C gehouden. Van de aanvang af werd, om de twee weken,
een nieuw monster van iedere serie gebruikt voor een 14-daags onderzoek van de
ademhaling bij 12°C. Aan het einde van deze periode werd het totaal zuurgehalte en
de hardheid van de vruchten vastgesteld. Voor de bepaling van het totaal zuurgehalte
werd uit iedere appel een partje gesneden waarvan de schil en het klokhuis werden
verwijderd. Het totale gewicht van de appelschijfjes werd gemalen met een even groot
gewicht aan alcohol 96 % en daarna gefiltreerd. Het zuurgehalte in 25 cc werd bepaald
door titratie met zwak NaOH tot pH 8,6 met behulp van een pH-meter. De uitkom
sten zijn uitgedrukt inm.aeq. per 25 cc van dit extract. Het bleek dat de ademhalings
intensiteit van de monsters van de verschillende series berekend op 1 kg vruchtgewicht
bijzonder weinig verschilde. Bij de gebruikte proefopstelling van 10 appels per vat en
met een regelmatige verversing door buitenlucht, bleek dat het climacterium bij de
grote en kleine appels zowel van de bomen met een goede als met een slechte dracht
op hetzelfde tijdstip optrad.
In tabel 2 is het verloop in de hardheid en het zuurgehalte gegeven.
Hoewel niet uit het oog moet worden verloren dat slechts met kleine, zij het zeer
goed geselecteerde, monsters werd gewerkt, krijgt men toch de indruk dat de vruchten
van een boom met een goede dracht eerder zacht worden en sterker in hun zuurgehalte
achteruitgaan dan de appels afkomstig van een boom met een slechte dracht. Het
vreemde verschijnsel van de zuurtoename na de pluk, optredend in de appels met een
slechte dracht, werd vaker en ook in het buitenland waargenomen.
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TABEL 2. Het verloop in het zuurgehalte en de hardheid bij Jonathan van bomen met een goede en een
slechte dracht bij I2°C
Hardheid (pounds)/2.95 cm2
Oogstdatum

25/9
9/10
22/10
id.*
9/11
18/11
1/12
16/12
20/1

slechte dracht

goede dracht

Zuur in m.aeq/25 cc extract
slechte dracht

goede dracht

55-65

65-75

55-65

65-75

55-65

65-75

55-65

65-75

16,7
11,0
9,25
9,7
7,6
7,8
7,2
8,5
4,6

16,8
10,1
8,0
9,1
7,9
7,1
6,9
7,8
5,5

18,9
9,8
8,0
8,9
7,4
7,0
6,8
7,5
4,8

15,7
9,0

1,24
1,45
1,03
1,23
1,15
1,02
1,03

0,91
1,31
1,24
1,13
1,11
0,99
0,93
0,66
0,67

1,27
0,98
0,92
0,84
0,86
0,75
0,71
0,57
0,54

1,42
1,07
0,87
1,13
0,84
0,80
0,75
0,55
0,52

-

8,1
7,1
6,8
6,7
6,8
4,7

-

0,71

* Monster van 2°C, andere monsters van 12°C.

Ook Martin (1954) vond dat vruchten van bomen met goede en slechte dracht
dezelfde ademhalingsintensiteit en hetzelfde ademhalingsverloop vertoonden en dat
de vruchten van de bomen met een slechte dracht tot in een vergevorderd stadium van
de rijpheid zuurder waren dan die van bomen met een goede dracht.
Er werd nog geen tijd gevonden om de bovenstaande proeven te herhalen.
In 1961/1962 werd het ademhalingsverloop van een aantal Jonathan en Cox appels
bepaald met de „rock'n'roll"-methode ter vergelijking van dit verloop aan aparte appels
van dezelfde herkomsten in het respirotron. Voor de gegevens wordt verwezen naar
proj. no. 122, (blz. 30).
Vaststelling van aromabestanddelen van groenten en fruit met behulp van gaschromatografie
ir. J. J. Doesburg - proj. no. A 5
Studie werd gemaakt van de vluchtige stoffen, welke tijdens opslag door appels
worden geproduceerd. Uit dit inleidend onderzoek bleek dat, behalve rasverschillen,
de invloed van de opslagomstandigheden aanmerkelijk kan zijn.
Voor het seizoen 1962/63 werden proeven ingezet met Golden Delicious en Goudreinette, welke na opslag bij verschillende temperaturen (2°, 6°, 10° en 15°C) gedu
rende verschillende tijden worden nagerijpt bij 15°C.
Publikatie:
Grevers, G. en J. J. Doesburg, Gaschromatographic determination of some volatiles, emanated by
stored apples. Report no. IV of the Technical and Scientific Commission Intern. Fed. Fruit Juice
Producers, Juris-Verlag Zürich, 1962, p. 319, I.B.V.T.-overdruk no. 91.
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II. BEWAARZIEKTEN
Stip in appels

mej. drs. A. C. van Schreven - proj. no. B 1

In 1961/62 werden door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid in Groningen in
samenwerking met het I.B.V.T. op een tiental bedrijven, waar regelmatig stip wordt
aangetroffen, op Cox bespuitingsproeven uitgevoerd. Op het merendeel der uitgezochte
percelen werd gedurende het groeiseizoen vijf maal met calciumlactaat 1 % en Agral
als uitvloeier gespoten, terwijl hiernaast de invloed van een gips- en kalksalpeterbemesting werd onderzocht. Op één bedrijf werd de invloed van verschillende calciumzouten nagegaan, terwijl op een ander proefveld naast elkaar met Ca(N03)2, KN03 en
Mg(N03)2 werd gespoten. Alle behandelingen werden per perceel in drievoud uitge
voerd op telkens 8-12 bomen. Voor de bewaarproeven kon hierdoor op ieder bedrijf
uitgegaan worden van appels afkomstig van bomen met vergelijkbare dracht bij de
verschillende behandelingen. Behalve het percentage bewaarstip werd ook het percen
tage boomstip bepaald. De uitkomsten zijn samengevat in tabel 2, 3 en 4.
TABEL 3. De invloed van een bespuiting met calciumlactaat l%en een bemesting met gips en kalksalpeter
op het optreden van stip in Cox's Orange Pippin, 1961
% boomstip
Herkomst

Geldermalsen
Geldermalsen
Oirschot
Tilburg
Tholen
Kruisland
Herten
Helden
Papendrecht

% bewaarstip

controle

calcium
lactaat

gips + kalk
salpeter

controle

calcium
lactaat

gips + kalk
salpeter

0,3
0,0
1,4
19,8
0,0
0,0
0,6
0,3
0,0

0,0
0,0
0,0
10,5
0,0
0,0
0,4
0,0
0,1

0,1
0,3
0,7
12,7
0,0
0,0
0,3
0,1
0,6

13,8
9,8
58,7
60,5
36,5
23.3
44,5
37.4
26,4

9.0
1,6
39.5
31.6
30.1
9.1
21.7
16.8
12.2

19.6
8,8
48.3
49.7
28,2
16,6
42.8
42.4
17,6

Uit tabel 3 blijkt dat door calciumbespuitingen het percentage stip wordt verlaagd,
zij het niet altijd even duidelijk. De behandeling met gips en kalksalpeter heeft een veel
geringer effect.
Het calciumgehalte in alle oplossingen was equivalent aan dat van calciumlactaat
1 %. Uit tabel 4 blijkt dat Ca(N03)2 veel werkzamer is dan de andere calciumzouten.
Ditzelfde werd in het buitenland vastgesteld. Het komende seizoen zal daarom op
de terreinen genoemd in tabel 3 met Ca(N03)2 gespoten worden i.p.v. met calcium
lactaat. De proef met de verschillende calciumzouten zal worden herhaald.
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TABEL 4. De invloed van verschillende calciumzouten op het optreden van stip in Cox's Orange Pippin,
1961
Herkomst

Panningen . .

Controle
% boomstip
6,7
% bewaarstip
64,8

Calciumlactaat

Calciumacetaat

Calciumnitraat

2,6

1,4

0,8

38,8

40,7

17,4

TABEL 5. De invlc ed van Ca(NOs).l, Kf */03 en Mg(NOJ2 o het optreden van jtip bij Cox's Orange
Pippin, 1961
Herkomst

Groesbeek . .

Controle
% boomstip
0,3
% bewaarstip
33,6

Mg(N03),

KNOs

Ca(N03)t

0,9

0,4

0,0

48,2

46,1

5,1

Het nitraatgehalte van alle oplossingen was gelijk aan een Ca(N03)2-oplossing met
een equivalente hoeveelheid Ca als in calciumlactaat 1 %. De cijfers uit tabel 5 geven
aanwijzingen dat door magnesium- en kaliumnitraat het percentage stip kan worden
verhoogd. Het Ca(N03)2 verminderde de aantasting door stip zeer duidelijk. Ook deze
proef zal worden herhaald.
In alle proeven waarin door de bespuitingen het percentage stip verminderde, daalde
ook het percentage bederf.
In het hier beschreven onderzoek werd gebruik gemaakt van chemisch zuivere
calciumzouten. In het groeiseizoen van 1962 werd op Cox en Goudreinetten nagegaan
bij welke concentratie van Ca(NOa)2 beschadigingen aan het gewas veroorzaakt wor
den. Dit werd beproefd met het zuivere Ca(N03)2 en met de kalksalpeter van de
Mekog, die ook voor bemestingsdoeleinden wordt aangewend. Er werd vastgesteld
dat beide zouten niet in een concentratie hoger dan 1,0% mogen worden toegediend.
Vanaf 0,75 % beginnen bladverbrandingen op te treden, die bij 0,75-1,0 % nog gering
zijn (tenminste in het natte en koele seizoen van 1962) en voornamelijk beperkt blijven
tot het optreden van bruine randjes bij de bladeren van het kortlot.
Bij hogere concentraties treden ernstiger beschadigingen op, eerst aan het jonge
toplot en tenslotte bij meerdere bladeren van het langlot. De kalksalpeter van de
Mekog heeft geen grotere schadewerking dan het zuivere Ca(N03)2 wanneer vergelijk
bare concentraties worden gegeven. Of beide zouten even werkzaam zijn tegen stip
moeten de resultaten van proeven uitgevoerd in 1962 nog aantonen. Veelvuldig spuiten
met Ca(N03)2 kan een lichte beschadiging op de appel teweeg brengen; op die plaatsen
waar een bespuitingsdruppel het langste blijft hangen ontstaan kleine donkergekleurde
stippen in de lenticellen. Mg(NOa)2 kan een schilbeschadiging teweeg brengen die bij
zonder veel op stip lijkt. Deze beschadigingen komen eveneens bij de lenticellen voor.
Een bewaarproef met Glorie van Holland toonde aan dat bij vroege pluk de gevoe
ligheid voor stip groter is en dat verder de bewaaromstandigheden blijkbaar niet zo'n
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Bladbeschadiging door bespuiting
met te hoge concentratie calciumnitraat: verschrompelde topblaadjes

grote invloed hebben op het uiteindelijk percentage stip. De vruchten van iedere pluk
werden zeer goed gemengd en voor iedere behandeling werden 3 kisten à 15 kg be
waard.
TABEL 6. Bewaarproef met Glorie van Holland, 1961
Pluk

I
II
III
d

droog bewaard;

Bewaarduur
dagen

63
63
63

I0°C
d

v

% bewaarstip
50.3
41,2
34,7
27,5
32,5
33,1

Bewaarduur
dagen

96
96
96

4 C
d

V

49,8
21,5
32,1

49,7
26,7
28,2

v = vochtig bewaard (in polyethyleen zakken)

Publikaties:
Schreven, A. C. van, J. van der Boon en A. Das, Stip in appelen. Meded. Dir. Tuinbouw 25 (1962),
87-92,181-191. (I.B.V.T.-overdruk no. 86).
Boon, J. van der, A. Das en A. C. van Schreven, Bestrijding van stip in appels. De Fruitteelt 52
(1962), 161-163.

Bestrijding van Jonathanbederf

mej. dra. A. C. van Schreven - proj. no. B 10

Uit de proeven van de vorige jaren is gebleken dat een niet te snelle afkoeling na de
pluk het optreden van bederf in de Jonathan vermindert. In het seizoen 1961/62 werd
onderzocht in hoeverre een geleidelijke daling van de temperatuur te verkiezen zou
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zijn boven een bewaring bij constant blijvende temperaturen. Hierbij moesten ook de
andere ziekteverschijnselen en het proces van de afleving en de smaakvermindering
in het oog gehouden worden. Voor Cox wordt al lang het advies gegeven om aanvan
kelijk bij een vrij hoge temperatuur te bewaren (6°C) en in de loop van de bewaring
lager te gaan koelen.
Bij de Jonathan treedt bij hogere temperaturen echter altijd het gevaar voor spot op.
Deze kwaal wordt echter door een lecithinebehandeling (zie Staden, I.B.V.T.-jaar
verslag 1961, p. 40) en in de gasbewaring (6% C02+ 14 02) voorkomen.
Daarom werd besloten om de invloed van een geleidelijke verlaging van de tempe
ratuur na te gaan in de koelcel met 1) niet en 2) wel in lecithine gedompelde appels en
3) in de gascel met onbehandelde vruchten. De 2-procentige lecithine-oplossing exsoja werd bereid in 30 % alcohol met Agral als uitvloeier.
De series, waarbij een langzame daling van de temperatuur werd onderzocht, werden
eerst één maand bij 6°C gehouden, hierna één maand bij 4°C en verder bewaard bij
2°C. Deze behandeling werd vergeleken met een bewaring bij constant blijvende tem
peraturen van 6°, 4° en 2°C. De proeven werden uitgevoerd met appels van 5 her
komsten. Om goed vergelijkbare series te verkrijgen werden de vruchten van iedere
herkomst bij de oogst goed gemengd. Voor iedere behandeling werden 3 kisten à 12 kg
gebruikt. De controle en lecithine-series uit het koelhuis werden per herkomst
tegelijk geruimd, de gascel-appels werden 2-6 weken langer bewaard. Alle appels
werden twee maal gesorteerd, nl. direct na het uithalen uit de bewaarruimten en nog
maals na één week opslag bij 10°C. Aan het einde van deze laatste week werden uit
iedere kist 6 op het oog gezonde appels (dus 18 per behandeling) gehaald, die werden
gebruikt voor de bepaling van de grondkleur, het zuurgehalte, het al dan niet aanwezig
zijn van inwendig bederf en de smaak. Bij de sortering werd steeds het totaal percentage
uitval aan bederf, spot en lenticelspot bepaald. Bij 3 van de 5 herkomsten werd ook het
totaal aanwezige stek vastgesteld.
Naast deze bewaarproef werd met de vruchten van dezelfde 5 percelen een z.g.
„zakjesproef" ingezet. Hierbij werden representatieve monsters van 20-30 vruchten
in polyethyleen zakken bij 2° en 6°C in de koelcel en onder gascelomstandigheden ge
plaatst. Elke 3 weken werd één monster uit de betreffende bewaarruimten gehaald en
direct na 1 week staan bij 10°C onderzocht op bewaarziekten. De appels met bederf
werden doorgesneden en de bederfsverschijnselen werden nauwkeurig bestudeerd. Dit
geschiedde ook met de zieke appels uit de bewaarproeven.
De invloed van de verschillende behandelingen op het optreden van bederf, spot
en lenticelspot worden gegeven in de tabellen 7, 8 en 9, waarin alleen de cijfers van de
2e sorteerdatum zijn opgenomen.
Uit deze tabel blijkt dat:
le. bij alle 5 herkomsten meer bederf optreedt naarmate de temperatuur lager wordt;
2e. door een geleidelijke temperatuurdaling in de appels uit het koelhuis, al dan niet
met lecithine behandeld, een duidelijke vermindering van het percentage bederf
optreedt vergeleken bij een constante bewaring bij 2° en 4°C;
3e. in de gasbewaring door een geleidelijke daling van de temperatuur wel minder
bederf optreedt dan na een constante bewaring bij 2°C in de gascel, maar aanzien
lijk meer dan na een constante bewaring bij 4°C.
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A. normaal Jonathan bederf;
B. sponzig bederf ;
C. bederf met infiltraties (glazigheid)

TABEL 7. De invloed van een geleidelijke daling van de temperatuur van 6-4-2°C en van constant blij
vende temperaturen op het optreden van bederf (in %)
6°C

4°C

2°C
Herkomst

6 4 -2' C

k

1

g

k

1

g

k

1

g

k

1

g

T
K
G
L
R

29
49
13
46
26

28
23
33
50
35

51
84
72
89
68

24
22
3
14
7

16
15
4
17
11

16
6
5
8
3

6
1
0
0
0

5
0
0
0
0

8
2
5
1
1

9
5
2
6
1

3
7
4
4
7

45
35
45
67
41

Gem.

163
33

169
34

364
73

70
14

63
13

38
8

7
1,4

5
1,0

17
3,4

23
4,6

25
5,0

233
47

k = koelhuis;

1 = in lecithine gedompeld;

g = gascel.

TABEL 8. De invloed van een geleidelijke daling van de temperatuur van 6-4-2°C en constant blijvende
temperaturen op het optreden van Jonathanspot (in %)
4°C

2°C
Herkomst

6°C

6^1-2 °C

k

1

g

k

1

g

k

1

g

k

1

g

T
K
G
L
R

5
23
12
16
15

0
2
0
0
2

0
0
0
0
0

3
17
2
10
11

0
1
0
1
1

0
0
0
0
0

14
51
12
21
34

1
3
0
0
4

0
0
0
0
0

5
24
2
22
27

0
1
0
1
8

0
0
0
0
0

Gem.

71
14

4
0,8

0
0

43
9

3
0,6

0
0

132
26

8
1,6

0
0

80
16

10
2

0
0

Uit bovenstaande tabel blijkt dat door een dompeling in lecithine 2 % het optreden
van spot bijna geheel, in de gascel geheel voorkomen wordt. Waarom bij 4°C minder
spotaantasting is dan bij 2°C is onbekend.
TABEL 9. De invloed van een geleidelijke daling van de temperatuur van 6-4-2°C en van constant blij
vende temperaturen op het optreden van lenticelspot (in %) in de Jonathan

U
1 ™ _i
rtCrKOmSl

2°C

4°C

6°C

6-4-2 °C

k

1

g

k

1

g

k

1

g

k

1

g

T
K
G
L
R

0
0
0
0
0

0
4,6
0
0
3,2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1,5

0
8,9
0
0,4
1,9

0
0,8
0
0
0

0,4
0
0,3
0,7
0,7

0
16
0,3
0,3
9,0

0,3
2,8
0
0
0

0
0
0
0
0,4

0
10,4
1,8
0,4
5,0

0
0
0
0
0

Gem.

0
0

7,8
1,6

0
0

1,5
0,3

11,2
2,2

0,8
0,2

2,1
0,4

25,6
5,1

3,1
0,6

0,4
0,1

17,6
3,5

0
0

39

Uit deze tabel blijkt dat het lenticelspot toeneemt naarmate de temperatuur hoger
wordt en dat in die gevallen waarin gevoeligheid voor deze ziekte bestaat een lecithine-behandeling het optreden ervan bevordert.
Door een lecithine-behandeling neemt de aantasting door stek en rot in het alge
meen niet toe. De appels kregen echter een smoezelig uiterlijk door het ontstaan van
oppervlakkig schimmelpluis. Bij herhaling van deze proeven zal daarom een desinfec
tans aan de lecithine worden toegevoegd.
De smaakproeven werden uitgevoerd door 5 personen aan 5 appels van iedere partij.
In tabel 9a is voor de appels van de 5 herkomsten de som van het aantal punten opge
nomen dat voor de smaak en de eetbaarheid bij de verschillende behandelingen werd
gegeven. De cijfers zijn alleen in horizontale richting vergelijkbaar. Hoe groter het
aantal punten hoe hoger de smaak gewaardeerd wordt.
TABEL 9a. Som van de smaakwaardering van appels van 5 her
komsten bewaard bi) een geleidelijke daling van de
temperatuur van 6-4-2°C en bij constant blijvende
temperaturen

Koelhuis
Lecithine
Gascel

2°C

4°C

6°C

6-4-2°C

68
50
27

62
70
83

40
61
72

77
63
65

Uit tabel 9a blijkt dat een geleidelijke daling van de temperatuur de smaak van het
fruit in de controleappels niet nadelig heeft beïnvloed. De appels van 6 °C waren in deze
serie kennelijk te ver afgeleefd. De met lecithine behandelde vruchten waren over het
algemeen groener dan de onbehandelde appels. In deze serie hadden die uit de cel
van 4°C de beste smaak. Die van 2°C hadden een slechte smaak, waarschijnlijk
doordat inwendig bederf begon op te treden.
De appels uit de gascontainers werden later geruimd. In deze serie waren die van 4°C
duidelijk het lekkerste. De vruchten van 2°C werden zeer laag gewaardeerd. Hierin
kwam zeer veel inwendig bederf voor, hetgeen de smaak altijd zeer nadelig beïnvloedt.
Het voorgaande kan in de volgende punten worden samengevat.
1. Een geleidelijke daling van de koelhuis-temperatuur kan zekere voordelen hebben
daar minder bederf optreedt en de afleving niet sterker plaatsvindt dan bij 4°C of
hogere temperaturen. Het percentage spot neemt echter toe.
2. Door lecithine wordt spot goeddeels voorkomen. Lenticelspot neemt toe, evenals de
gevoeligheid voor oppervlakkig schimmelpluis. Vergeleken bij een constante be
waring bij 2° en 4°C neemt het percentage bederf duidelijk af. De smaak wordt niet
ernstig nadelig beïnvloed. Met lecithine behandelde vruchten zijn groener.
3. Voor de gasbewaring moet een geleidelijke daling van de temperatuur tot 2°C ont
raden worden daar het percentage bederf nog zeer hoog is, zij het lager dan na
een constante bewaring bij 2°C. Voor de gasbewaring was in deze serie 4°C de
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aangewezen temperatuur. Een verhoging van deze temperatuur heeft minder scha
delijke gevolgen dan een verlaging ervan.
De bestudering der ziekteverschijnselen in de bewaarproeven en de zakjesproeven
bracht het volgende aan het licht. De ziektesymptomen veranderen naarmate de
temperatuur lager wordt van het gewone bederf naar een sponzig bederf. In het koel
huis ziet men, naarmate de temperatuur lager wordt, allerlei overgangen tussen deze
beide typen van bederf. In de gascel bij 2°C was het merendeel der appels sponzig;
hierbij was het gehele vruchtvlees eerst lichtroze-lichtbruin, zeer voos, terwijl de vaatbundels ongekleurd waren. In verschillende appels, vooral in de gasbewaring en bij de
ene herkomst meer dan bij de andere, werden grote glazige plekken in de schors aan
getroffen, meer aan de steelzijde dan aan de kelkzijde. Hoewel bij de oogst een vrucht
monster van ieder perceel werd doorgesneden, was ons niet opgevallen dat deze
glazigheid toen reeds bestond. Wij hebben de indruk dat door een gasbewaring bij te
lage temperatuur glazigheid kan ontstaan. Het vruchtvlees-bederf in dergelijke appels
gelijkt veel op het bederf in appels die reeds bij de oogst glazigheid vertoonden. In het
laatste geval is het vruchtvlees ook altijd zeer voos en melig, alleen vindt men daarbij
altijd resten van glazigheid bij de vaatbundels. Deze ziet men niet in de appels uit de
gascel, daar hier de glazigheid niet bij de grote vaatbundels maar in de schors op
treedt.
Rapport:
Schreven, A. C. van, en O. L. Staden.Bewaarziektenonderzoek 1959/1961.1.B.V.T.-rapport no. 1284.

Het bestrijden van scald

drs. O. L. Staden - proj. no B 21

Scald behoort tot de belangrijkste fysiologische schilziekten van bewaard fruit.
Het manifesteert zich door een bruinverkleuring van de schil van de appel tijdens de
opslagperiode.
Verscheidene Nederlandse appelrassen zijn scald-gevoelig. De verkleuring kan be
streden worden door de vruchten na de pluk te behandelen met bepaalde organische
verbindingen. Aangenomen kan worden dat deze stoffen de biochemische processen
van de schil wijzigen waardoor het ontstaan van de bruinverkleuring wordt onder
drukt. Hiertoe behoren de verbindingen DPA (difenylamine) en DDU (sym.-dimethyldifenylureum). Met de eerstgenoemde stof heeft men reeds een veeljarige ervaring.
Men mag in feite het onderzoek hiermede - althans wat de praktijktoepassing aan
gaat - als afgesloten beschouwen. In de V.S. is DPA - het land waar het ontdekt
werd - vrijgegeven voor commerciële doeleinden.
Het alhier gevonden DDU is van iets recentere datum (seizoen 1956/57). Het werd
even effectief tegen scald bevonden. De beste toepassing hiervan was nog in onderzoek.
Deze verbinding is namelijk nog iets moeilijker in water oplosbaar dan DPA.
Naast deze fenylen bleek in het seizoen 1957/58 lecithine op Goudreinette uitstekend
te voldoen. Onderzoek van de latere jaren leerde dat deze stof enkel en alleen op dit
ras een goede bestrijding van het optreden van scald bewerkt. Voorts bleek het aan
vankelijk getoetste dure lecithine ex ovo vervangen te kunnen worden door het goed
kope lecithine ex soja.
In het afgelopen seizoen 1961/62 werden de navolgende punten nader onderzocht.
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1. Bij het nagaan van de laagste nog optimaal werkende dosis DDU voor scaldbestrijding werd in de voorgaande jaren steeds gewerkt met 40% alcoholische oplos
singen. Voorts was gebleken dat een waterige oplossing onder toevoeging van een uitvloeier (Tween-80) eveneens zeer gunstige resultaten opleverde. Hier werd nu nage
gaan of dezelfde percentages DDU gehandhaafd kunnen worden bij toepassing van
deze waterige dompelvloeistof of dat dan hogere hoeveelheden vereist zijn om een
zelfde volledig scald-beperkend effect te bereiken. De proeven toonden aan dat, bij
vergelijkbare concentraties DDU en DPA in 40 % alcohol enerzijds en in water plus
een uitvloeier anderzijds, de scaldbestrijding in beide gevallen bijna even gunstig
verliep. DPA bleek in de waterige oplossing een iets geringer verlies in bestrijdend
vermogen te vertonen dan DDU. Misschien zou het daarom juister zijn om bij ge
bruik van waterige oplossingen van DDU de concentratie hiervan iets te verhogen, zo
b.v. van 0,2 % tot 0,25 %. Deze resultaten zijn zeer verheugend.
Het blijkt immers dat de grote moeilijkheid voor de praktijk, de alcohol, vermeden
kan worden zonder de DDU-bestrijdingsmogelijkheden te moeten opgeven.
De aandacht zij er evenwel op gevestigd dat in Nederland noch DPA, noch DDU
commercieel mag worden toegepast.
Ook dit seizoen werd weer Golden Delicious getoetst op de in de laatste jaren steeds
vaker en sterker optredende bruinverkleuring van de schil. De vraag waarvoor men
zich gesteld zag was of dit verkleuringsproces scald genoemd zou mogen worden. Tot
vorig seizoen was nog geen duidelijke uitspraak mogelijk geweest. Thans kan men het
volgende hierover zeggen. Het is inderdaad scald, maar er blijkt naast dit proces ook
nog een ander soort verkleuring op te treden zodat beide verschijnselen bij het sor
teren zeer moeilijk te scheiden zijn. Een volledige bestrijding van de verkleuring is dus
niet mogelijk omdat dit andere verschijnsel niet reageert op DPA en DDU.
Gasbewaringsproeven met twee appelrassen en de beide stoffen DPA en DDU
leverden een volkomen scaldbestrijding op ook onder deze omstandigheden. DDU
bewerkte zelfs onder deze voor een nakleuring ongunstige voorwaarden toch nog een
gelere grondkleur van het behandelde fruit.
2. De beste scaldbestrijding op Goudreinette met lecithine (afkomstig van ei of soja
maakt hier geen verschil) werden verkregen met een ongeveer 40% alcoholische op
lossing. Dit seizoen werd nu nagegaan of het ook voor deze stof mogelijk is een wa
terige oplossing toe te passen en welke uitvloeier dan de beste mogelijkheden hierbij
biedt. Hoewel een zeer groot aantal uitvloeiers en verschillende concentratie-combinaties werden gebruikt, bleek - althans tot nu toe - slechts één type oplossing namelijk
2% lecithine uit soja met 2% emulgator (E 149) zeer goed te voldoen. Dit detail zal
dus nog eens op grote schaal nader moeten worden uitgewerkt. Het viel bij de proeven
op dat hoge concentraties lecithine soms na de bewaarperiode het fruit een groezelig
uiterlijk gaven door op de schil groeiende oppervlakteschimmels.Dit pluis gaf de vruch
ten een minder aantrekkelijk uiterlijk. Daarom zal verder moeten worden nagegaan of
dit nevenverschijnsel door een milde fungicide bestreden kan worden zonder hierbij
weer de scaldbestrijding in gevaar te brengen door een afname in effect. Een praktische
toepassing van lecithine stuit in geen enkel land op enige moeilijkheden.
3. Tenslotte werd getracht verdere gegevens te verkrijgen over de betekenis van de
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difenylstructuur i.v.m. de scaldbestrijdingsmogelijkheden van deze groep stoffen.
Tevens werden nog een groter aantal geheel andersoortige verbindingen getoetst. In
teressant bleek bij deze proeven dat het in water oplosbare difenylamine-sulfaat vol
komen onwerkzaam was tegen scald. Andere difenylamine-derivaten bleken altijd
enigszins werkzaam. N-methyl-difenylamine is misschien zelfs gelijk actief als DPA.
Het overeenkomstige verzadigde produkt van DPA, het dicyclohexylamine, bleek ook
dit seizoen weer volkomen onwerkzaam. De fenyl-kern is dus een essentiële factor
voor een scaldbeperkende activiteit. N-benzylaniline bleek zeer goed te voldoen bij
hogere concentratie (0,5 %). Deze stof werd in Australië (Huelin) voor het eerst ge
toetst. Enige stoffen die men als bouwstenen van bepaalde vitaminen kan beschouwen
bewerkten geen scaldreductie.
4. In het voorgaande jaar was komen vast te staan dat de werking van lecithine op
Goudreinette toegeschreven moet worden aan coatende eigenschappen van deze stof.
Daar de mogeüjkheid bestond dat de derde lecithinebron, de zonnebloem, misschien
nog betere resultaten zou afwerpen, werden Goudreinetten behandeld met lecithine ex
Helianthus. Het bleek evenwel dat deze beide lecithine-typen een bijna volkomen ge
lijke scaldbeperking bewerkten.
Een praktijkproef opgezet om de mogelijkheden van dompelbehandelingen op
praktijk-schaal na te gaan verliep vlot.
Aan het einde van de bewaarperiode bedroeg het percentage scald op de Goudrei
netten in de controleserie nog slechts 6 %, zodat over het effect van de behandeling
nauwelijks een conclusie kan worden getrokken.
Bestrijdingsmethoden en oorzaken van spot bij Jonathan
drs. O. L. Staden - proj. no. B 158
Spot vormt de tweede fysiologische bewaarziekte van de schil van de appel. In
Nederland komt spot enkel op het ras Jonathan voor. Het wordt daarom ook wel
Jonathanspot genoemd. Ook bij deze ziekte treedt een verkleuring van de schil op
maar deze bestaat - al naar de graad van aantasting - uit enkele tot talloze ronde
vlekken.
In de voorgaande jaren is gebleken dat scald en spot niet identiek zijn en verder
dat lecithine ex ovo zowel als ex soya spot kan bestrijden. Uit experimenten, uitgevoerd
om de oorzaak van deze gunstige lecithine-activiteit op te sporen, kan worden afgeleid
dat de werking van deze stof moet worden toegeschreven aan coatende eigenschappen.
Ook gasbewaring bestrijdt spot.
In het afgelopen seizoen was het hoofdaccent van het spot-onderzoek erop gericht
om de meest geschikte waterige oplossing voor de goedkope sojalecithine vast te
stellen. Uit deze proeven kwam naar voren dat de Jonathan appels in geen hogere percen
tages dan maximaal 1,5 % lecithine-oplossingen gedompeld mogen worden, daar men
anders kans loopt dat zich op de raakvlakken van de appels schadekringen ontwikkelen.
Deze schade kan bijna niet anders dan door de bij de lecithine vermengde onzuiver
heden (de vrije vetzuren) veroorzaakt zijn. De proeven leerden dat van de verschil
lende getoetste waterige oplossingen er enige verkregen zijn die een volledige spotbestrijding vrij dicht nabij kwamen. Het kan evenwel nog niet gezegd worden welke
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de beste hiervan is. Ook hiervan gaven de hogere - bij Jonathan dus niet toepasbare
concentraties lecithine - weer het groezelige uiterlijk door oppervlakte-schimmels. Bij
gebruik van lecithine op Jonathan verdient het aanbeveling bijzondere aandacht te
schenken aan lenticelspot. Toepassing van een fungicide is zeer wenselijk. De coatende
stof pww (codenaam) bestreed spot volkomen en beperkte lenticelspot zeer duidelijk.
Toepassing van zonnebloem-lecithine gaf bij Jonathan iets meer schade dan de
overeenkomstige concentratie soya-lecithine en veroorzaakte bovendien 100% lenti
celspot. Een op grote schaal opgezette praktijkproef met soja-lecithine leverde slechts
1 % spot op in de controleseries. Een bespuitingsproef met lecithine vlak voor de oogst
leverde bijzonder gunstige verschillen op met de controle appels, namelijk 58% spot
bij de controle appels tegen 2 % bij het met lecithine behandelde fruit.
Gloeosporium bij appel

drs. O. L. Staden - proj. no. B 61

De verwachting is dat de beste resultaten voor een Gloeosporiumbestrijding op
diverse appelrassen te realiseren zullen zijn door een geregelde bespuiting in de boom
gaard.
Om echter toch nog eventueel in de bewaarperiode optredende schimmelontwikke
ling tegen te gaan zou een schilbehandeling van het fruit nà de pluk zinvol kunnen zijn.
De mogelijkheid bestaat verder dat bij dit werk met meer uiteenlopende typen stoffen
een bepaalde verbinding zou kunnen worden gevonden die Gloeosporium zo sterk
beperkt dat een uitgebreid bespuitingsprogramma achterwege kan blijven. Vooralsnog
ziet het er echter niet naar uit dat een dergelijke veelbelovende verbinding is gevonden.
Het voorgaande seizoen werd geconstateerd dat van alle getoetste stoffen DDU
(sym.-dimethyldifenylureum) nog het beste voldeed. Met deze verbinding werd soms
een frappante reductie van de Gloeosporium-aantasting verkregen.
Dit seizoen werden deze proeven met DDU herhaald en tegelijk vergeleken met een
hierop gelijkende verbinding namelijk DPA (difenylamine). Naast deze fenylverbindingen werden verder nog dompelproeven met stoffen van geheel andere samenstelling
getoetst. Hiertoe behoren de verbindingen met de handelsnaam Armeen en Arquad.
Deze beide fungiciden leverden resultaten op die een herhaling met variërende concen
traties rechtvaardigen. DPA bleek iets minder duidelijk Gloeosporium te kunnen be
perken dan DDU. Net als verleden jaar kan evenwel ook deze laatste stof soms
minder effectief blijken. Sorbinezuur, dit jaar bij hogere concentraties getoetst, gaf
wel enige beperking, maar is vermoedelijk minder actief tegen stek dan DDU.
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III. WASSEN, SORTEREN EN VERPAKKEN VAN GROENTE EN FRUIT
Het wassen van fruit

ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 163

De met goede resultaten genomen proeven in het seizoen 1960/61, waarbij fruit
met diverse desinfectiemiddelen ter bestrijding van oppervlakkige schimmelgroei
werd gewassen, zijn in samenwerking met het Centraal Bureau van de Tuinbouwvei
lingen voortgezet.
Vruchten van het ras Golden Delicious werden voor de opslag met de volgende
middelen gewassen : water, Zephirol, Shirlanw.s., Captan, Topaan w.s., Pim, TMTD,
Shirlan a.g., bleekwater. Tevens werd het effect van een poetsmachine bestudeerd.
Met deze middelen is een gedeelte van het fruit met een wasmachine behandeld en
een ander gedeelte met de hand gedompeld. De resultaten van deze proef waren niet
geheel bevredigend, omdat er weinig schimmelontwikkeling op het fruit voorkwam.
Tussen beide wijzen van behandeling kwam vrijwel geen verschil voor. Bij enkele
objecten waar wel verschillen waren, vielen deze ten gunste van de met de hand ge
dompelde partijen uit.
Het percentage gave vruchten werd sterk beïnvloed door bruinverkleuringen van
de schil. In sommige gevallen werd de indruk verkregen, dat het middel de bruinverkleuring had bevorderd. Het was in deze proef opvallend, dat het Gloeosporiumrot
duidelijk door de behandeling met Captan werd bestreden.
Ofschoon de invloed van het wassen op de groei van schimmels niet duidelijk bleek,
werd toch gevonden dat de gewassen vruchten kwalitatief beter waren dan die van het
onbehandelde object en die van de poetsmachine.
Bij de kwaliteitssortering gaven alle middelen betere uitkomsten dan het controle
object, waarbij de middelen Shirlan w.s., Zephirol, Captan, TMTD en bleekwater
als de beste te voorschijn kwamen.
De met deze middelen behandelde objecten bevatten na uitslag 10 % of meer export
kwaliteit dan het controle fruit.
Ontwikkeling van een automatische machine voor kwaliteitssortering van tomaten
ir. P. Noordzij - proj. no. B 144
Er is behoefte aan een sorteermachine die in staat is tomaten van verschillende kleur
stadia van elkaar te scheiden.
De resultaten van proeven eerder gedaan met een vereenvoudigde uitvoering van
een Rephobiospect (Recording Photometer for Biological Spectral Transmittance)
zijn statistisch verwerkt. Zowel voor het ras Moneymaker als voor Topcross bleek een
scheiding in het groen moeilijk te realiseren. Een sortering van de groep doorgeslagen
ten opzichte van groen en oranje zou theoretisch 60-70 % kans van slagen hebben.
Verder is te berekenen dat 1 van de 4 groene tomaten bij de groep doorgeslagen
terecht zal komen en 1 van de 2 bij de groep oranje. Van 15 doorgeslagen vruchten of
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groen

— doorgeslagen
oranje

Procentuele verdeling van het aantal tomaten over de meetwaarden voor de groepen groen, doorgeslagen
en oranje

van 13 oranje vruchten kan er 1 ten onrechte bij groen worden aangetroffen. Een
doorgeslagen vrucht heeft een kans van 9 op 10 om onder oranje te worden gerang
schikt; omgekeerd is de kans ongeveer 1 op 2.
Naast de methode van het doorvallende licht worden ook nog reflectiemetingen
bestudeerd, terwijl fluorescentie-metingen op het programma staan.
De ontwikkeling van een prototype van een sorteermachine vordert slechts lang
zaam. Voor het oriënteren van de tomaat in en voor het transport door de optiek
zijn oplossingen gevonden. Deze oplossing kan ook toegepast worden voor het bepa
len van het gewicht van de vrucht.
Invloed van transport, verpakking en sortering op de kwaliteit van appels en peren
ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 106
Verpakking van James Grieve
In samenwerking met het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland
is een onderzoek ingesteld naar een verpakkingswijze, die minder arbeidsintensief is
dan de bekende stripverpakking en waarin de appels toch in een goede conditie op
hun bestemming aankomen.
Hiertoe zijn een aantal proefzendingen in verschillende verpakkingen naar meerdere
Westduitse markten uitgevoerd. Zowel voor het vertrek als na aankomst op de plaats
van bestemming zijn de vruchten op beschadigingen gecontroleerd.
Daarbij is gebleken dat ongeacht het type fust dat gebruikt wordt, bij verzending los
in de kist de vruchten zeer ernstige transportschade oplopen.
Bij verpakking met pakbladen van papierpulp, in gesloten kartonnen dozen, kwa
men de vruchten echter in goede conditie aan.
Deze verpakking, die weinig arbeid vraagt en door ongeschoolde krachten ver
zorgd kan worden, is zelfs goedkoper dan stripverpakking in meermalige kisten.
Onderstaand zijn de voornaamste resultaten van het onderzoek vermeld.
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TABEL 10. Toename van beschadiging van James Grieve in diverse verpakkingen
/ ernstig beschadigde vruchten
voor het transport

na het transport

toename

2,5

42,5

40

3
2,5
5
2

30
66,5
15
8

27
64
10
6

Los in stand.fruitkisten, (18 kg) gem. over 4
zendingen
Los in C.B. kisten (15 kg) gem. over 4 zen
dingen
Los in halve fruitkisten (12 kg), 1 zending . .
Stripverpakking, 1 zending
Pakbladverpakking, gem. over 5 zendingen .

Fust met verschillende inhoud voor de verzending van peren
Steeds meer buitenlandse afnemers wensen de Nederlandse peren te ontvangen in
halve standaard-fruitkisten (inhoud 15 kg peren). Als reden hiervoor wordt genoemd
dat in de grote standaard-fruitkisten (inhoud 25 kg peren) grote kwaliteitsverliezen
optreden o.a. door transportschade.
Om hierover betrouwbare gegevens te verkrijgen zijn op verzoek van en in samen
werking met het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen een aantal proefzendingen
met peren in verschillende fusttypen naar de Westduitse markten uitgevoerd. Er zijn
meerdere rassen in verschillende rijpheidsstadia beproefd.
Uit het onderzoek is gebleken dat in de grote kisten niet meer kwaliteitsverlies op
treedt dan in kisten met een kleine inhoud.
TABEL 11. Beschadiging op peren verpakt in kisten met verschillende inhoud

Stand.fruitkist (25 kg) gem. over 8 zendingen . . .
Halve stand.fruitkist (15 kg), 8 zendingen . . . .
C.B. kist (20 kg) 2 zendingen

% licht beschadigd

% ernstig beschadigd

6
5
10,5

1,5
1

Men geeft in het buitenland echter de voorkeur aan de kleinere kist omdat deze
gemakkelijker te hanteren is en door zijn kleinere inhoud vlotter is te verhandelen.
Stapelkisten voor vervoer en opslag van hard fruit
ir. W. S. Duvekot en drs. P. Greidanus - proj. no. B 152
In het seizoen 1961/62 is het onderzoek naar de bruikbaarheid van stapelkisten in
de fruitteelt voortgezet.
Het onderzoek heeft zich echter hoofdzakelijk bepaald tot de koelhuisbewaring van
fruit in deze kisten. De resultaten hiervan waren in zoverre een bevestiging van het
onderzoek van het vorige jaar dat, bij gebruik van deze kisten voor opslag van fruit,
geen nadelige invloed op de bewaarresultaten werd gevonden. De hoeveelheid be
schadigde vruchten was in de stapelkisten zelfs minder dan in standaardfruitkisten.
De verschillen in achteruitgang van de kwaliteit van het fruit in stapelkisten van
verschillende constructie waren uiterst gering. Dit in tegenstelling tot het vorige jaar
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toen in de kisten met ruime ventilatiemogelijkheid meer „slappe vruchten" en meer
„gewichtsverlies" voorkwam dan in de vrijwel dichte kisten. Regelmatige temperatuurmetingen toonden aan dat in de stapelkisten met dichte wanden de temperatuur in het
midden van de kist tijdens de bewaring ± 1/2°C hoger was dan in de standaardfruitkisten met ruime spleten en zonder interieur. Na 5 maanden bewaring kon hiervan
geen invloed op de kwaliteit van het produkt worden gevonden.
Tussen de dichte stapelkist en de vrijwel dichte standaardkist met volledig interieur
was het temperatuurverschil niet van betekenis.
Het ledigen van de stapelkisten op de sorteermachine leverde nog wel moeilijk
heden op. De enkele rotte vruchten die verspreid in de kisten voorkwamen werden bij
het sorteren kapot gedrukt, waardoor vele gave vruchten besmeurd werden.
Bij Golden Delicious leverde het leegstorten van de stapelkisten 10% meer bescha
digde vruchten op dan het leegstorten van standaardfruitkisten.
Het gebruik van meermalig fust voor opslag van appelen en peren
ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 96
Bij de proeven, die in voorafgaande jaren zijn genomen, is een aantal kisttypen ge
toetst op hun doelmatigheid voor opslag van fruit. Daarbij is duidelijk gebleken dat
de constructie van de kisten een duidelijke invloed heeft op de bewaarresultaten.
Fouten in de constructie bleken nog voor een groot deel opgevangen te kunnen wor
den door de kisten te voorzien van een interieur van golfpapier. Bij deze proeven is
echter steeds gewerkt met het ras Goudreinette. In het seizoen 1961/62 is het onderzoek
voortgezet met Golden Delicious.
Ook voor dit ras bleek de meest dichte kist de beste bewaarresultaten te geven en wel
in nog duidelijker mate dan bij de Goudreinette. Het kwaliteits- en gewichtsverlies
kon belangrijk worden tegengegaan door de kisten te voorzien van een interieur. De
invloed van het interieur was eveneens het sterkste bij de kisten met ruime spleten.
TABEL 12. Sorteeruitkomsten van kisten van verschillende constructie met en zonder interieur
0/
Slappe vruchten

Kist met ruime spleten .
Dichte kist

%

Gewichtsverlies

%

Bodembeschadiging

zonder
interieur

met
interieur

zonder
interieur

met
interieur

zonder
interieur

met
interieur

20,8
2,7

3
1

6,1
4,6

5,7
4,6

8,2
0,5

3,6

-

Bij gebruik van geplastificeerde interieurs was het gewichtsverlies nog minder, terwijl
slappe vruchten nagenoeg niet meer voorkwamen.
Deze geplastificeerde interieurs gaven in het voorgaande seizoen bij Goudreinette
ditzelfde beeld. Maar bij dit ras stond daar tegenover het bezwaar dat de scaldaantasting met 12% toenam.
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De doelmatigheid van het in de praktijk gebezigde fust voor klein fruit
ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 48
Uit voorgaande opslagproeven met kistjes, die gebruikt worden voor de verpakking
van klein fruit voor de verwerkende industrie, was reeds duidelijk gebleken dat kistjes,
die bij stapeling gesloten kopeinden hebben, het minst geschikt zijn. Dit is door nader
onderzoek bevestigd.
Met de z.g. pootjeskistjes, die als ze op elkaar zijn gestapeld rondom ventilatiemogelijkheid hebben, is het onderzoek voortgezet.
Hierbij is gebleken, dat bij kistjes met een poothoogte kleiner dan 2j à 3 cm de
ventilatiemogelijkheid belangrijk kleiner is dan bij kistjes met een poothoogte van
3 cm of meer. Een grotere poothoogte dan 3 cm gaf echter geen verbetering ten opzich
te van de 3 cm poot.
Het nieuwe type kistje dat door enige Noordbrabantse veilingen in gebruik is ge
nomen, biedt in zijn huidige vorm (bij stapeling rondom 1! cm opening) te weinig
ventilatiemogelijkheid. Worden de pootjes 1 cm hoger gemaakt dan is de ventilatie
belangrijk beter en gelijk aan het pootjeskistje met 3 cm poot.
Het is gebleken dat bij kistjes met voldoende poothoogte het gebruik van een pas
send interieur van golfpapier geen invloed heeft op de ventilatie en de afkoelsnelheid.
Een aaneengesloten stapeling van de kistjes (belading van de cel met pallets) gaf in
een cel met horizontale luchtbeweging een snellere afkoeling van het produkt en een
betere temperatuurverdeling in de partij dan een stapeling met luchtkanalen tussen de
rijen (belading van de cel met klemwagens).
Betrouwbare vergelijking tussen een cel met horizontale en een cel met vertikale
luchtbeweging konden niet verkregen worden, omdat niet beschikt kon worden over
cellen met een gelijkwaardige capaciteit.
Er zijn alleen aanwijzingen dat in een cel met verticale luchtbeweging bij alle typen
kistjes de temperatuurverdeling in de partij gelijkmatiger is dan in een cel met hori
zontale luchtbeweging.
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IV. BEWAARMETHODEN EN HOUDBAARHEID
HARD FRUIT

Rendementsproeven bij appelen en peren

Q. P. van der Meer

proj. no. B 9

Een algemeen aspect bij het uitvoeren van bewaarproeven is dat de bewaarkwaliteit
van hard fruit sterk afhankelijk is van de herkomst. Het heeft daarom alle zin bij het
opzetten van bewaarproeven fruit van verschillende bedrijven als even zovele paral
lellen te nemen.
Er zijn bovendien uit het onderzoek aanwijzingen verkregen dat zelfs fruit van naast
elkaar staande bomen ook belangrijk kan verschillen in bewaarkwaliteit. Als deze
verschillen voldoende belangrijk zijn dan heeft het zin bomen als parallellen te nemen.
Daar men tegenwoordig overwegend gebruik maakt van kleine boomvormen zal men
echter bij het opzetten van proeven met vrij veel behandelingen vaak niet voldoende
fruit beschikbaar hebben om alle behandelingen aan een parallel (het fruit van een
boom) uit te voeren. In dat geval is het waarschijnlijk nuttig uit te gaan van een proef
opzet volgens het principe van een evenwichtige, onvolledige blokkenproef.
Om over het bovengenoemde aspect enigszins geïnformeerd te raken werden van
3 bedrijven in 1959, 1960, 1961 en 1962 Golden Delicious, Schone van Boskoop en
Jonathan betrokken. Per variëteit werden elk jaar van elk van 5 (steeds dezelfde)
bomen, zo mogelijk, 3 kisten met 15 kg appels geplukt. Na koelcelbewaring werden de
percentages gave vruchten vastgesteld.
Een globale beschouwing der cijfers van Schone van Boskoop over de jaren 1959,
1960 en 1961 wees uit dat er tussen de bomen waarschijnlijk belangrijke verschillen
kunnen optreden. Bovendien bleek dat volgens de Bartlett-toets niet kon worden aan
genomen dat de varianties van de uitkomsten der verschillende jaren homogeen waren.
Het ontbreken van homogeniteit bij de varianties houdt, zoals bekend, het bezwaar
in dat op de uitkomsten niet zonder meer een variantie-analyse mag worden toegepast.
Een bewerking van alle gegevens zal plaats vinden als ook de resultaten van het
seizoen 1962/63 bekend zijn.
Gasbewaring van hard fruit

Q. P. van der Meer - proj. no. B 18

Conference: oogsttijdenproef
De oogsttijdenproef werd afgesloten met een publikatie in de Mededelingen van de
Directie van de Tuinbouw.
Bij 5 telers in Noord-Holland werd in elk van 3 opeenvolgende jaren op 3 data
Conference geplukt.
De bewaring vond plaats bij 0-1 °C in:

a. ±4%C02;
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b. gesloten polyethyleen zakken (dikte 0,025-0,065 mm);
c. gewone koelcel-atmosfeer.
Door later plukken werd een zeer aanmerkelijke winst aan gewicht verkregen: in de
3 achtereenvolgende seizoenen gemiddeld 20, 18 en 24% in resp. 14, 16 en 15 dagen.
Ook was er een aanmerkelijke winst wat betreft de grootte van de vruchten ; in 1960
verliep het percentage vruchten kleiner dan 55 mm in de week voor de laatste plukdatum van ± 20 naar ±10%.
De voordelen van later plukken overtroffen verreweg in de meeste gevallen het
nadeel van een slechtere bewaarbaarheid. Bij uitslag omstreeks begin maart was, als
er één week later werd geplukt, de netto winst in procenten gave vruchten gemiddeld 8
voor de koelcel, 6 voor plastic zakken en 7 voor de gascel. Daarbij komt dan nog de
winst wat betreft de maat van de vruchten en waarschijnlijk een betere organoleptische
kwaliteit.
De bewaring in de gascel verdient de voorkeur. De relatieve voordelen van bewa
ring in plastic zakken hangen waarschijnlijk sterk af van het uitgangsmateriaal en de
omstandigheden in de koelcel.
De narijping bij ± 15°C en een r.v. van ± 85 duurde van 6 tot 10 dagen. Er werd
een tendentie waargenomen dat het muskus-aroma toeneemt naarmate later wordt
geplukt.
Publikatie:
Meer, Q. P. van der, Invloed van het pluktijdstip bij verschillende bewaarmethoden van Conference.
Med. Directie Tuinbouw 25, (1962), 494-506 (I.B.V.T.-overdruk no. 99).
Rapport:
Meer, Q. P. van der, Bewaring onder verschillende omstandigheden van op 3 data geplukte Conferen
ce, 1960—'61. I.B.V.T.-rapport no. 1223.

Conference : gescrubde gasbewaring
Bij gasbewaring van Conference kan het C02-percentage niet hoger dan 4 zijn. Om
na te gaan of door verlaging van het 02-percentage de bewaarresultaten aanmerkelijk
zijn te verbeteren werd een proef uitgevoerd met gescrubde gasbewaring.
Conference van 5 herkomsten uit de Betuwe werden bij 0,5-1 °C in de volgende
(gemiddelde) C02-02-percentages bewaard: 3,8-17,0; 3,5-5,6; 3,2-5,2; 0-17,7; 0-6,6
en 0-4,4.
Eind maart waren de gemiddelde gewichtspercentages gave vruchten voor de ge
noemde gaspercentages resp. 76, 78, 76, 69, 77 en 77. Slechts de behandeling 0-17,7
leverde een duidelijk verschil op met de overige behandelingen.
Na rijping was er slechts een verschil in kleur te constateren. Alleen de behandeling
0-17,7 had behoorlijk gele peren tot resultaat. De behandeling 3,2-5,2 leverde de
groenste peren op. Het over alle nagerijpte monsters gemiddelde percentage uitval was
na rijping ±14%.
Jonathan: gescrubde gasbewaring
In het buitenland wordt bij het toepassen van gasbewaring zeer veel gescrubd,
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Gereed maken van de gasbewaringsproeven

omdat men de indruk heeft dat dan een betere kleur van de vruchten wordt verkregen.
Op het I.B.V.T. werden ook reeds goede resultaten bereikt met scrubben (jaarverslag
1958, p. 44). doch bij gebrek aan een eenvoudige methode van scrubben, is dit voor
Jonathan niet in de praktijk geïntroduceerd.
In de genomen proef werden bij een temperatuur van ± 4,5 °C de volgende C02-02concentraties redelijk benaderd: 0-15,0; 0-5; 0-3; 6-15; 6-5 en 6-3.
Tabel 13 geeft de gewichtspercentages uitwendig gave vruchten (gemiddeld van 5
herkomsten), die begin mei direct na de uitslag werden genoteerd.

o2

/

O
O

TABEL 13.

0

6
1

15
5
3

65
83
88

I

I

81
82
79

Vervolgens werden de appels 12 dagen bij ± 15°C en een r.v. van ± 85 gerijpt.
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De gemiddelde gewichtspercentages van uitwendig gave vruchten zijn in tabel 14 opge
nomen.
TABEL 14.
CO,

15
5
3

51
68
76

67
69
66

Bij de objecten van de behandeling 6-5 en in nog sterkere mate bij de objecten van
de behandeling 6-3 kwam inwendige beschadiging voor.
Een verblijf van 12 dagen bij ± 15°C had een duidelijke kleurverbetering tot gevolg
maar leverde gemiddeld ±14% extra uitval.
De behandeling 0-3 bleek het beste resultaat te geven. De organoleptische kwaliteit
kon (helaas) niet worden onderzocht.
Golden Delicious
Om na te gaan of Golden Delicious tegen de normale pluktijd nog groeit en om na
te gaan hoe de invloed van later plukken is bij diverse bewaarmethoden, werd op 4
bedrijven, met tussenpozen van een week, 3 maal geplukt.
De appels werden bewaard bij 4 verschillende omstandigheden, t.w. : koelcelbewaring, 1°C; koelcelbewaring, 3°C; bewaring in gesloten polyethyleen zakken (dikte
± 0,03 mm), 3°C; gasbewaring (± 8 % C02), 3°C.
De gemiddelde gewichtstoename was in de week voor de laatste pluk ± 4 % en in
de week daarvoor ± 6 %.
De C02- en 02-percentages in de plastic zakken lagen resp. in de buurt van 6 en
van 10.
Tabel 15 geeft de gemiddelde gewichtspercentages gave vruchten, die begin april
direct na de uitslag werden genoteerd.
TABEL 15
Bewaarmethode
Pluk
I
II
III

Koelcel
1°C

Koelcel
3°C

Plastic
3°C

Gascel
3°C

88
87
86

36
36
40

93
79
83

81
78
84

Na een week narijpen bij 15°C en een r.v. van 85 waren de percentages gave vruch
ten gemiddeld zoals in tabel 16 (blz. 54) is vermeld.
Na uitslag en bewaring bij 15°C liep het percentage gave vruchten dus sterk terug
vooral na bewaring in de koelcel bij 1 °C. Er valt zeker geen nadelige invloed van later
plukken te constateren.
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TABEL 16
Bewaarmethode
Pluk

I

II
III

Koelcel
1°C

Koelcel
3°C

Plastic
3°C

Gascel
3 °C

45
50
53

27
26
31

78
62

68
63
71
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De kleur der appels van de objecten koelcel (1 °C), plastic en gascel was zelfs na een
verblijf van een week bij 15 °C nog onaantrekkelijk groen. Over het algemeen waren de
appels van een latere pluk iets geler.
De appels uit de plastic zakken en die uit de gascel waren duidelijk iets harder dan
die uit de koelcel.
GAVE VRUCHTEN (°k) DIREKT NA BEWARING EN (GEARCEERD)
°J

NA 15 DAGEN BIJ t 15 GOLDEN DEL. 1961

62

100 r~

50

I
II III
koelcel ( it?)

I
II III
koelcel ! 3 fcj

I
II III
gascel(3°Ci

I
II III
plastic ( 3°C >

Gave vruchten in procenten van het begingewicht direct na bewaring en (gearceerd) na 15 dagen bij 15
Golden Delicious appels
Rapport:
Meer, Q. P. van der, Pluktijdenproef bij Golden Delicious in verband met verkleuring van de schil,
1960-'6I. I.B.V.T.-rapport no. 1219.

Cox's Orange Pippin: gescrubde gasbewaring
Met het doel duidelijke gegevens te verkrijgen omtrent de waarde van gescrubde
gasbewaring (COa-02-percentages : 5-4) t.o.v. gewone gasbewaring (5% C02) werden
de bovengenoemde omstandigheden gerealiseerd voor appels van 3 herkomsten.
Tabel 17 geeft de percentages uitwendig gave vruchten die begin februari direct na
de uitslag werden genoteerd.
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TABEL 17.
COï-Oj-percentage
Herkomst

5-4

5-16

94,6
94,9
94,2
94,6

79,1
89,9
91,4
86,8

~
A
B
C

Gemiddeld

Na een verblijf van een week bij i 15°C was het percentage uitwendig gave vruch
ten bij de behandeling 5-16 sterk gereduceerd (zie tabel 18).
TABEL 18.
CO.-O.-percentage
5-4

5-16

91,8
92,3
90,7
91,6

28,9
69,2
76,8
58,3

Herkomst
A
B
C
Gemiddeld

De appels van de behandeling 5-4 waren, ook na rijping, duidelijk harder dan die van
de behandeling 5-16. Na een week rijpen bij i 15°C was de kleur der appels van beide
behandelingen groengeel. De percentages 5-4 bleken bovendien veel minder core flush
tot gevolg te hebben dan de percentages 5-16.
Gescrubde gasbewaring (5-4) blijkt dus duidelijk veel betere resultaten op te leveren
dan gewone gasbewaring (5-16), hetgeen een bevestiging is van reeds eerder verkregen
gegevens.
Rapport:
Meer, Q. P. van der, Voorrijping en vervroegd beëindigen van de gasbewaring van Golden Delicious,
Jonathan en Schone van Boskoop, 1960—'61.1.B.V.T.-rapport no. 1222.
Meer, Q. P. van der, Gasbewaring van Ellison's Orange, 1960-'61. I.B.V.T.-rapport no. 1220.

De invloed van uitgesteld koelen op de houdbaarheid van appel en peer
Q. P. van der Meer - proj. no. B 93
Met het doel de (schadelijke) invloed te bepalen van „uitgesteld" koelen op de
houdbaarheid, werden evenals in 1960, Conference, Golden Delicious, Jonathan en
Schone van Boskoop (elk ras van 4 of 5 telers) na de pluk gedurende 0, 7 of 14 dagen
„buiten" gehouden, alvorens ze in de koelcel (of gascel) werden gebracht.
In begin november kwam bij Conference in de objecten, die 14 dagen buiten hadden
gestaan, vrij veel buikziek voor. De objecten die 0 en 7 dagen buiten hadden gestaan
verschilden op 6 maart nog weinig of niets in percentages gave vruchten, resp. ge
middeld 89 en 88 %; ook in hardheid was er weinig verschil, resp. gemiddeld 20,3 en
21,0 (Magness and Taylor pressure tester). Na 9 dagen rijping bij ± 15 °C en een hoge
r.v. was er ook geen verschil in hardheid waar te nemen. Buikziek kwam niet voor.
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Bij Golden Delicious, Jonathan en Schone van Boskoop waren omstreeks maart
door de verschillende behandelingen ontstane percentages gave vruchten weinig uit
eenlopend.
Bij Golden Delicious en Schone van Boskoop viel de tendentie te constateren dat de
behandeling „7 dagen buiten" het minste scald tot gevolg had. In kleur en hardheid
was weinig of geen verschil.
De invloed van de bemesting op de houdbaarheid van het fruit
Q. P. van der Meer - proj. no. B 64
Er werd, evenals in het seizoen 1960/61, weer Conference bewaard afkomstig van
een NK-bemestingsproefveld van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en het
R.T.C. Geldermalsen.
Er vond alleen koelcelbewaring plaats. Bij uitslag omstreeks half maart waren de
verschillen tussen de bemestingsobjecten weer gering. Ook bij narijping kwamen geen
opvallende verschillen naar voren. De bewaar- en narijpingskwaliteit van alle objecten
was zeer goed.
Factoren die de kleur van de schil van hard fruit beïnvloeden
drs. O. L. Staden - proj. no. B 159
In het algemeen geldt voor het Nederlandse fruit de regel dat de appel rijp d.w.z.
met een gele grondkleur op de markt moet komen. Het streven naar een behoud van
de groene kleur speelt voor ons land slechts een ondergeschikte rol.
In het voorgaande jaarverslag werd bericht dat een kleursbeïnvloeding van het fruit
in beide richtingen gerealiseerd kan worden. Daar met een bevordering van de geelkleuring van het fruit d.m.v. DDU (sym.-dimethyldifenylureum) en een behoud van
de groene grondkleur d.m.v. een grote verscheidenheid van coatende stoffen reeds een
meerjarige ervaring is opgedaan, werd het werk hiermede niet verder voortgezet. Er
zij hierover verwezen naar het jaarverslag 1961 waar dit onderwerp uitvoerig ter
sprake kwam (blz. 72).
In het afgelopen seizoen werd nog nagegaan in hoeverre het met DDU behandelde
fruit de voorsprong in gelere kleur behoudt, ook nadat het fruit voor langere tijd bij
kamertemperatuur heeft gestaan. Hiertoe werden kleurmetingen verricht en wel 4
dagen en 10 dagen na ruiming uit de koelcel. Het bleek nu dat, hoewel ook de controle
appels narijpten, de met DDU behandelde vruchten zelfs na 10 dagen hun voorsprong
duidelijk behielden.
Er hebben zich verder nog twee nieuwe aspecten voorgedaan. Over het eerste het
volgende. DDU mag tot op heden niet in de praktijk worden toegepast. Deze stof
biedt dus slechts potentiële mogelijkheden.
Het bleek nu dat proeven met een geheel andere type stof met de handelsnaam
Armeen-Z bij hogere concentratie bijzonder mooi geel gekleurde Jonathan appels op
leverde. Daar deze stof zeer vermoedelijk geen praktische bezwaren voor algemene toe
passing zal ontmoeten en de prijs daarvan aanvaardbaar is, ligt het in de bedoeling
deze verbinding het komende seizoen op grote schaal te toetsen.
Het tweede nieuwe aspect vormt de onverwachte mogelijkheid ook de roodkleuring
nà de pluk tijdens de opslag nog verder te bevorderen. Het bleek namelijk dat 0,5 %
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pyrrol de appels een roodachtige verkleuring gaf die evenwel niet geheel overeenkomt
met de normale blos. Hierom en om de prijs van de stof en tenslotte om de toelaat
baarheid moet men deze vondst alleen als van theoretische betekenis beschouwen.
Het is echter denkbaar dat dit gegeven aanleiding kan zijn tot verdere en wellicht toe
pasbare mogelijkheden.
Tenslotte werden de proeven met de Groene Goudreinette herhaald; deze keer ook
met hogere concentraties DDU dan vorig jaar toegepast. De resultaten van deze
experimenten toonden aan dat zelfs bij toepassing van 1 % DDU visueel slechts zeer
geringe kleurverschillen van de behandelde vruchten t.o.v. de controle konden worden
waargenomen. Dit jaar werden echter eveneens kleurmetingen met 35 appels per be
handeling verricht. De uitkomsten van metingen van met DDU behandelde vruchten
lagen duidelijk hoger, vooral bij de met 1 % DDU behandelde.
De groene Goudreinette kan dus blijkbaar wèl beïnvloed worden, maar de verschil
len met de controle zijn voor ons oog bijna te gering.
Verbetering van de kwaliteit van bewaard fruit

Q. P. van der Meer - proj. no. B23

In de koelcellen op het I.B.Y.T. worden vaak vele rassen bij elkaar bewaard. Con
trole-partijen voor gasbewaringsproeven kunnen in een container worden bewaard
(blanco) of in de koelcel-atmosfeer. Om na te gaan of de beide genoemde wijzen van
bewaring belangrijke verschillen opleveren, werd Schone van Boskoop, afkomstig
van drie herkomsten, bewaard in koelcel atmosfeer en daarnaast in een container in
dezelfde koelcel.
Na bewaring waren de gemiddelde percentages door scald aangetaste vruchten in
de koelcel atmosfeer 15 en in de container 42. De percentages gewichtsverlies waren
resp. 7 en 3. Waarschijnlijk houdt het optreden van scald dus (mede) verband met
uitdroging.
In hardheid, kleur en percentages core flush kwamen geen belangrijke verschillen
voor.
Bij een andere proef werd Schone van Boskoop en Cox's O. P., beide van 3 herkom
sten, apart en tezamen in containers bewaard. De helft der containers werd doorge
spoeld met buitenlucht en de andere helft met cellucht (2 x het volume per dag) zodat
een orthogonaal schema ontstond.
Na uitslag bleek dat bij Schone van Boskoop het percentage door scald aangetaste
vruchten bij doorpompen met cellucht wiskundig betrouwbaar minder was dan bij
doorpompen met buitenlucht, resp. gemiddeld 45 en 54%.
De percentages gewichtsverlies waren bij de objecten der beide behandelingen gelijk.
Het lijkt waarschijnlijk dat de relatieve onderdrukking van scald door de koelcel
atmosfeer in de laatstgenoemde proef werd veroorzaakt door de aanwezigheid van
grote partijen appels die waren behandeld met scald-bestrijdingsmiddelen. Ook de
resultaten van de eerstgenoemde proef worden begrijpelijker in het licht van de zojuist
genoemde hypothese.
De overige invloeden waren niet belangrijk.
De Groene Goudreinette

Q. P. van der Meer - proj. no. B 112

Er werden dit jaar vruchten van 14 herkomsten onderzocht. Hierbij bleek er geen
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betrouwbare correlatie te bestaan tussen het N-gehalte of het eiwitgehalte en de kleur
na bewaring, zoals in het vorige seizoen wel werd aangenomen.
Maandelijkse kleurmetingen aan steeds dezelfde appels toonden aan dat de geelkleuring bij 4-4,5 °C slechts toenam tot omstreeks half januari ; daarna trad een stil
stand op.
Zelfs 2 weken narijpen bij 14-15°C leverde weinig of geen verbetering van de kleur
op.
Bijkoeling van fruitbewaarplaatsen

ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 36

In een fruitbewaarplaats is het meestal moeilijk in de eerste maanden van de opslag
periode de temperatuur voldoende te verlagen. Hierdoor wordt de bewaarduur be
perkt. Om na te gaan in hoeverre door bijkoeling met een mobiele koelinstallatie een
bewaarduur overeenkomstig die van een koelhuis benaderd kan worden, is een verge
lijkende proef uitgevoerd met Goudreinette.
Door de bijkoeling werd in de maanden oktober en november een belangrijke tem
peratuurverlaging ten opzichte van de buitentemperatuur verkregen. Terwijl de
buitentemperatuur tot een week in november 10°C of daarboven was, kon in de
bewaarplaats een temperatuur van 5-7 °C gehandhaafd worden.
Desondanks bleven de bewaarresultaten nog ver achter bij die van het koelhuis.
Scaldaantasting was de belangrijkste oorzaak van kwaliteitsachteruitgang in de be
waarplaats. Bij de overige factoren zoals rot, stek, slappe vruchten en gewichtsverlies
was het verschil tussen koelhuis en bewaarplaats slechts gering.
De methodiek van het scrubben en de uitvoering van scrubbers
ir. W. S. Duvekot en ir. P. Noordzij - proj. no. B 89
Beoordeling apparatuur
Een door het I.B.V.T. ontworpen en gebouwde waterscrubber is vergeleken met
een oude loogscrubber en een kalkhydraatscrubber. Niettegenstaande de goede wer
king waren de bedrijfskosten van de waterscrubber omgerekend per eenheid uitge
wassen koolzuur uitermate hoog. Daarom zijn van verschillende andere systemen
gegevens uit de literatuur en door persoonlijke contacten verzameld en tot een over
zicht verwerkt. Aan de hand hiervan is een beoordeling van scrubberinstallaties naar
principe en functie mogelijk. Zo blijkt b.v. alleen de chemische absorptie door middel
van loog of kalkhydraat in staat te zijn om het koolzuurgehalte op zeer lage waarden
te houden. De bedrijfskosten van deze typen wassers zijn bovendien het laagst.
Het ontbreken van gegevens over koolzuurproduktie door opgeslagen produkten
afhankelijk van temperatuur en gassamenstelling is een sterke rem voor de verdere
ontwikkeling van koolzuurwassers.
Invloed van het scrubben op de kwaliteit van het fruit
De mogelijkheid bestaat dat de gebruikte C02-absorptiemiddelen de kwaliteit van
het fruit in gunstige of ongunstige zin zullen beïnvloeden. Om hierover gegevens te
verzamelen werden drie gascellen op de veiling Kesteren resp. aangesloten op een
loog- (NaOH), een water- en een kalkhydraat- (Ca(OH)2) scrubber. Als proefmateri58

aal werden gebruikt Cox's Orange Pippin appels. Vijftien bedrijven leverden hiervoor
het fruit en dit werd volgens een bepaald systeem over de drie cellen verdeeld.
Met alle scrubbers kon het gewenste C02-gehalte (3-5 %) en het 02-gehalte (5 %)
bereikt en gehandhaafd worden.
Alle scrubmedia voldeden goed. De beste uitkomsten gaf loog, vervolgens kalkhydraat en tenslotte water als absorptiemiddel.
Invloed van diverse luchtsnelheden bij waterscrubben
Verondersteld wordt wel dat hogere luchtsnelheden, die bij het rondpompen van
de cellucht tijdens het scrubben worden toegepast, een uitdrogende werking op de
vruchten kunnen uitoefenen.
In een viertal proefcontainers werd hiernaar een onderzoek ingesteld. In deze con
tainers, die gevuld waren met Golden Delicious, werd met behulp van waterscrubbers
een atmosfeer gerealiseerd van 3 % C02, 4-5 % 02, temperatuur 4-5 °C en een r.v. van
98-99%.
De lucht werd daarbij rondgepompt met een snelheid van resp. 20, 40, 60 en 80 maal
de inhoud per uur.
Na 184 dagen opslag waren de gewichtsverliezen en andere uitdrogingsverschijnse
len als rimpelen nihil. De hoge luchtsnelheid blijkt bij deze zeer hoge luchtvochtigheid
geen merkbaar nadelig effect te hebben.
Luchtwassen

ir. W. S. Duvekot en ir. P. Noordzij - proj. no. B 151

Luchtwassen in koelcellen
Uit de proeven in voorgaande jaren is gebleken, dat luchtwassers de luchtvochtig
heid in koelcellen belangrijk konden verhogen. De vruchten bleven hierdoor harder
en rimpelden minder snel. Daarentegen werd een hoger percentage uitval door bewaarziekten, o.a. scald, waargenomen.
In het seizoen 1961/62 werd een proef opgezet met het doel het effect van het uit
wassen van aromastoffen vast te stellen. In vier cellen werden hiervoor 100 kisten
Golden Delicious geplaatst. De partij was vooraf gesorteerd in de maten 60-70 mm,
70-80 mm, 80-85 mm en boven 85 mm, welke sorteringen evenredig over deze cellen
werden verdeeld. De overige ruimte werd aangevuld met 400 kisten Golden Delicious
die verder buiten de proef bleven.
In de genoemde koelcellen werden de volgende bewaaromstandigheden gereali
seerd :
a. intern gekoelde cel met nevelinstallatie in het luchtkanaal aangesloten op de water
leiding, temperatuur 3,5°C, r.v. 92 %, met afvoer van het gebruikte water;
b. intern gekoelde cel met nevelinstallatie in het luchtkanaal, waarbij hetzelfde water
wordt rondgepompt, temperatuur 3,5°C, r.v. 92%;
c. intern gekoelde cel met een C02-gehalte van ongeveer 1 %, temperatuur 3,5 °C, r.v.
92%;
d. cel met mantelkoeling met een COa-gehalte van ongeveer 1 %, temperatuur 3,5°C,
r.v. 97 %.
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid werden in alle cellen zoveel mogelijk
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op gelijke hoogte gebracht, o.a. door de verdampertemperatuur in de luchtwascellen te verlagen.
Bij cel d gelukte dit niet (mantelkoeling). De r.v. bleef 97 %, waardoor de uitkom
sten van deze cel niet vergelijkbaar zijn.
Na de beëindiging van de bewaring werden de vruchten gecontroleerd op een aantal
afwijkingen. De uitkomsten zijn in de tabel samengevat.
TABEL 19. Bewaaromstandigheden en sorteeruitkomsten van de luchtwasproef
Object

Toegepast
systeem
luchtwassen
w. afvoeren
luchtwassen
w. rondpompen
z. luchtwassen
int. koeling
7. luchtwassen
mantelkoeling

a
b
c
d

Slap
(gaaf)

Bruin
(scald)

%

%

53,44

3,22

92

44,16

0,7

92

1,1

97

co
°/2
/o

r.v.

o-

92

o-

Gaaf
"/
/O

Gloeosp.
°/
/O

Stek en
rot %

Gewichts
verlies %

28,25

3,28

6,04

5,24

11,42

31,60

1,72

2,79

5,63

71,28

3,34

13,90

1,83

4,14

5,15

61,31

1,21

26,19

1,33

5,13

4,77

Van de drie vergelijkbare cellen (a, b en c) gaf cel c de beste uitkomsten. De voor
naamste van de waargenomen afwijkingen is een bruinverkleuring van de schil (waar
schijnlijk scald). Deze was in beide luchtwascellen belangrijk meer dan in cel c. Cel b
(luchtwassen met water rondpompen) leverde bovendien nog een vrij hoog percentage
slappe vruchten. Het Gloeosporiumrot was dit jaar in de proefpartij van geringe be
tekenis en kan niet als beoordelingsfactor worden gehanteerd. Evenmin is dit het geval
met stek en rot. Een gunstige invloed van het verwijderen van de vluchtige aromastoffen door luchtwassen is niet gebleken.
Luchtbevochtiging in fruitbewaarplaatsen
In de bewaarplaatsen van de Coöp. Veilingsvereniging ..Eiland Voorne en Om
streken" te Vierpolders werd een vergelijkende bewaarproef in twee gelijkwaardige
cellen opgezet.
Van deze cellen werd er één van een luchtbevochtigingsinstallatie voorzien, terwijl
de andere in de oude, normale toestand werd gelaten. De aangebrachte luchtbevoch
tigingsinstallatie was zodanig regelbaar uitgevoerd, dat de relatieve vochtigheid op het
gewenste hoge niveau kon worden gehandhaafd. In beide cellen werden twee stapels
kisten met fruit, één tegen de wand en één aan het looppad, geplaatst. Het fruit voor
deze proef was van hetzelfde fruitteeltbedrijf afkomstig. Als rassen werden gebruikt:
Laxton's Superb, Jonathan en Golden Delicious.
De verschillen waren aan het eind van de bewaring gering. In de bevochtigde cel
waren de uitkomsten iets beter. Het ras Laxton's Superb, waarvan de vruchten ge
voelig zijn voor rimpelen, was uit beide cellen vrijwel gelijkwaardig. Jonathan gaf de
grootste verschillen, terwijl bij Golden Delicious de verschillen weer minder sprekend
waren. Bij de Golden Delicious kwam in de bevochtigde cel iets meer Gloeosporium
rot voor.
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Luchtvochtigheidsmeters voor koelhuisgebruik
De meting van de luchtvochtigheid, die vooral voor een betrouwbaar onderzoek
van het luchtwassen noodzakelijk is, levert vaak moeilijkheden op.
Om deze redenen werd in het seizoen 1961/62 een onderzoek ingesteld naar de
betrouwbaarheid van verschillende typen luchtvochtigheidsmeters voor koelhuisgebruik.
Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen de volgende groepen :
1. psychrometers,
2. elektronische hygrometers,
3. dauwpuntmeters.
Yan groep 1 werden de Thiess, de Assman en de Hygrophyl psychrometer beproefd.
De laatste bleek zich te langzaam aan veranderde omstandigheden aan te passen om
nog bruikbaar te zijn voor koelhuizen.
Van de elektronische hygrometer werd alleen een „pocket" model van de firma
Electronova te Genève getest. Dit instrument is echter alleen in het temperatuurbereik
van 20° tot 30 °C bruikbaar en daarom ongeschikt voor koelhuizen.
Van de derde groep is de Hygronoom beproefd. Ook dit instrument bleek nog on
bruikbaar wegens het „verlopen". De beproeving wordt echter voortgezet.
Van alle genoemde instrumenten zijn tot nu toe slechts de Thiess en de Assman
psychrometer voldoende betrouwbaar gebleken, mits deze instrumenten geijkt zijn en
op tijd schoongemaakt worden.
Beïnvloeding van de kwaliteit van opgeslagen appels d.m.v. fysisch»chemisch werkzame
bestanddelen
drs. O. L. Staden - proj. no. B 156
In de voorgaande jaren was gebleken dat met behulp van bepaalde coatende stoffen
aan het einde van de bewaarperiode niet alleen de gewichtsverliezen duidelijk vermin
derd waren ten opzichte van de controle maar dat ook in ander opzicht aanmerkelijke
voordelen konden worden bereikt. Vooral bij het werk met siliconen was dit goed naar
voren gekomen. Deze stoffen zijn evenwel vooralsnog te duur voor praktische toepas
sing.
Dit seizoen werd daarom een andere coatende stof met de codenaam PWW ge
toetst bij 3 concentraties. Ook hier konden weer de algemene voordelen worden ge
constateerd t.w : bij de hoogste concentratie PWW geen scald op Goudreinette, geen
of bijna geen spot op Jonathan appels; tevens hierop bij de twee hoogste concentraties
PWW te verwaarlozen weinig lenticelspot en aanzienlijk minder stek op Golden
TABEL 20. Gewichtsverliezen yan gecoate en niet-gecoate appelen

Controle
5 %PWW
8,5% PWW
12,-% PWW

Goudreinette

Jonathan

Golden Delicious

5,5%
4,1 %
3,6%
4,0%

6,5%
6,4%
5,5%
4,8%

3,5%
2,9%
2,7%
2,4%
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Delicious. Vanzelfsprekend werd ook de verdamping beperkt, terwijl de hardheid
groter was (penetrometertestbepalingen). De kleur bleef groener.
Bij Golden Delicious werd de hoeveelheid zuur van de appel bepaald. Deze bleek
toe te nemen met de toename van de coatende laag.
Het bleek dat 8,5 % van deze coating de geschiktste concentratie was. Het werk met
deze stof zal worden voortgezet.
DRUIVEN

Oogsttijdenproef druiven

ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 7

In samenwerking met het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas
te Naaldwijk werd de invloed van het oogsttijdstip op de bewaarbaarheid van druiven
nagegaan.
Van het ras Black Alicante werden in een gedeelte van een kas vanaf 22 september
tot 10 november 1961 met tussenruimten van ± 10 dagen telkens 20 kistjes druiven
geoogst, van de onder-, midden- en bovenlegger, 5 kistjes van de rijpste druiven en
bovendien nog 5 kistjes willekeurig geplukt. De druiven werden tot 3 april 1962 in een
koelhuis bewaard en toen gewogen en beoordeeld.
De eerste 2 oogsttijden van 22 september en 2 oktober waren te vroeg. Deze druiven,
vooral die van 22 september, waren aan sterke indroging onderhevig geweest. Voor
een deel is dit toe te schrijven aan de bewaaromstandigheden. De eerst geoogste
druiven komen als regel in nagenoeg lege koelruimten. Door de lage bezetting is de
relatieve luchtvochtigheid dan meestal te laag.
De druiven van de laatste 4 oogsttijden waren alle ongeveer van gelijke kwaliteit.
Die van de middenlêgger werden als iets beter beoordeeld dan die van de onderlegger.
De partij die willekeurig was geplukt was de minst goede. De uitval door rot was
gering. De proef is hiermede afgesloten.
Cultuuromstandigheden en houdbaarheid van druiven

ir. W. S. Duvekot - proj. no. B75

Bij dit onderzoek wordt nagegaan welke omstandigheden en handelingen vóór het
koelen van invloed zijn op de bewaarbaarheid. Het onderzoek strekt zich uit over een
periode van 5 jaren en het wordt uitgevoerd in samenwerking met het Proefstation
voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk.
In dit vierde onderzoekjaar werden van 63 telers elk 4 kistjes druiven bewaard en
tussen 22 september en 18 oktober 1961 in één koelhuis opgeslagen.
Vanaf 10 januari tot 3 april 1962 werden van elke partij vier keer telkens een kistje
beoordeeld. Van deze partijen was 85% tot in maart bewaarbaar.
De resultaten kwamen dit jaar niet in elk opzicht overeen met die van andere jaren.
In tegenstelling met sommige andere jaren bleek dat in 1961 :
1. de druiven van de zwaardere gronden minder goed bewaarden dan die van de
lichtere grondsoorten;
2. de voorteelt bloemkool een slechtere houdbaarheid gaf dan de voorteelten sla of
spinazie ;
3. geen voorteelt het beste was;
4. de uitval aan rot op lichtere gronden minder was dan op de zwaardere gronden.
62

Uitval door slijtage-verschijnselen was evenals in de meeste vorige jaren het ergste
bij druiven van zandgrond.
Gasbewaring van druiven

Q. P. van der Meer - proj. no. B 27

In aansluiting op het onderzoek van 1960/61 werd met druiven van 5 bedrijven uit
het Westland nagegaan of de bewaarresultaten kunnen worden verbeterd door een
S02-behandeling tijdens gasbewaring (5 % C02). Bij 0-1 °C en een hoge r.v. werden de
volgende behandelingen toegepast:
0-1 % C02 en geen S02 (blanco);
0-1 % C02 en per 2 weken ±
S02;
± 5 % C02 en geen S02;
± 5 % C02 en per 2 weken ± i % S02.
TABEL 21. Gewichtspercentages gave druiven (gem. van 3 kistjes) na bewaring
Datum van ruimen
Behandeling
Bedrijf
A
B
C
D

E
Gemiddeld

19/12

31/1

31/1

31/1

blanco

so2

co2

S02 -j- C02

97,3
94,7
90,6
84,2
95,3
92,4

84,8
63,2
69,9
66,1
90,1
74,8

80,5
69,6
24,1
25,7
77,4
55,5

95,5
80,2
86,6
77,8
95,4
87,1

N.B.: De blanco objecten waren op 19/t2, op het oog al duidelijk het slechtst,
wat uiterlijk betreft.

S02+ C02 bleek ook nu weer de beste behandeling te zijn. De bewaarbaarheid van
alle objecten was vrij slecht. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk gelegen in de (te)
hoge r.v.
Het vermoeden bestaat dat, bij het gebruik van een Engelse gascel i.p.v. een Hol
landse, het vochtgehalte beter in de hand is te houden. Daarmede kan misschien ook
een hoger percentage gave trossen worden verkregen.
UIEN

Invloed van de wijze van opslag op de houdbaarheid van uien
ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 100
De volgende wijzen van opslag werden vergeleken in een luchtgekoelde bewaar
plaats :
a. losgestort 1 m hoog; b. losgestort 2 m hoog; c. losgestort 3 m hoog; d. in
kisten 3 m hoog ; e. in baaltjes 3 m hoog.
De bewaring duurde van eind september 1961 tot eind februari 1962. Toen werd het
produkt gesorteerd in leverbare uien, verschillende soorten uitval en gewogen.
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Het percentage leverbaar was met 60 % voor de in kisten bewaarde partij iets hoger
dan van de overige partijen, waarvan dit 56-57 % bedroeg. De uitval werd voorname
lijk veroorzaakt door koprot. Dit varieerde van 25 tot 28 %.
Uit de dagelijkse temperatuurmetingen bleek dat de losgestorte uien de koude het
beste vasthouden. Van de losgestorte uien was de temperatuur gemiddeld ongeveer
1 °C lager dan van de partij in kisten. Het temperatuurverschil tussen de kisten en de
baaltjes was geringer, ten gunste van laatstgenoemde.
De invloed van de stikstofbemesting op de houdbaarheid van de ui
ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 105
In de proef, die in samenwerking met de Stichting Nederlandse Uien Federatie werd
uitgevoerd, werden respectievelijk 0, 30, 60, 120 ,240 en 480 kg N per ha gegeven in de
vorm van kalkammonsalpeter.
De hoogte van de stikstofgift had geen invloed op de kg-opbrengst. Na bewaring in
een luchtgekoelde bewaarplaats tot eind februari was er geen aantoonbare invloed
van de N-bemesting op de algemene bewaarbaarheid. De uitval door koprot was bij
alle objecten ongeveer 35 %.
Rendementsproeven uien

ir. W. S. Duvekot en drs. P. Greidanus - proj. no. B 160

In samenwerking met de Stichting Nederlandse Uien Federatie en het Landbouw
Economisch Instituut werd een 3-jarig onderzoek begonnen naar de kwaliteits- en
gewichtsverliezen die gedurende de bewaring in de praktijk optreden.
Bij 3 methoden van bewaring te weten : de ren, de hoop en de luchtgekoelde be
waarplaats, werden van resp. 16, 14 en 19 bedrijven partijtjes uien opgeslagen.
Van elk bedrijf werden 9 baaltjes van 20 kg uien op verschillende hoogten tussen
de praktijkpartijen geplaatst, terwijl 1 baaltje in een luchtgekoelde bewaarplaats
werd bewaard. Bij het ruimen werd de proefpartij gesorteerd en gewogen.
Bovendien werd van 6 bedrijven een aantal baaltjes in deze bewaarplaats opgesla
gen, die om de 4 weken werden gecontroleerd.
Over het algemeen waren de uitkomsten dit jaar aanzienlijk beter dan die van de
oogst 1960. Van de zes partijen in de bewaarplaats was er begin januari 1962 nog
gemiddeld 75 % over aan leverbare uien. De uitval werd ook nu veroorzaakt door de
koprotschimmel Botrytis allii. In tegenstelling met het vorige seizoen, toen de renbewaring de beste resultaten gaf, was deze nu het slechtst.
De bewaarplaats gaf in het algemeen de beste resultaten.
Bestrijding van koprot in uien
ir. W. S. Duvekot, ir. J. C. Mettivier Meijer en drs. O. L. Staden - proj. no. B 147
Microbiologisch onderzoek
In de laatste jaren nemen de klachten over een parasitair bederf van de ui tijdens de
bewaring sterk toe. De aantasting vindt plaats door de schimmel Botrytis allii en het
ziektebeeld pleegt men „koprot" te noemen.
Het doel van het onderzoek was er op gericht inzicht te verkrijgen in de ontwikke
ling van de fungus in de verschillende groeistadia van de ui en met deze kennis een
effectieve bestrijding tegen koprot te ontwikkelen.
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De proeven hiervoor werden opgezet en uitgewerkt door mej. drs. J. A. Zwartz, die
haar experimenten in rapport 1274 vastlegde. Wij citeren hieruit de daarin weer
gegeven samenvatting :
„De invloed van de groeiomstandigheden (nat of droog seizoen) van de ui werd
nagegaan op het voorkomen van koprot. Eind juli 1961 werden op één perceel
3 veldjes van 5 X 6 m uitgezet. Eén veld werd door een plastic afdak tegen neerslag
beschermd en niet beregend, het tweede werd kunstmatig beregend en het derde bleef
onbehandeld. Van alle veldjes, die te voren kunstmatig geïnfecteerd waren, werden
2 x per week monsters genomen voor microbiologisch onderzoek.
Het gewas onder plastic bleef het langst groen. Waarschijnlijk is het klimaat (tem
peratuur, relatieve luchtvochtigheid) gunstig geweest voor de groei.
Na het oogsten en drogen op het veld zijn de uien in de luchtgekoelde bewaarplaats
gedurende 6J maand opgeslagen.
Na de bewaring bleek 37 % van de uien van het „droge" veld door koprot te zijn
aangetast. Deze aantasting was op het „natte" en controleveld resp. 9 % en 6 %.
Het microbiologisch onderzoek gaf analoge resultaten. De groene plant bleek vóór
het strijken reeds geïnfecteerd te zijn met Botrytis allii, die in een vroeg stadium reeds
boven in de bol kon voorkomen. De aantasting bleek zeer wisselend te zijn; soms was
de bol geïnfecteerd en het blad niet.
Op de buitenste rokken van de bol had zich een gele kleurstof gevormd waarop
B. allii niet groeide".
Rapport:
Zwartz, J. A. en O. Wiersma, Onderzoek naar de ontwikkeling van de schimmel B. allii in uieplanten
onder droge en vochtige groeiomstandigheden. I.B.V.T.-rapport no. 1274.

Drogen van bewaaruien
Onderzoek van een aantal jaren geleden wees in de richting van een mogelijkheid
van koprotbestrijding door het toepassen van droogluchttemperaturen van ca. 40 °C;
hierdoor ontstonden echter kale uien, reden waarom in de praktijk niet tot deze hoge
TABEL 22. Rot en kaalheid van uien na 3 maanden bewaring
Rot %
No.

Niet rot %

Droogcondities
koprot

ander rot

totaal

gaaf

licht
gebarsten

kaal

totaal

1
2

35°C-31 % r.v.
35°C-75 % r.v.

16,9
9,2

4,1
1,4

21,0
10,6

31,7
51,1

17,6
28,4

29,7
9,9

79,0
89,4

3
4

40°C-25 % r.v.
40°C-75 % r.v.

5,4
1,5

2,0
1,5

7,4
3,0

31,7
55,5

33,2
24,7

27,7
16,8

92,6
97,0

5

45°C-75 % r.v.

6,7

3,7

10,4

41,5

20,0

28,1

89,6

6

25°C-50% r.v.

11,2

2,1

13,3

32,1

30,7

23,8

86,7

7

onbehandeld

27,9

1,5

29,4

34,8

21,4

14,4

70,6
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temperatuur is overgegaan maar slechts bij max. 30°C wordt gedroogd, waarbij hoofd
zakelijk verbetering van kleur verkregen wordt en geen vermindering van koprot.
In het najaar van 1961 werd een 6-tal partijtjes (à 15 kg) onder verschillende con
dities gedroogd om het resultaat van variatie in droogluchttemperatuur en lucht
vochtigheid te onderzoeken.
Na 7 maanden bewaring in een met buitenlucht gekoelde bewaarplaats werden de
partijtjes nogmaals doorgenomen, waarbij de uit bovengeplaatste tabel blijkende ten
densen werden bevestigd. Aangezien de partijtjes noodgedwongen, in verband met het
beschikbare droogapparaat, zeer klein waren kan slechts voorzichtig het volgende
geconcludeerd worden.
Ie. Bij toepassing van een droogluchttemperatuur van 40°C was de ontwikkeling van
koprot tijdens bewaring minder dan bij droging met lucht van 25°C.
2e. Het ontstaan van kale uien kon worden tegengegaan door het toepassen van
droogluchtbevochtiging.
3e. Bij keuring na 7 maanden bleek dat met verhoging van de droogluchttemperatuur
ook het percentage uitgelopen uien toegenomen was van 2,4 % bij 25 °C tot 24,5 %
bij 45 °C.
In september '62 werden vier partijtjes à 30 kg uien gedroogd waarvan twee bij
40°C resp. met hoge en lage luchtvochtigheid (20% en 65 % r.v.) en twee partijtjes bij
25 °C (ca. 50% r.v.) als controle.
Ook nu bleek dat toepassing van hoge luchtvochtigheid bij 40 °C het kaal worden
kon verminderen. Een beoordeling van de invloed van de hoge temperatuurdroging
op de ontwikkeling van koprot dient nog te worden afgewacht.
Rapport:
Sommeling, D. en G. J. de Groot, Drogen van bewaaruien, 1961. I.B.V.T.-rapport no. 1288.

BANANEN

Narijpen van Surinaamse bananen

Q. P. van der Meer - proj. no. B 155

In 1962 werden de rijpingsproeven met Surinaamse bananen voortgezet met als doel
een verbetering van de kwaliteit te verkrijgen.
TABEL 23. Percentages door kamrot aangetaste vruchten
(na rijping)
Aankomstdatum

Behandeld

Onbehandeld

24/4
1/5
28/5

11
9
6
11
25
7
8
2
8
10

5
6
9
15
18
13
8
2
12
10

UI 6
18/7
30/7
15/8
17/9
16/10
Gemiddeld . . . .

N.B.: onbehandeld = snijvlak niet behandeld met fungicide
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De voornaamste onderzochte aspecten waren: rijping van, in kisten aangevoerde,
afgesneden kammen en de toepassing van ethyleen.
De snijvlakken der kammen werden in Suriname behandeld met een fungicide. De
beoordeling der kammen, speciaal op het vóórkomen van kamrot, vond plaats na
rijping op het I.B.V.T.
In de volgende tabel zijn enige waarnemingsresultaten vermeld.
Bij de laatste zendingen zijn de percentages door kamrot aangetaste vruchten ge
scheiden al naar gelang de plaats van waaruit de schimmel zich had ontwikkeld.
TABEL 24. Percentages door kamrot aangetaste vruchten na rijping
Uit snijvlak

Uit vruchtsteel

Aankomstdatum
behandeld
30/7
15/8
17/9
16/10
Gemiddeld

onbehandeld

behandeld

onbehandeld

2
2
0
6

9
5
0
11

5
6
2
2

4
3
2
1

3

6

4

2,5

Er blijkt een tendentie te bestaan dat de behandeling der snijvlakken de schimmel
aantasting ervan tegengaat, terwijl anderzijds de tendentie bestaat dat door de behan
deling de aantasting der vruchtstelen toeneemt.
Het netto-effect van een behandeling der snijvlakken bestond tot nu toe waarschijn
lijk uit een iets beter uiterlijk der snijvlakken als gevolg van een geringere ontwikkeling
van oppervlakkige schimmels, terwijl ook globaal bezien de intensiteit van de aan
tasting waarschijnlijk geringer was.
Ethyleen (0,1 %) bleek de volgende gunstige invloeden te hebben :
a. de rijping verloopt in ± 5 dagen i.p.v. in 8-9 dagen;
b. de kleur wordt homogener;
c. waarschijnlijk is het percentage door kamrot aangetaste vruchten na rijping met
ethyleen lager.
Ethyleen heeft ook nadelen :
a. gevaar van sneller optreden van spikkeling na rijping;
b. gevaar van (te) zacht vruchtvlees en een zwakke schil ;
c. snellere achteruitgang van de organoleptische kwaliteit.
Waarschijnlijk zijn de nadelen voor een belangrijk gedeelte te voorkomen door
gedurende de rijping de temperatuur relatief laag te houden. In vele gevallen zal hier
voor mechanische koeling nodig zijn.
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DIVERSE PRODUKTEN

Onderzoek naar de houdbaarheid van groente en zacht fruit bij verschillende uitwendige
omstandigheden
ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 28
Peen
Er werd nagegaan of bewaring bij een hogere, of tijdelijk hogere temperatuur dan
1 °C, waarbij de peen wat gaat uitlopen, een betere kwaliteit zou opleveren dan de
algemeen aanbevolen temperatuur van 1 °C. Daartoe werd waspeen bewaard bij 1 °C
met afwisselend enige weken bij 3-4°C en constant bij 3-4°C.
Het bleek dat bij de hogere temperatuur de peen wat ging uitlopen, zonder dat dit
echter verbetering van de kwaliteit gaf. Van groot belang is de relatieve luchtvochtig
heid; deze moet tenminste 95% zijn om indrogen en kwaliteitsverlies te voorkomen.
Als gevolg van aantasting door micro-organismen kan er bij waspeen veel uitval
ontstaan, vooral tijdens de zomermaanden. In 2 proeven werd Na-hypochloriet
(chloorbleekloog 15 %) als desinfectiemiddel toegepast.
Ie proef: oplossingen in water ter sterkte van 0,02% en 0,04% wel en niet nage
spoeld met water. Bewaartemperatuur 10 en 20 °C.
2e proef: oplossingen ter sterkte van 0,02, 0,1 en 0,5 % werkzame stof (actiefchloor)
met en zonder uitvloeier. Bewaartemperatuur 15 °C.
De waspeen werd onder voortdurend roeren gedurende \ minuut in de oplossingen
gedompeld en nadat het produkt winddroog was, verpakt in geperforeerde polyethy
leen zakjes.
Afhankelijk van de opslagtemperatuur trad er na 3 tot 6 dagen verslijming van het
weefsel op. Uit de aangetaste plekken werd voornamelijk de bacterie Pseudomonas
fluorescens geïsoleerd. De sterkte van de Na-hypochloriet-oplossing bleek nauwelijks
van invloed te zijn op dit bederf.
Uit de smaakkeuring is niet gebleken dat de behandeling invloed had op de smaak.
Vacuümkoelen
drs. P. Greidanus, Q. P. van der Meer, dpi. ing. H. F. Th. Meffert - proj. no. B 164
Door vacuümkoeling kan een vochtig produkt met een groot oppervlak, b.v. blad
groente, op snelle wijze worden afgekoeld.
Het te koelen produkt wordt hierbij in een vacuüminstallatie geplaatst. Door snelle
verdamping van aanwezig water in het vacuüm wordt de hiervoor benodigde warmte
dan aan het produkt onttrokken.
Na enig oriënterend onderzoek werd een serie proeven genomen met enige groenten
n.l. sla, spinazie, bloemkool, andijvie, gesneden rode kool en tomaten. Daarbij werd
nagegaan of vacuümkoeling de bewaarduur bij hoge of lage temperatuur kan verlen
gen. Toegepast werd een vacuüm van ongeveer 5 mm Hg.
In een praktijkinstallatie zijn de genoemde afkoeltijden niet zonder meer te verwe
zenlijken, omdat de hiervoor benodigde pompcapaciteit economisch niet is verant
woord. In een dergelijke installatie werkt men b.v. met een cyclus van een half uur.
Bij de heersende proefomstandigheden bleek vacuümkoeling de houdbaarheid der
produkten weinig of niet te verbeteren. Het is echter zeer aannemelijk dat het nut van
koeling groter is als de aanvangstemperatuur hoger is en een snelle afkoeling van een
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TABEL 25. Tijd voor een bepaalde temperatuurdaling met daarnaast de bewaarduur van wel en niet
vacuiimgekoelde produkten
Temp.daling
(°C)
Produkt

Sla
Spinazie . . .
Bloemkool . .
Andijvie . . .
Gesn. rode kool
Tomaten . . .

van

tot

± 14
± 16
± 16
± 16
± 16
± 20

± 3
±3
±5
±4
±2
± 12

Tijd
(min.)

<4
<3
< 10
<3
<3
± 30

Bewaarduur (dagen) bij ±
16°C

Bewaarduur (dagen) bij 16°C
na bewaring bij 0-l°C

zonder
vac. koeling

met
vac. koeling

zonder
vac. koeling

met
vac. koeling

3
2
5
3
2

4
2
5
3
2

2
4
5
2

2
4
5
2

-

-

geen verschil

grote hoeveelheid geboden is. Bij de genomen proeven was de aanvangstemperatuur
vrij laag t.w. van i 14 tot 20 °C.
De kosten worden voornamelijk bepaald door de afvoer van de waterdamp. Gasstraalpompen met gekoelde condensors geven bij matige aanschaffings- en bedrijfs
kosten de laagste totale kosten. Voor een installatie met een inhoud van 20 m3 zijn
deze kosten (zonder de arbeid) berekend op 0,5 ct per kg.
Bestraling van zacht fruit en groente
ir. J. J. Doesburg, D. I. Langerak (I.T.A.L.) en drs. O. L. Staden - proj. no. B 149
Het onderzoek naar de mogelijkheden om de bewaarduur van tuinbouwprodukten
te verlengen door deze te behandelen met een oppervlakte bestraling van electronen
werd voortgezet. Door deze bestraling worden micro-organismen geremd in hun ont
wikkeling en/of de fysiologische rijpingsprocessen (het afleven) vertraagd.
Dit onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met het I.T.A.L. en vormt sinds
l-7-'62 een onderdeel van het Euratom-programma. Laatstgenoemde organisatie
verleent de financiële steun voor dit werk.
Het voorlopige doel van de proeven is een zo groot mogelijke verscheidenheid van
tuinbouwprodukten te bestralen bij verschillende doseringen. De positieve dan wel
negatieve resultaten zullen dan voor toekomstig werk het voor bestraling geschikte
materiaal selecteren.
Daar de reactor van het I.T.A.L. nog niet is voltooid, werd voor de bestraling een
dankbaar gebruik gemaakt van de verleende faciliteiten van de Shell laboratoria
(„Van de Graaff Lab.") te Amsterdam.
De energie van de electronen bedroeg steeds 1 meV. Bij de bestraling van groter
fruit werd de behandeling twee maal toegepast: eerst de ene zijde x krad/66 sec.,
daarna de andere kant dezelfde dosis. Bewaring vond bij 15°C plaats.
Tot nu toe (december '62) werden bijna alle Nederlandse fruitsoorten getoetst, maar
nog geen groente behalve de komkommer.
Om een indruk te verkrijgen in hoeverre de op het fruit voorkomende schimmel
flora bij de gebruikelijke bestralingsdosis wordt geremd, werd begonnen de meest
algemene hierop voorkomende fungi op hun gevoeligheid voor deze doseringen nader
te beproeven.
•
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V. FYSISCHE WAARNEMINGEN
Warmtestroom door een geïsoleerde wand

ir. P. Noordzij - proj. no. B 133

Doel van dit onderzoek is tot een bepaling van de isolatiewaarde van een uitge
voerde constructie te komen. Deze moet door het voorkomen van warmtebruggen
altijd kleiner zijn dan de theoretische waarde. Ook speelt het watergehalte van de
materialen hierbij een belangrijke rol.
De instationaire methode voor het bepalen van de k-waarde is verder ontwikkeld.
De onderste grens van de hiervoor benodigde constante warmtetoevoer wordt bepaald
door de nauwkeurigheid van de gebruikte meetapparaten. Het gedeelte van de opwarmkromme dat betrouwbare resultaten op kan leveren wordt naar boven eveneens be
paald door de nauwkeurigheid van de meetapparaten en naar beneden door eigen
schappen van de beproefde constructie.
De voordelen van deze methode ten opzichte van de tot nu toegepaste stationaire
methoden zijn o.a. : snellere beproeving, weinig verstoring van vochtevenwichten in de
isolatie en exacte bepaling van de meetnauwkeurigheid. Naast de k-waarde verkrijgen we
tevens de voor transportvoertuigen zo belangrijke eigenschap als de tijdconstante voor
instationaire warmtebelastingen.
Verder zijn proeven genomen aan een geïsoleerde constructie waarbij of het dauw
punt of de relatieve vochtigheid aan beide zijden van de isolatie constant werd gehou
den. De invloed van transportverschijnselen in de isolatie is ten opzichte van de invloed
van het evenwichtsvochtgehalte van de isolatie te verwaarlozen.
Tenslotte zijn nog enkele nieuwe isolatiematerialen beproefd te weten ter plaatse
geschuimd polyurethaan en losse voorgeëxpandeerde polystyreen korrels (zonder
warmtebruggen). De warmtegeleidingscoëfficiënt is berekend uit de warmtedoorgangscoëfficiënt bepaald uit de opwarmkromme van de beproefde constructie. De tussen
TABEL 26. Overzicht van de verkregen meetwaarden aan diverse constructies

Constructie

Kurkplaten
Polystyreen platen . .
Polystyreen korrels
(tussen 3,5 mm hard
board plaat) ....
Polyurethaan (freon
geschuimd tussen 3,5
mm hard board plaat)
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Dikte

Gem.
temp.

Opper
vlakte

Tijd
con
stante

s.g.

h

kg/m3
180
20

m2

kcal/m2/h°C

Xs-waarde
kcal/m
h°C

17,7
26

17,66
39,79

0,479
0,24

0,0575
0,029

9,4

0,1

23,4

3,78

0,30

0,032

4,2

15

0,05

14,5

3,36

*0,357

0,0204

3,6

44

m

°C

2 x 0,06
2 x 0,06

VFU x Fi

k-waarde

-

twee boardplaten geschuimde polyurethaan bleek tevens voldoende koolzuurdicht te
zijn om in gascellen te worden gebruikt.
De diffusiecoëfficiënt voor koolzuur bepaald uit de afname der C02-concentratie
was 589.10~6 cm3 C02/cm 24 uur mm Hg.
Warmte-afgifte van produkten

ir. P. Noordzij - proj. no. B 141

Voor de bestudering van warmte-overdrachtsproblemen bij verpakte produkten is
kennis nodig van de stofeigenschappen, welke met behulp van een niet-stationaire
methode kunnen worden bepaald. In de tabel zijn enkele uitkomsten van deze proeven
gegeven voor kunstappelen in kartonnen dozen en in een dichte voorraadkist (er was
dus geen uitwisseling van lucht in de kist met buiten mogelijk).
TABEL 27. Enkele meetwaarden aan diverse verpakkingen
Type
verpakking

Kartonnen
doos
Voorraad
kist

Afmetingen m

Warmte-inhoud
kcal/m3
°C

Schijnbare
warmtegeleiding
kcal/m
°C

hoogte

breedte

lengte

0,23

0,24

0,69

612
481

0,292
0,288

1,204

951
835
709
628
481

0,64
0,611
0,639
0,603
0,64

Temperatuurvereffeningscoëfficiënt
mz/h

4,76.10-"
5,98 6,75
7,32
9,01
9,6
13,32

-

Hoewel de proeven nog niet geheel reproduceerbaar zijn, kunnen we als voorlopig
resultaat vermelden, dat de schijnbare warmtegeleiding in de verpakking groter kan
worden dan de warmtegeleiding van het produkt zelf. Dit is een gevolg van convectiestromingen in de verpakking. In tabel 2 zijn warmtegeleidingscoëfficiënten van enkele
produkten vermeld.
TABEL 28. Warmtegeleidingscoëfficiënten van enkele produkten
Warmtegeleidingscoëfficiënt
kcal/m h °C
Lucht
Water
Appel
Doos met kunstappelen
Voorraadkist met kunstappelen . .
1/1 blik spinazie
1/1 blik spinazie (roterend) . . . .
1/1 blik water

0,02
0,5
0,4
0,29
0,6
0,6
1
6
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Luchtlekkage in gascellen

ir. P. Noordzij en H. H. C. v. d. Velden - proj. no. B165

Om tot een doelmatige toepassing van gasbewaring te komen is inzicht in de invloed
van verschillende factoren op de luchtsamenstelling in gascellen gewenst.
Bij de opbouw van de bewaaratmosfeer in gascellen spelen lekhicht, koolzuurafgifte van produkten afhankelijk van gassamenstelling en temperatuur, benutting van
de celinhoud, samenstelling van de cellucht en de tijd een rol. Uit deze grootheden zijn
vergelijkingen opgesteld, waarmede de luchtsamenstelling in de cel onder invloed van
diverse omstandigheden kan worden bepaald. Met behulp van deze vergelijkingen zijn
enige markante punten voor inrichting en bediening van gascellen gegeven.
De gasdichtheid van de bewaarruimte speelt hierbij een grote rol. Deze is vrij een
voudig te bepalen, maar de bepaling van de hoeveelheid lekkende lucht levert nog
moeilijkheden op.
Aan de hand van bovenstaande overwegingen is een voorstel uitgewerkt om tot
centrale meting en regeling van het C02-gehalte in gascellen te komen.
Rapport:
Noordzij, P., Enige beschouwingen over de invloed van enkele factoren op de luchtsamenstelling in
gascellen. I.B.V.T.-rapport no. 1226.
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VI. ECONOMIE EN STATISTIEK
Onderzoek naar de rentabiliteit van koelhuizen bij instellingen en particulieren
drs. P. Greidanus - proj. no. B 42
Het doel van dit onderzoek is een inzicht te verkrijgen in de hoogte van de koelkosten en door analyse van de werkwijze zowel de kosten van de verschillende koelhui
zen als besparingen aan te geven of verspillingen te signaleren. In het seizoen 1960/61
werd daartoe het stroomverbruik onder de loupe genomen. Het stroomverbruik vormt
nl. één van de belangrijkste variabele kostenelementen bij de exploitatie van fruitkoelhuizen. Bij 11 veilingkoelhuizen en 2 coöperatieve telerskoelhuizen werd in het
seizoen 1960/61 het stroomverbruik wekelijks opgenomen om een inzicht te krijgen
in het verloop. Het gemiddeld stroomverbruik varieerde in de bewaarperiode van het
harde fruit (appelen en peren) van 0,32 tot 0,95 kWh per 1000 kg per etmaal (koelgem. stroomverbruik van 7veilingkoelhuizen per lOOOkg netto produkt per dag (koeldagton)
stroomverbruik per koeldagton v.h.veilingkoelhuis met het laagste verbruik
— stroomverbruik per koeldagton v.h. veilingkoelhuis met het hoogste verbruik

Stroomverbruik in 7 veilingkoelhuizen
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dagton). Het stroomverbruik had voor de onderzochte fruitkoelhuizen hetzelfde
verloop: een hoogtepunt in de maand september, snel dalend in oktober, een gelijk
matig laag verbruik van november t/m februari, daarna weer vrij snel oplopend.
De gemiddelde kosten voor het stroomverbruik werden (f 0,10 per kWh) berekend op
globaal f 0,50 per koeldagton voor zacht fruit en groente in juli/augustus, f 0,30 per
koeldagton voor zomerrassen van appelen en peren in augustus/september, afhanke
lijk van de bewaarperiode van f 0,16 tot f 0,06 per koeldagton voor het bewaarfruit in
september t/m mei en globaal f 0,70 per koeldagton voor zacht fruit in juni/juli.
Rapport:
Greidanus, P. en W. C. Boer, Het stroomverbruik in fruitkoelhuizen. I.B.V.T.-rapport no. 1236.

De kosten van het sorteren van hard fruit

drs. P. Greidanus - proj. no. B 139

In aansluiting op rapport no. 1191 : Het centraal sorteren van appelen, werd in het
seizoen 1961 /62 een onderzoek gedaan naar het centraal sorteren van peren. De waar
nemingen werden gedaan op de sorteerafdelingen van een 3-tal veilingen; op basis
van deze waarnemingen werden sorteerprestaties per manuur en per machineuur be
rekend. De prestaties liepen vrij sterk uiteen en varieerden van gemiddeld 168 tot
315 kg per manuur, exclusief de wachttijden en van gemiddeld 1073 tot 2440 kg per
machine-uur, inclusief de wachttijden. De wachttijden per 1000 kg als gevolg van het
wisselen van de partijen zijn sterk afhankelijk van de partijgrootte. De personeels
bezetting kan voor de verschillende machines sterk uiteenlopen.
Rapport:
Greidanus, P., W. C. Boer en O. Wiersma, Het centraal sorteren van peren. I.B.V.T.-rapport no.
1279.

De kosten van het centraal sorteren van groente

drs. P. Greidanus - proj. no. B 146

Ter voortzetting van het onderzoek naar de prestaties bij het sorteren van tomaten
werden tijdwaarnemingen gedaan bij tomatentelers in het Westland en in de omgeving
van Venlo. De waarnemingen werden verricht bij 4 verschillende typen machines. Het
doel van dit onderzoek was de sorteerprestaties van de telers en de daarbij in gebruik
zijnde machines te vergelijken met de prestaties die behaald worden bij centraal
machinaal sorteren op de veilingen. In onderstaande opstelling vermelden we de voor
lopige gegevens van het onderzoek bij de telers.
TABEL 29. Sorteerprestaties met vier sorteermachines voor tomaten
Machine type

Gesorteerde kg tomaten

Gemiddelde prestatie in kg per manuur

a
b
c
d

5757
5490
4033
4222

322
252
280
229

Deze cijfers bevestigen de indruk dat per manuur door de telers hogere prestaties
worden behaald dan op de veilingsorteerstations. De gegevens zullen nog nader wor
den uitgewerkt.
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Het kwaliteitsverloop van hard fruit tijdens de opslag drs. P. Greidanus - proj. no. B1 53
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van gegevens over het kwaliteits- en
gewichtsverlies van hard fruit tijdens de bewaring. Evenals in voorgaande jaren werd
van de appelrassen Jonathan, Goudreinette en Golden Delicious en van het pereras
Conference het kwaliteitsverloop tijdens de bewaring nagegaan. De proefpartijen
werden voor de helft in een koelcel en voor de helft in een gascel bewaard. De gewichts
verliezen, die ieder jaar in dezelfde orde van grootte liggen, liepen ook dit jaar weinig
uiteen. De gascel levert gemiddeld 1 % minder gewichtsverlies op, hetgeen uit de op
stelling blijkt. In deze tabel zijn de cijfers van de laatste 4 jaar verwerkt.
TABEL 30. Gemiddeld gewichtsverlies van hard fruit bij opslag
Appel/pereras

Goudreinette . .
Jonathan . . . .
Golden Delicious.
Conference . . .

Maanden
bewaarduur

Koelcel - % gewichtsverlies

Gascel - % gewichtsverlies

gem.

hoogste

laagste

gem.

hoogste

laagste

5
5
6
5

6
6
7
7

4
4
4
5

4
4
5
3

4
5
6
4

3
4
3
3

6
6
5i
6

De belangrijkste verliezen worden echter geleden door het teruglopen van de kwa
liteit. Kwaliteitsverlies ontstaat door het optreden van bewaarziekten als scald, bewaarspot, stip, zacht en Gloeosporiumrot, zomede door het kleiner worden, het krim
pen van de vruchten, waardoor deze in een lagere „sorteringsklasse" terecht kunnen
komen.
Het percentage „stek en rot" en „kwaliteit III" kan aan het eind van de bewaar
periode sterk toenemen. Het is voorts in sterke mate afhankelijk van de herkomst en
de kwaliteit van de partij. Het krimpen der vruchten heeft in hoofdzaak aan het begin
van de bewaarperiode plaats. Ook de krimppercentages kunnen, afhankelijk van de
partij, vrij sterk uiteenlopen.
TABEL 30a. Gemiddelde percentages krimp, klasse III en stek en rot (in / van het begingewicht)
Appel/pereras

Goudreinette . . . .
Jonathan
Golden Delicious . .
Conference

Maanden
bewaarduur

6
6

H

6

% krimp

% klasse III

% stek en rot

koelcel

gascel

koelcel

gascel

koelcel

gascel

16
13
14
20

9
12
10
10

9
5
10
5

2
2
2
1

10
9
16
5

7
7
12
6

Het bewaarresultaat is in de gascel aanmerkelijk beter dan in de koelcel. De in
bovenstaande tabellen vermelde percentages gewichtsverlies en „stek en rot" beteke
nen totaal verlies; de percentages „krimp" en „klasse III" gedeeltelijk verlies. De ge
krompen vruchten en de vruchten die door kwaliteitsachteruitgang in klasse III terecht
komen, brengen n.l. een lagere prijs op. In bijgevoegde grafiek is het bewaarverlies uit75

bcwoorvcrlics
In centen
22

COLOEN

DELICIOUS

-GOLDEN

DELICIOUS

Bewaarverliezen per kg
op basis van inzetprijzen
bij bewaring van vijf tot
zes maanden

CONFERENCE

JONATHAN..
j , „ - ' -'

25

35

..GOUDREINETTE
CONFERENCE

45
55
65
75
85
inzet prijs moatklasscA von kwaliteit I - Q

gezet in centen per kg, uitgaande van verschillende prijzen bij de aanvang van de koelperiode (inzetprijzen).
Rapporten:
Greidanus, P., W. C. Boer en O. Wiersma, Het kwaliteitsverloop van enkele appelrassen tijdens de
bewaring, seizoen 1958/59,1959/60,1960/61,1961/62,1.B.V.T.-rapporten 1065,1124,1178 en 1273.
Greidanus, P., W. C. Boer en O. Wiersma, Het kwaliteitsverloop van Conference tijdens de bewa
ring, seizoen 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62,1.B.V.T.-rapporten 1049, 1119, 1174 en 1249.
Publikatie:
Boer, W. C., Kosten en verliezen bij gekoeld bewaren van hard fruit. De Fruitteelt, 52, (1962), 11241125; Vakblad voor de Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit, 16, (1962), 38, 2-3;
Groenten en Fruit, 18, (1962), 515.

De statistiek van bewaar- en koelruimte voor tuinbouwprodukten
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Het doel van deze statistiek is het bepalen en bijhouden van de bewaar- en koel
ruimte voor tuinbouwprodukten. Per consulentschap wordt een jaarlijks overzicht
van de luchtgekoelde bewaarruimte, de koelruimte en de gaskoelruimte gegeven. In
1961 is de opslagcapaciteit in Nederland weer gestegen met ruim 4 miljoen kg waarvan
2,5 miljoen kg gaskoelruimte. Per 1 januari 1962 was aanwezig:

1

Luchtgekoelde bewaarplaats . . . .
Koelhuizen
Gaskoelruimte

53.424 ton
105.879 ton
18.987 ton

Totaal

178.290 ton1)

Gerekend naar de opslagcapaciteit voor appelen.
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TABEL 31. Procentuele verdeling van de opslagruimte voor hard fruit naar de exploitatiemethode
Exploitanten

Bewaarplaatsen

Koelhuizen

Gaskoelruimte

80

29
1
23
14
33

32
3
12
10
43

Telers
Coöperaties
Loonkoelers
Handelaren
Veilingen

-

1
7
12

x 1 mitj.kg

1 1 O f-

1O O
90

bewaarplaatsen

|
7O

j

koelhuizen

KXXl gascelruimte

6O
50

4O
3O

2 0

Opslagcapaciteit voorhard
fruit in Nederland van
1946 tot 1961

1O

1946

21

7950

1955

1961

Ti

B. VERWERKTE PRODUKTEN
VII. STERILISEREN EN DIEPVRIEZEN
Conservenwaarde van bestaande en nieuwe fruit- en groenterassen
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Verwerking van aardbeien
Aan het aardbeienonderzoek, waarin ieder jaar weer de nieuwste en minst bekende
rassen worden opgenomen en dat daarmee tot een traditie dreigt uit te groeien, is het
afgelopen jaar een uitbreiding gegeven.
Naast de gebruikelijke verwerking op sap, werden de vruchten eveneens ingevroren.
Bij dit laatste is echter een gewijzigde werkwijze gevolgd in vergelijking met voorgaan
de jaren. De aardbeien zijn los ingevroren en vervolgens „free-flowing" verpakt in
TABEL 32. Beknopte gegevens van het aardbeirassenonderzoek 1962
Herkomst

Geschiktheid voor
Ras
blik

diepvries

no. 6032
C. Vigour
Talisman
Redgauntlet
Gorella
no.55114
Vola
no. 5573

g
m
m
m
g
g
m
m

g
m
m
m

Proeftuin
Kapelle

Marie Eva
Regina
no. 5573
Vola
Sengana
Gorella
Redgauntlet
Webo
Talisman

R.T.C.
's-Hertogenbosch

no.55030
„ 56015
„ 58025
„ 58043
Juparis

I.V.T.
Wageningen

s — slecht,
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m = matig,

g = goed,

-

Consistentie
pulp

z.g.
s
s
g
g
m

m
m
m

-

g
m
g
m
g
g
g
m
m

g
m
m
m
g
g
m
m
m

z.g.
z.g.
z.g.
z.g.
z.g.
z.g.
zg.
g
g

m
m
g
m
g

m
m
g
g
g

m
g
m
g
z.g.

z.g. = zeer goed

m

plastic zakken. Voor een organoleptische beoordeling werd aan de aardbeien tijdens
het ontdooien een bepaalde hoeveelheid suiker toegevoegd.
Van alle onderzochte rassen zijn bovendien bepaalde monsters ingepulpt, teneinde
een indruk te krijgen van de pulpkwaliteit. Zowel van de pulp- als de diepvries-aardbeien is op een uniforme wijze jam gemaakt. De jams zijn evenwel nog niet beoordeeld,
doch, aangezien de aardbeien zowel met als zonder kleurstof zijn verwerkt, is van
uiterlijk en kleur wel iets te zeggen. Door toevoeging van kleurstof werd de jam van
lichtgekleurde vruchten donkerder en van donkere vruchten lichter.
Uit de gegevens van bovenstaande tabel blijkt, dat in het algemeen de resultaten
van voorgaande proeven worden bevestigd. Bovendien schijnt niet alleen het ras, maar
ook de herkomst zeer in het bijzonder van betekenis te zijn voor de kwaliteit, i.e. de
consistentie van de gepulpte vruchten. Deze consistentie is afhankelijk van de neiging
tot uiteenvallen bij schudden.
Bij een visuele beoordeling van de jams bleek dat bepaalde rassen zeer goed zonder
kleurstof verwerkt kunnen worden tot jam. Dit zal echter meer gedetailleerd onder
zocht moeten worden.
In enkele gevallen bestaat behoefte aan een aardbeiras, dat zonder kleurstof tot
vruchten op sap verwerkt kan worden. Dit is b.v. het geval met het ras Senga-Sengana,
in tegenstelling tot andere rassen die een zeer bleek produkt opleveren. Na bewaring
evenwel treden echter ongewenste bruine of paarse verkleuringen in het produkt op.
Aardbeirassen met uitstekende landbouwkundige eigenschappen (dopbaarheid, op
brengst, oogstzekerheid en gunstige oogsttijd) bevallen uiteraard zeer goed bij de teelt
van dit produkt. Bepaalde rassen blijken evenwel minder geschikt te zijn voor verwer
king tot vruchten op sap, i.v.m. een lichte kleur of een slechte consistentie. De kleur is
wellicht te verbeteren door andere of meer kleurstoffen toe te voegen. De invloed van
Ca-zouten op de stevigheid van verwerkte aardbeien op sap blijkt uit de volgende tabel.
TABEL 33. De invloed van toevoeging van CaCl2 en pasteurisatie-omstandigheden op hel Tm-getal en de
stevigheidsbeoordeling van aardbeien op sap
Hoeveelheid
CaCl2

0%

0,1%

30 min.
75 °C

Tm = 20
iets te zacht

Tm = 20
iets te zacht

Tm = 23
redelijk

Tm = > 50
taai

25 min.
80 °C

Tm = 21
iets te zacht

Tm = 22
iets te zacht

Tm = 24
redelijk

Tm = > 50
taai

15 min.
90 °C

Tm = 17
te zacht

Tm = 20
iets te zacht

Tm = 21
iets te zacht

Tm = 33
te hard

Pasteurisatieomstandigheden

0,5 %

1%

Ook bij aardbeien op sap schijnen Ca-zouten een hardend effect te bezitten. Doch
bij te hoge toevoegingen wordt de smaak van het produkt evenwel nadelig beïnvloed.
Daarom lijkt een toevoeging van ± 0,5 % CaCl2 gunstig te zijn, mits de pasteurisatietemperatuur die van 80°C niet overschrijdt.
79

Rapport:
Steinbuch, E., J. v. Opijnen en S. G. Zaayer. De geschiktheid van enkele zachtfruitsoorten voor de
verwerking tot blik-, glas- en diepvriesprodukt, 1961. I.B.V.T.-rapport no. 1244.

Overige produkten
In samenwerking met het I.V.T. en het Proefstation voor de groenteteelt in de volle
grond te Alkmaar is het rassenonderzoek geïntensiveerd.
De verschillende groentesoorten, waarvan diverse rassen voor een kwaliteitsonder
zoek na verwerking in aanmerking kwamen, zijn: wortelen, spruiten, asperges, bleek
selderij, spinazie en peultjes.
Het spinazieras „Loreley" heeft voor diepvriesdoeleinden een betere kwaliteit dan
de overige rassen ; zowel wat betreft de kleur als de smaak wordt dit door de prak
tijk bevestigd! Wegens zijn geringe produktiviteit en zijn vroege groei is dit ras echter
onvoldoende bruikbaar voor de commerciële teelt.
Rapport:
Steinbuch, E., J. v. Opijnen en S. G. Zaayer, De invloed van het blancheren op de kwaliteit van diep
vriesspinazie. I.B.V.T.-rapport 1213.
Publikatie:
Huyskes, J. A. en E. Steinbuch, Spinazie Loreley, een diepvriesras. De Tuinderij, 1961-1962, 232.
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Tuinbonen
Het onderzoek naar de verwerking van tuinbonen, zoals dat in 1961 in samenwer
king met het P.A.W. is begonnen, is ook dit jaar voortgezet.
In het onderzoek werd een achttal rassen (zie tabel 34) opgenomen, die zowel op
zand- als op kleigrond zijn geteeld en in twee verschillende rijpheidsstadia zijn geoogst.
Zo mogelijk vond de tweede oogst op of iets na de verwachte optimale rijpheid
plaats.
De verkregen gegevens van de bruinkokende tuinbonen van de kleigrond, zijn ver
meld in tabel 35.
Uit de cijfers blijkt, dat de rassen Express en Canner de meest grove sortering heb
ben en dat Trio een tamelijk kleinzadig ras is.
Door een organoleptische beoordeling kon bevestigd worden dat de smaak van het
ras Trio iets minder goed is dan van de overige bruinkokende rassen.
Bij de verwerking tot diepvriesprodukt leverde het ras Wika een eigenaardig pro
bleem op. Indien dit ras in een matig rijpe toestand werd geoogst, bleken 10 tot 20%
van de bonen na het blancheren een afwijkende kleur te bezitten. Deze bonen hadden
aan de platte zijden, zoals normaliter het geval is, geen lichtgroene tint maar een
blauw-paarse vlek, die gehandhaafd bleef, ook na het vriezen.
Nadat uit de conservenindustrie een klacht over dergelijke verkleuringen was ont
vangen en hiernaar een onderzoek was ingesteld, bleken hierbij de herkomst, de sor
tering en de mate van beschadiging niet, doch daarentegen de rijpheid wel van bete
kenis te zijn. Indien deze tuinbonen, alvorens verwerkt te worden, in een koelcel (01 °C en een hoge r.v.) worden opgeslagen, bleek merkwaardigerwijs, dat deze verkleu80

TABEL 34. Hardheid (Hm) en tenderometergetal (Tm) van de voor het onderzoek gebruikte tuinbone
rassen
le oogst

Kleur

Express . . . .

1

2

wit

bruin

Canner . . . .
Trio

iets groen
>>

Wika

wit

>>

3 x Wit . . . .

wit

wit

Minerva. . . .

,,

,,
,,

Lux

,,
,,

Staygreen . . .

2e oogst

Herkomst

Ras

,,

groen

groen

»

"

1 = voor het koken ;

Hm

d.d.

Tm

d.d.

Hm

Tm

klei
zand
klei
zand
klei
zand
klei
zand

26-7
30-7
24-7
27-7
27-7
30-7
25-7
30-7

20
22
22,5
20
21
22
18
21

117
120
116
119
121
125
106
119

2 -8
6 -8
31-7
3 -8
1 -8
3 -8
1 -8
6 -8

25
26
24
24
23
25
21
26

149
148
145
141
144
142
130
150

klei
zand
klei
zand
klei
zand
klei
zand

3 -8
3 -8
1 -8
3 -8
31-7
3 -8
30-7
3 -8

21
20
20
19
21
23
20
23

109
118
105
104
116
120
113
118

6
8
6
8
3
6
2
6

26
21
21
20
22
23
24
25

138
129
129
125
136
133
139
138

-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8

na het koken.

TABEL 35. Sortering en kwaliteit van de bruinkokende tuinbonerassen
< 15 mm
Ras

Tm

Express

30
Canner

18

Trio

4
27
12

Wika

38

92
85
92
91
94
93

102

kwaliteit

zeer goed

Tm

kwaliteit

goed
goed
goed
goed
126 1 smaak
142 I valt tegen !
116 goed, iets
hard
130 goed voor
blik

Tm

118

goed
niet beoord.
goed

29
53
30
67
71
60

niet beoord.

66

niet beoord.

> 19 mm

15-19 mm

133
117
131

67
28
67

132
144
126

17
2

149
142
159
119

26

140

6

kwaliteit
goed
goed, melig
goed
matig
\ matig, diepI vries groenig

j ongeschikt
voor
diepvries

ringen van het geblancheerde produkt voorkomen worden. De geblancheerde bonen
waren na koeling evenwel ook iets bleker dan de ongekoelde.
Bij de voortzetting van dit onderzoek kwam de invloed van het rijpheidsstadium
in dit opzicht zeer duidelijk naar voren. Terwijl bij jonge Wika-tuinbonen nauwelijks
verkleuringen zichtbaar waren, konden deze verkleuringen bij zeer rijp geoogste tuin
bonen door koelhuisbewaring zelfs niet meer voorkomen worden.
Van deze groep rassen bleken Express en Canner zeer geschikt te zijn voor de ver-
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Verkleuring van geblancheerde Wika tuinbonen. V.l.n.r.blanke, lichte verkleurde, ernstig verkleurde zaden

werking zowel in blik als diepvries. Indien het Tm-getal van het geoogste produkt een
waarde van 140-150 overschrijdt, vermindert de kwaliteit aanzienlijk, vooral als
diepvriesprodukt.
De gegevens van de overige tuinbonerassen zijn vermeld in de volgende tabel (bonen
afkomstig van kleigrond).
TABEL 36. Sortering en kwaliteit van de wit- en groenblijvende tuinbonerassen
< 5 mm
Ras

0

%

Tm

1

22

85

2

9

101

Minerva

1
2

13
5

68
72

Lux

1

Staygreen

2
1
2

13
8
17
6

90
95
85
88

3 x Wit

V
/O

Tm

kwaliteit

goed

73

115

matig voor
diepvries

69

134

47
25

101
105

84
88
82
88

118
132
117
135

d.v. onge
schikt
geen smaak
geen aroma
harde schil
goed v. blik
niet voor
diepvries
goed
matig
goed
goed, maar
wordt iets
melig

kwaliteit

J niet beoord.
goed
goed
goed
goed

> 19 mm

15-19 mm

"/
/O

Tm

5

122

22

145

40
70

121
133

3
4
1
6

kwaliteit
matig v. blik
iets melig,
idem met
Minerva
ongeschikt
v. diepvries

145
} niet beoord.
157
-

154

j
Jniet beoord.

De sortering van het witblijvende ras Minerva is ongeveer even grof als die van
Canner en Express, terwijl Driemaal Wit ongeveer even grof is als Wika. Lux en Staygreen zijn verreweg de fijnste rassen.
De uitkomsten van het jongste onderzoek bevestigen in het algemeen de indicatie
van het vorige onderzoek, dat de witblijvende rassen relatief vroeg geoogst dienen te
worden en zeer in het bijzonder voor diepvriesdoeleinden.
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Als diepvriesprodukt worden deze witblijvende tuinbonen snel als onvoldoende
beoordeeld wegens de geprononceerde meligheid en harde schil. Dit is in tegenstelling
met de praktijk in Engeland, waar het uiterlijk nu eenmaal een overheersend kwali
teitscriterium is en, mede om die reden, dergelijke tuinbonerassen als geschikt voor het
diepvriezen worden beschouwd.
Op vele punten komt het ras Staygreen overeen met de witte rassen. Dit ras schijnt
echter inderdaad later geoogst te kunnen worden en iets meer geschikt te zijn voor het
diepvriezen dan de witte rassen.
Rapport:
Steinbuch, E., W. S. Poelstra en T. C. van der Kamp, Teelt- en verwerkingsonderzoek van vijf tuin
bonerassen in 1961. Invloed van ras en rijpheidsstadium op opbrengst, sortering en kwaliteit.
I.B.V.T.-rapport no. 1276, P.A.W.-mededeling 70.

Overige peulvruchten
Het rassenonderzoek bij doperwten en sperziebonen vindt eveneens regelmatig
voortgang, hetgeen in samenwerking met andere instanties plaatsvindt.
Het onderzoek naar de samenstelling van doperwten levert waarschijnlijk de moge
lijkheid om rondzadige erwten en gekreuktzadige erwten objectief en kwalitatief van
elkaar te onderscheiden.
TABEL 37. De invloed van rijpheid en soort op de samenstelling van ingeblikte erwten
Soort

Tm-getal
bij oogsten

A.I.S.

Droge stof

A.I.S.

%

V
/o

droge stof

Rondzadige erwt
Rondzadige erwt
Gekreuktzadige erwt . . .
Gekreuktzadige erwt . . .

±100
±120
±100
±120

12,7
14,5
10,8
12,5

17,3
18,7
16,3
17,5

73,4
77,5
66,6
71,6

/0

Bij gekreuktzadige erwten is het droge-stofgehalte en de A.I.S.: drogestof-verhouding, doch voornamelijk het A.I.S.-gehalte beduidend lager dan bij ronde erwten.
In de praktijk is het niet eenvoudig een duidelijk onderscheid te maken tussen rond
zadige erwten en gekreuktzadige erwten in blik. Doch met behulp van genoemde ge
gevens in combinatie met de sortering en de hardheid is dit wellicht toch mogelijk.
Publikatie:
Steinbuch, E., De conservenwaarde van enkele groentesoorten. Stencil v. inleiding op Groenteconservendag te Utrecht, 9 dec. 1961.

Het verband tussen Tm-waarde en hardheidsmetergetal
Voor de rijpheids- en kwaliteitsbepaling van doperwten worden in de praktijk zowel
de F.M.C.-tenderometer als de I.B.V.T.-hardheidsmeter gebruikt.
Uit het voorgaande blijkt, dat in dit opzicht bij tuinbonen eveneens goede en repro
duceerbare resultaten zijn verkregen.
In verband met het feit dat beide meters veelvuldig voor genoemd doel worden ge83

I.B. V.T.-hardheidsmeter

briiikt, is een onderzoek gedaan naar het verband tussen de metingen met de beide
apparaten.
TABEL 38. Berekende hardheidsmeter-kilogrammen van tuinbonen en verschillende soorten doperwten bij
bepaalde Tm-waarden
Rondz. erwten
Formule

. . .

Gekreuktz. erwten

Doperwten

Tuinbonen

Hmkg = 0,881 Tm Hm kg = 0,981 Tm Hm kg = 0,899 Tm Hm kg = 0,712 Tm
+ 10,55
+ 3,27
+ 10,33
+ 30,62

Corr. coëfficiënt

0,969

0,979

0,972

0,884

Aantal paren. .

38

44

82

115

81,03
98,65
116,27
133,89
151,51

81,75
101,37
120,99
140,61
160,23

82,25
100,23
118,21
136,19
154,17

87,58
101,82
116,06
130,30
144,54

Tm
Tm
Tm
Tm
Tm

=
=
=
=
=

80.
100.
120.
140.
160.

84

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

F. M.C.-tenderometer

Tussen de uitkomsten van de hardheidsmeter en de tenderometer blijkt een nauw
verband te bestaan, voor zover het doperwten of tuinbonen betreffen. Tussen de uit
komsten bij de rondzadige en de gekreuktzadige doperwten bestaat evenals tussen die
van de doperwten en de tuinbonen een significant verschil.
Bij overeenkomstige Tm-getallen zullen de doperwten en tuinbonen dus verschil
lende hardheidsmeter-kilogrammen geven (zie tabel 38).
De invloed van de wijze van verwerken op de kwaliteit van doperwten in blik
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Voornamelijk bij doperwten, die laat zijn geoogst en een hoge Tm-waarde hebben
bereikt, blijkt dat in vele gevallen het ingeblikte eindprodukt niet aan bepaalde kwali
teitseisen voldoet.
Bij genoemd onderzoek is van de gedachte uitgegaan, dat door een voorbehande
ling, waarbij aan de doperwten calcium en/of zetmeel wordt onttrokken, de kwaliteit
van het ingeblikte produkt in de gewenste richting geleid kan worden.
Over het algemeen is uitgegaan van rondzadige doperwten van de sorteringen Mid
delfijn of Middel met een Tm-getal van ± 170. Deze erwten werden geblancheerd in
water, waaraan niets of bepaalde calciumonttrekkende stoffen waren toegevoegd.
Vervolgens werden de doperwten al of niet gekoeld en in blikken gesteriliseerd waar
aan verschillende opgieten waren toegevoegd.
Als optimaal invulgewicht voor doperwten werd gevonden resp. 520 gram voor
1/1 liter blik en 260 gram voor een 1/2 liter blik. Het invulgewicht voor zeer rijpe dop
erwten zou nog echter iets verlaagd kunnen worden.
Uit bijgaande grafiek (blz. 86) blijkt duidelijk dat de hardheid van grove rondzadige
doperwten in blik bij bewaring aanzienlijk toeneemt. Aangezien de optimale consis
tentie van doperwten overeenkomt met een Tm-waarde van ± 30, blijkt dan ook dat
deze sorteringen te hard zijn geworden.
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T. M

uitgedr. in log-

TABEL 39. De invloed van soort en sortering op de helderheid (H) en viscositeit ( V) van de opgiet van
doperwten (4 maanden na verwerking)
Sortering

extra fijn

zeer fijn

fijn

middel fijn

middel

H

V

H

V

H

V

H

V

H

V

Rondzadig . . . .

3,5

3,5

4,5

3,7

4,0

4,0

3,5

4,2

0,25

8,3

Gekreuktzadig . .

3,5

3,6

4,0

3,6

3,0

3,6

3,5

3,8

3,0

4,4

Soort

De helderheid (H) is bepaald met de helderheidsmeter van Kertesz (zie foto). De viscositeit (V) is ge
meten met de Höppler-viscosiemeter (zie foto) ; de viscositeit van water is 2,9 (verhoudingsgetal).

Uit deze tabel blijkt wederom dat bij een toenemende grofheid de kwaliteit van
verwerkte rondzadige doperwten zeer achteruitgaat, zowel ten aanzien van de helder
heid als van de viscositeit van de opgiet.
Door het koelen van het geblancheerde produkt blijkt de hardheid van het ver
werkte produkt en de helderheid van de opgiet toe te nemen. De zachtmakende in
vloed van NaCl in het blancheerwater blijkt duidelijk uit de tabellen 40 en 41. In alle
gevallen heeft de toevoeging van CaCl2 aan de opgiet een gunstig corrigerende werking
bij de hardheid van het produkt en de eigenschappen van de opgiet.
Bij bewaring van het verwerkte produkt, blijkt de toename van de hardheid van de
doperwten gepaard te gaan met een vermindering van de helderheid. Dit is een ietwat
vreemde coïncidentie, aangezien men zou verwachten dat een hardere doperwt een
meer heldere opgiet zou bezitten.
De viscositeiten leveren veelal beter reproduceerbare en genuanceerde gegevens
omtrent de kwaliteit van het produkt dan helderheidsbepalingen.
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Keuring van de ingeblikte
erwten. Links onder: viscosimeter van Happier

TABEL 40. De invloed van het blancheren, het koelen na het blancheren en de opgietsamensteüing op de
kwaliteit van doperwten (rondzadig ras)
Helderheid opgiet
Samenstelling
blancheerwater

Koelen na
blancheren

Opgietsamenstelling

Hardheid doperwten

1 dag I 3mnd.i 5mnd. 1 dag
na verwerking

3mnd. 5mnd

na verwerking

1 % NaCl
„ 20 D.H.

1 % NaCl
„ 20° D.H.

Helderheidsmeter
van Kertesz. V.l.n.r.: leeg,
gevuld met vrij heldere op
giet, idem met troebele op
giet
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TABEL 41. De invloed van de samenstelling van het blancheerwater en de opgiet op de kwaliteit van dop
erwten
Samenstelling
van het
blancheer
water

water

Samenstelling
van de
opgiet

,,
,,

,,

1 i % NaCl
H% „
3%
„
3%
„
6%
„
6%
„

1 dag

3mnd. 5 mnd.

na verwerking
water
„ 20° D.H.
1 % NaCl

„

Helderheid opgiet

,,

water
,,
,,

0,5
1,5
2,0
2,5
1,0
1,0
1,5
0,5
1,5
1,0

1,0
-

1,0
1,5
1,0
0,5
0,75
1,0
-

1,0

Viscositeit

opgiet

Tm-waarde doperwt.

3 mnd.

5 mnd.

1 dag

na verwerking

0,75
0,75
1,0
1,5
0,75
0,75
1,0
0,75
1,5
0,75

4,9
4,4
4,7
4,1
14,4
4,4
gegeleerd
5,6
gegeleerd
10,6

4,5
5,0
4,6
4,6
14,0
4,6
gegeleerd
4,8
gegeleerd
7,4

3 mnd. 5 mnd.

na verwerking
41
47
30
38
24
35
19
34
10
18

40
48
32
40
28
38
25
31
20
27

44
> 50
35
44
28
42
22
32
18
30

De invloed van de wijze van steriliseren op de helderheid van de opgiet blijkt uit de
volgende tabel.
TABEL 42. De invloed van de wijze van steriliseren op de kwaliteit van doperwten (4 maanden na ver
werking)
Soort

rondzadig
,,

,,
»

gekreuktzadig
„
,,
,,

Tm
waarde
vers prod.

Wijze van
steriliseren

fijn
fijn

118
118

stil staand
roterend

2,0
0,5

3,8
5,1

middel
middel

151
151

stil staand
roterend

1,0
niet meetb.

4,1
10,0

32
32

fijn
fijn
middel
middel

93
93
147
147

stil staand
roterend
stil staand
roterend

2,0
1,0
1,5
0,5

3,9
4,0
4,0
4,8

27
26
29
28

Sortering

Helderheid Viscositeit
opgiet
opgiet

Tm
waarde
verw.prod
21,0
21,5

Opni.

tamelijk
gegeleerd
gegeleerd

Kreukerwten schijnen iets minder gevoelig te zijn voor het roterend steriliseren;
de kwaliteit van grove rondzadige erwten gaat er ernstig door achteruit.
Deze vermindering van de helderheid van de opgiet ten gevolge van het roterend
steriliseren neemt men ook waar bij sperziebonen en wortelen in blik.
Rapport:
Steinbuch, E. en W. S. Poelstra, Conservenwaarde van een aantal doperwtenrassen 1961 : invloed van
de hardheid van het gebruikte water op de consistentie van het ingeblikte produkt. I.B.V.T.rapport no. 1278.
Publikatie:
Steinbuch, E., De kwaliteit van rijpgeoogste doperwten in blik. Conserva 11, (1963), 229-236.
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Zwartkleuring van gesteriliseerde tuinbonen
ir. E. Steinbuch - proj. no. V 175
Bij de verwerking van tannine-bevattende peulvruchten treedt een ongewenste
zwartkleuring op voornamelijk bij dergelijke produkten in glasverpakking. Bij blikprodukten speelt dit een minder belangrijke rol. Wellicht kan hierbij van betekenis
zijn de relatief kleine kopruimte, de afwezigheid van licht, de bliklak en, niet te ver
geten, dat het produkt van buiten niet zichtbaar is.
Bij verwerking van bruinkokende tuinbonen en capucijners in glas ziet men na steri
lisatie en vooral na opslag, dat het produkt donkerder van kleur wordt. Zowel het
produkt als de opgiet krijgen een zwartachtige tint. Doch het verschijnsel is zeer duide
lijk te zien bij het produkt, dat boven de opgiet uitsteekt en bij bewaring een steeds
meer geprononceerd blauw-zwarte verkleuring laat zien.
Ten aanzien van dit verschijnsel, dat duidelijk een chemische oorzaak heeft, bestaat
een plausibele verklaring. Tijdens sterilisatie zouden ferro-zouten geoxydeerd worden
tot ferri-zouten, die vervolgens met de in tuinbonen en capucijners aanwezige leucoanthocyaniden verbindingen aangaan, die verkleuringen vormen. Dit chemisme is
verder niet bestudeerd.
Aangezien diverse componenten in dit opzicht tot genoemd euvel blijkbaar bij
dragen, kan men van de gedachte uitgaan, dat verschillende methodieken wellicht
een remedie zouden betekenen. De resultaten van het voorlopig onderzoek waren in
dit opzicht echter teleurstellend.
Tannine-derivaten spelen bij de verkleuring een grote rol. Om deze redenen acht
men in Engeland bruinkokende tuinbonen niet geschikt voor sterilisatie-doeleinden.
Daarentegen is dit produkt bij bepaalde consumenten op het continent zeer geliefd,
juist om de typisch bittere tuinbonensmaak, waaraan de tannine uiteraard niet
vreemd is !
Het lag voor de hand, dat het optreden van verkleuringen voorkomen zou kunnen
worden door zuurstofonttrekking aan het produkt. Zowel het gebruik van bepaalde
enzymen (oxydase) als het toepassen van vacuüm en het sluiten onder water leverde
evenwel geen bevredigende resultaten op.
De beïnvloeding van de redox-potentiaal door middel van anti-oxydanten gaf even
min een positief resultaat. Ascorbinezuur had evenwel een veel duidelijker werking
dan citroenzuur. Anti-oxydanten als BHA en BHT hadden geen invloed.
De resultaten van het laatste oriënterende onderzoek leren dat men met behulp van
ijzerbinding de meest bevredigende resultaten krijgt. Het gebruik van natriumpyrofosfaat in de opgiet geeft bij capucijners een aantrekkelijk resultaat, terwijl men bij
tuinbonen een goed produkt verkrijgt, indien men EDTA en Dipyridyl aan de opgiet
toevoegt.
Er zijn aanwijzingen dat een combinatie van natriumpyrofosfaat en ascorbinezuur
bij tuinbonen eveneens tot een verbetering van het uiterlijk kan bijdragen. Door ver
hoging van het ijzergehalte van de opgiet, doch voornamelijk door een grote kop
ruimte, vermindert wederom het uiterlijk van het produkt.
Het is duidelijk naar voren gekomen, dat een sterilisatie van 45 minuten bij 115°C
in ieder geval een minder donker produkt, en dus een meer gewenst uiterlijk,
oplevert dan bij een sterilisatie van 30 minuten bij 118 °C.
Tenslotte moet er de aandacht op worden gevestigd dat genoemde resultaten als
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voorlopig moeten worden beschouwd. Het onderzoek vond plaats met tuinbonen, die
gedurende enkele maanden in het koelhuis bewaard zijn geweest. Hierna werden diep
gevroren tuinbonen gebruikt. Dit onderzoek dient uiteraard in het tuinboneseizoen
herhaald te worden. De kwestie van de mogelijke toxiciteit is nog niet onderzocht.
Bruinkleuring in gesteriliseerde spinazie

ir. S. B. Thung - proj. no. V 174

Bij het meten van het absorptiespectrum van een ch!o rofylo p I oss i n g in ether met de
Unicam Sp 500 waren de twee grote extinctie-toppen resp. bij 430 m \J. en 650 m ;J.
karakteristiek te noemen.
Bij een feofytineoplossing liggen deze toppen resp. bij 410 mji, en 660 m[x, terwijl
verder een kleine maar zeer duidelijke top bij 530 m;j. kan worden waargenomen.
Wanneer dit laatste in het spectrum voorkomt dan is het chlorofyl geheel of gedeel
telijk tot feofytine omgezet.
Zowel het extract van de normaal gesteriliseerde als de volgens het Thomas-patent
verwerkte spinazie vertoont het spectrum van feofytine. De normaal verwerkte spina
zie vertoont t.o.v. die van het Thomas-patent een iets mindere absorptie in het blauw
en in het rood.
De in een alkalisch milieu verwerkte en groen gebleven spinazie vertoont twee top
pen bij resp. 420 mfx en 660 m(x, maar bij 530 mjj. werd nauwelijks meer geabsorbeerd
dan bij chlorofyl.
Proeven met NaHC03 tonen aan, dat blancheren in een 0,1 %-oplossing bij sterili
satie een kleur oplevert, die te vergelijken is met die van het Thomas-patent. Deze kleur
is acceptabel, maar de smaak niet.
Het evacueren van de spinazie vóór het blancheren bij 100°C had bij ons geen enkel
gunstig resultaat. Evacuatie-proeven vóór het lang-laag blancheren werden niet ge
nomen.
Eén van de theorieën voor het behoud van de groene kleur bij toepassing van het
Thomas-patent zou de werking van chlorofyllase zijn. De werking van dit enzym is
kwalitatief en kwantitatief aan te tonen door het ether extract uit te schudden met
22% HCl. Hierbij gaat de door chlorofyllase gevormde chlorofyllide kwantitatief
over in het zoutzuur en kleurt deze blauw.
Bij onze proeven kon op deze manier chlorofyllase-activiteit worden aangetoond
in mei tot begin juni, maar daarna tot begin augustus vrijwel niet.
Begin september werd het onderzoek voortgezet, waarbij gebruik werd gemaakt
van kolom-chromatografie. Als vulling voor de kolom werd poedersuiker gebruikt.
Op deze kolom kon de bovenste, blauwgroene, band geïdentificeerd worden als chloro
fyllide.
Uit de verhouding tussen deze band en die van het overgebleven chlorofyl kon de
mate van werkzaamheid van de chlorofyllase worden nagegaan. Volgens deze waar
nemingen kan wel gezegd worden dat de behandeling van verse spinazie gedurende
15 minuten bij 70°C optimaal is te noemen.
Wanneer de spinazie echter eerst werd bevroren bij -20°C, dan bleek de optimale
temperatuur ongeveer bij 60 °C te liggen en de duur van de behandeling ongeveer
30 minuten te zijn.
Dit betreft dus de hoeveelheid gevormde chlorofyllide, maar een grotere hoeveel90

heid chlorofyllide correspondeert vrij duidelijk met een betere kleur van de gesterili
seerde spinazie.
Worden extracten van een kort-hoog en een lang-laag geblancheerde en vervolgens
gesteriliseerde spinazie op de kolommen gebracht, dan blijkt het enige zichtbare ver
schil in de chlorofyllide band te liggen, die alleen bij de lang-laag behandelde spinazie
aanwezig is. Deze band is t.o.v. de band van het alleen geblancheerde materiaal ver
zwakt, maar toch nog groen gebleven. Het is ook de enige groen gekleurde band in de
hele kolom.
Deze chlorofyllide zal dan ook voornamelijk de oorzaak zijn van de betere kleur,
verkregen met het Thomas-patent. Toen chlorofyllase-werking nauwelijks of niet
meer aan te tonen was, waren de gesteriliseerde monsters volgens het Thomas-patent
nauwelijks beter te noemen dan de normaal geblancheerde en gesteriliseerde monsters.
Eind oktober kon na een paar koude nachten ook in verse spinazie de aanwezigheid
van chlorofyllide worden aangetoond.
Het groenen van Reines Claude

ir. L. Gersons - proj. no. V 163

Het is de gewoonte in Nederland Reines Claude op sap door middel van een behan
deling met koperzout de voor het publiek aantrekkelijk groene kleur te geven. Binnen
niet al te lange tijd zal het kopergehalte van levensmiddelen echter tot 10 d.p.m.
moeten worden beperkt. In hoeverre dan nog door een kunstmatige groening een aan
trekkelijk produkt kan worden verkregen, dat aan de wettelijke eisen voldoet, is sinds
enkele jaren een punt van onderzoek.
In 1961 werden proeven genomen, waarbij de pruimen gedurende 3 minuten in een
kokende oplossing van 0-1 g CuS04 en 0-1 g citroenzuur werden gebracht. Alleen bij
de afwezigheid van CuS04 werd een duidelijk minder goede (bruingroene) kleur ge
constateerd. In alle andere gevallen liep de visuele beoordeling niet veel uiteen en was
de kleur goed te noemen. Daardoor kan wellicht met een zeer kleine hoeveelheid Cu
worden volstaan. Uit de Cu-bepalingen van de aldus behandelde monsters bleek dat
alleen de behandeling van de series, waarbij 0,25 % CuS04 was gebruikt, waarden op
leverde die beneden de 10 d.p.m.-grens lagen (8.5).
In 1962 werden de proeven herhaald, waarbij ook monsters werden ingezet, met
een uiterst geringe hoeveelheid CuS04 in de opgiet, en alleen een vóórbehandeling
van de Reines Claude met loog om de schil op een voldoende manier te doen barsten.
De resultaten komen in de loop van het volgende jaar beschikbaar.
Technologische problemen rond de conservering van machinaal geoogste stamslabonen
ir. E. Steinbuch - proj. no. V 166
De bepaling van het optimale oogsttijdstip van conservenbonen
Het machinale oogsten van sperziebonen brengt met zich mee, dat het eenmalig
geplukte gewas zeer heterogeen van rijpheid is. De bonerassen, die voor dit doel be
stemd zijn, dienen afgezien van hun oogstzekerheid en hun geschiktheid voor de
machinale pluk, bovendien aan bepaalde eisen te voldoen als de duur van de bloeitijd
en dientengevolge de peulrijping.
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Het eenmalig oogsten van
sperziebonen mei een Borga bonenplukmachine

Zoals reeds eerder is benadrukt, is het dan ook van groot belang dat het oogsttijdstip van het eenmalig te plukken produkt zo goed mogelijk wordt vastgesteld.
Ten behoeve van dit onderzoek werden de sperziebonen (Prelude) geteeld op zware
zavelgrond bij Geestmerambacht (N-H.). Het gewas werd op acht opeenvolgende
tijdstippen met de hand geplukt en verwerkt. Het kwaliteitsonderzoek van het geoog
ste produkt diende dus een aannemelijk beeld te geven van het kwaliteitsverloop van
het gewas. Wegens de weersomstandigheden in de zomer 1962 (lage temperaturen
en relatief veel neerslag) kon aan deze wens helaas niet geheel worden voldaan.
In de hierna volgende tabel zijn de gegevens van de verschillende oogsten bonen
vermeld.
TABEL 43. Opbrengst en sorteergegevens van op verschillende data geoogste sperziebonen
Sortering
Oogstdatum

Opbrengst

25 bonen
gewicht

< 6.3 mm

"/
/O

20-8
23-8
27-8
29-8
31-8
5-9
10-9
17-9

44,5
69,1
78,8
92,7
101,4
135,5
146
156,4

58
85
95
101
101
171
118
172

g
„
„
„
„
„
„
„

25
bonen
gewicht

6,3-8,4
°/

/o

25
bonen
gewicht

8,4-10
°/
/O

25
bonen
gewicht

> 10 mm

%

25
bonen
gewicht

niet gesorteerd
10
6
5
3
3
2

-

44
42
29
19
13
8

„

89
89
115
107
90
99

38
42
49
47
39
33

128
121
110
138
113
110

8
10
17
32
45
57

-

135
-

174
175
185

Uit het mengmonster en de meeste sorteringen van de verschillende oogsten zijn
monsters van 25 peulen genomen, waarvan de afmetingen en het zaadpercentage zijn
bepaald.
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TABEL 44. Afmetingen en zaadpercentage van diverse sorteringen sperziebonen
Mengmonster
0

1
2
3
4
5
6
7
8

a

b

c

6,3-8,4 mm
d

7,95 6,3 6,8 2 9,27 7,1 8,1 3,5
9,68 8,2 8,6 4,4
10,1
7,7 8,4 5,9,28 8,5 9,4 7,5
1,70 9,0 9,4 10,9,40 9,0 8,5 9,5
12,06 10,3 10,- -

a = lengte, gemeten in cm,
d = zaadpercentage.

< 6,3

niet
ge
meten

8,4-10 mm

a

b

e

d

a

b

9,0
9,0
10,1
11,0
8,7
10,4

7,8
7,4
7,6
7,4
8,6
7,7

8,7
8,1
8,4
8,3
7,7
8,8

4,4,5
65,5
6,-

10,10,10,11,6
9,6
10,8

8,7
8,7
8,6
8,8
9,1
8,7

b = breedte, gemeten in mm,

e

> 10 mm
d

9,4 6,5
9,6 5,9,6 7,9,4 8,5
8,6 8,9,3 10,-

a

-

10,6
-

b

c

-

9,9

d

-

9,8

-

9
-

11,8 9,9 10,2 11
10,1 10,4 11,- 16
11,9 11,1 11,1 20

c = dikte, gemeten in mm,

Uit de gegevens van de twee voorgaande tabellen is nauwelijks een goed beeld van
het rijpheidsverloop te verkrijgen.
Het zaadpercentage en het 25-bonengewicht van de sortering > 10 mm geven
slechts een enigszins plausibel verloop weer.
De gemiddelde lengte, breedte en dikte leveren in ieder geval nog geen bruikbare
gegevens op. Wegens de koude en vochtige zomer rijpte het gewas niet af, terwijl steeds
nieuwe peulen werden gevormd, hetgeen wordt geïllustreerd door de gegevens van de
zesde en zevende oogst.
Organoleptisch onderzoek bevestigde eveneens, dat er nauwelijks van een kwali
teitsverloop sprake is. Het produkt werd geenszins vliezig en de smaak bleef uit
stekend.
Van alle monsters bonen is na verwerking het A.I.S.-getal en het drogestof-gehalte
bepaald. Hierbij is duidelijk gebleken, dat de indertijd vermelde percentages (A.I.S.
5,5 % en droge stof 8,5 %) als maat voor een optimumkwaliteit te laag zijn. De weers
omstandigheden zullen in dit opzicht eveneens van invloed zijn geweest!
In tegenstelling tot vele andere kwaliteitscriteria levert het drogestof-gehalte en ook
het A.I.S.-gehalte van het verse produkt evenwel bruikbare indicaties voor de kwali
teit van het produkt. De stijging van het drogestof- en A.I.S.-gehalte van het mengmonster wordt slechts veroorzaakt door de stijging van deze gehalten van de sortering
> 10 mm. Deze sortering maakt inmiddels reeds bijna 60 % van de hoeveelheid bonen
uit. (zie grafiek blz. 94)
In een volgend onderzoek zullen snel afrijpende rassen en Amerikaanse rassen
worden opgenomen, die in verschillende gebieden worden geteeld.
Publikatie:
Steinbuch, E., Oogst, verwerking en kwaliteit van conservenbonen. Conserva, 11 (1962) 1-7 (I.B.V.T.overdruk no. 94).

Microbiologisch onderzoek van diepgevroren groenten drs. O. L. Staden- proj. no. VI82
Er werd een begin gemaakt met het onderzoek naar de microbiële gesteldheid van
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Verloop van droge-stofgehalte en A.LS.-getal bij
opeenvolgende oogsten van
diverse sorteringen sper-

SPERZIEBONEN
Vers gevroren in hermetisch gesloten blik.

aontal oogsten

diepgevroren artikelen. Hetgeen bij project Y122 (blz. 106) werd uiteengezet geldt
mutatis mutandis ook voor onderhavig onderwerp. Het is evenwel hier verder van
belang om te kunnen beoordelen welke gevolgen een ontdooien maar niet direct koken
of consumeren van dergelijke produkten op de smaak en kwaliteit in het algemeen kan
hebben.
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VITT. TAFELZUREN
Conservenwaarde van groenterassen

ir. E. Olthof en W. Rol - proj. no. V 87

Geschiktheid van augurkerassen voor verwerking
ln samenwerking met het Proefstation voor de Groenteteelt in de Volle Grond te
Alkmaar werden de hieronder genoemde rassen op hun conservenwaarde onderzocht :
Gunter, Guntruud, Vencross, Hocus en Baarlose Nietplekker.
De monsters waren afkomstig van een proefveld in de Beemster. Als gebruikelijk
werden twee wijzen van conservering toegepast, nl. :
a. conservering in het zout met sortering D ;
b. directe verwerking van de verse augurk sortering B tot gepasteuriseerd zoet-zuur.
Aangezien de proef in 1963 eindigt kunnen verdere bijzonderheden nog niet worden
vermeld.
De tot zoet-zuur verwerkte augurken zullen een half jaar worden opgeslagen, waar
na deze op algemene kwaliteit worden beoordeeld.
Verwerking van kroterassen tot zoet-zuur produkt
In 1961 werd in samenwerking met het Proefstation voor de Groenteteelt in de Volle
Grond te Alkmaar een 13-tal kroterassen tot een gepasteuriseerd zoet-zuur produkt
verwerkt. Bij de voorbehandeling werden verschillende variaties aangebracht nl.
koken, stomen en verhitting onder druk in een autoclaaf. De gestoomde series kregen
bij de organoleptische beoordeling gemiddeld een iets hogere waardering. De verhit
ting in de autoclaaf gaf enige tijdwinst, maar verder geen voordelen. Alle rassen werden
als geschikt bevonden; enkele kregen voor de kleurwaardering een matig cijfer.
In 1962 werden op grond van de teelttechnische uitkomsten slechts vier rassen in de
beoordeling opgenomen, t.w. : Alvro, Trianon, Kogel (Wydenes) en Kogel (Struik en
Co).
De kleine sorteringen werden 30 minuten en de grote 45 minuten gestoomd. De
opgiet werd iets milder gemaakt dan in 1961 om eventuele smaakafwijkingen beter
te kunnen onderkennen en het produkt geschikter te maken om als groente te worden
gebruikt. Na een half jaar opslag zullen deze monsters organoleptisch worden gekeurd.
Rapport:
Olthof, E. en W. Rol, Vergelijkend onderzoek van een 13-tal kroterassen verwerkt tot zoet-zuur.
I.B.V.T.-rapport no. 1247, 5 blz.

Conservering van augurken in zout met melkzuurgisting
ir. E. Olthof en W. Rol-proj. no. V 119
Normaal wordt voor de vergisting van augurken een zoutconcentratie van 6 tot
lb % toegepast. Na afloop van de vergisting wordt dan bijgezouten tot 15 à 18 % voor
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verdere conservering. In 1961 werden proeven ingezet, waarbij tijdens de vergisting
1, 2 en 6 % zoutoplossing werd toegepast met daarbij een toevoeging van een voedingszout voor melkzuurbacteriën „Mikrozym". Hoewel de vergisting vlot verliep liet de
daarop volgende zoutconservering nog te wensen over. Dit jaar zijn de proeven her
haald en wel met dezelfde sterkte van de zoutoplossingen ni. 1, 2 en 6% tijdens de
vergisting met en zonder Mikrozym.
Verder werden voor het oplossen van het zout twee verschillende hoeveelheden
water gebruikt per gelijk gewicht augurken. De vergisting bij 1 en 2% zout verliep
sneller dan bij 6 %. Mikrozym versnelde dit proces eveneens, maar het totaal gevorm
de zuur was na afloop van de vergisting voor alle objecten vrijwel gelijk.
De zoutconservering verloopt tot heden normaal doch de beoordeling van het produkt moet nog plaats hebben. Bij gebruik van Mikrozym zou een concentratie van
5 % zout voor de conservering reeds voldoende zijn. Om hierover een oordeel te kun
nen vormen is naast de gebruikelijke sterkte van 15-18 % ook een serie met 5 % in de
proef opgenomen. De beoordeling zal na een half jaar opslag plaats hebben.
Conservering van verse augurken in het vat met azijn
ir. E. Olthof en W. Rol - proj. no. V 123
In 1961 werden oriënterende proeven opgezet met een koude conserveringvan augur
ken in glazen 3-liter potten, waarbij aan de opgiet benzoëzuur werd toegevoegd in een
hoeveelheid van 600 mg per kg (augurk + opgiet). Vooraf wassen met hyamine (0,15 %)
bleek het microbiologisch bederf iets te beperken. Opslag bij 10°C gaf de mooiste
augurken. Verder waren er aanwijzingen dat een gedeeltelijk vacuüm de kleur stabili
seert en de hooiluchtvorming tegengaat.
Deze positieve uitkomsten waren aanleiding om dit jaar een proef op wat groter
schaal in te zetten. In plaats van 3-liter potten werden nu 200-liter vaten gebruikt die
inwendig waren bekleed met Corsite 110E. Hierin werden augurken van sortering C
verwerkt, waaraan bezoëzuur in de bovengenoemde verhouding was toegevoegd.
Daarbij werden de volgende werkwijzen vergeleken:
a. Augurken wassen met leidingwater, koude opgiet met benzoëzuur, vacuüm van
40 cm, opslag bij 3°C ;
b. Augurken wassen met 0,15 % hyamine, afspoelen, toevoegen van een koude opgiet
die tot 95 °C is verhit geweest, vacuüm van 40 cm, opslag bij 10°C;
c. als b, maar zonder vacuüm.
Deze augurken worden na een halfjaar opslag beoordeeld en dan zo mogelijk overgepakt in glas.
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IX. JAMS EN JAMBEREIDING
De oorzaak van het uiteenvallen van aardbeienpulp
drs. O. L. Staden en ir. J. J. Doesburg - proj. no. V 79
Aardbeien worden in een vrij korte periode aangevoerd. De vruchten kunnen in dit
krappe tijdsbestek onmogelijk allemaal tot jam worden verwerkt. Vandaar dat men
het fruit conserveert met behulp van zwaveligzuur en Ca-bisulfiet als een soort half
fabrikaat. De moeilijkheid is nu dat de vruchten in de opgeslagen pulp in sommige
jaren zeer ernstig uiteen kunnen vallen tot een onbruikbare brij.
Nagegaan wordt nu waaraan deze desintegratie van de pulp moet worden toege
schreven en hoe men dit proces kan tegengaan.
Oorzaak
Gebleken is reeds dat groei van micro-organismen in de pulp als oorzaak kan wor
den uitgesloten. Verder is in een uitvoerige proef met hogere en lagere pH-waarden
dan die van de pulp zelf aangetoond, dat een chemisch bederf van de pulp evenzeer
weinig waarschijnlijk is.
De eigen pH van de pulp blijkt de geschiktste te zijn voor een goed behoud van de
pulp. Ook de invloed van het toegevoegde S02 speelt blijkbaar geen nadelige rol.
Voegt men namelijk twee maal de vereiste hoeveelheid S02 toe, dan resulteert dit niet
in een toename van het uiteenvallen van de pulp. Er moet dus op het moment van inpulpen een - met het jaar variërende hoeveelheid - enzym aanwezig zijn geweest dat
naderhand de moeilijkheden veroorzaakt. Gedacht werd hier aan pectolytische en
zymen.
Voegt men opzettelijk een extra hoeveelheid van deze enzymen aan de pulp toe dan
vallen de aardbeien in alle gevallen en bij elk ras volkomen uiteen. Doet men het om
gekeerde en remt men de aanwezige enzymen of maakt men ze volkomen onwerk
zaam, dan blijven de vruchten gaaf. Het is evenwel zo, dat hiermede wel de oorzaak,
maar niet de bestrijding is gevonden. Aangetoond is alleen dat het uiteenvallen van de
pulp inderdaad aan enzymatische activiteit moet worden toegeschreven en dat de
schade veroorzakende enzymen zeer waarschijnlijk tot de groep van de pectolytische
fermenten zullen behoren. Een bestrijding van de activiteit van deze pectinasen kan
weliswaar op experimentele schaal bereikt worden, maar de hiervoor gebruikte stoffen
sluiten een praktische toepassing uit.
Verscheidene van de hiervoor vermelde resultaten werden dit seizoen verkregen of
vormen een herhaling van het voorgaande jaar. In het afgelopen seizoen (1961/62)
werden verder nog de volgende punten nagegaan. Indien werkelijk een enzymatisch
bederf bij de ingepulpte aardbeien optreedt, dan zou een verhitting tot : 90 °C dit
uiteenvallen moeten kunnen tegengaan. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Voorts
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Viscositeitsmetingen : een
van de bepalingen die aan
de aardbeienpidp worden
verricht

illustreert de volgende proef zeer goed het enzymatische karakter van het bederf.
Voegt men namelijk sap van achteraf goed gebleken pulp toe aan pulp van aardbeien
van een andere herkomst of ander ras dan blijkt de houdbaarheid iets verbeterd te
worden. En omgekeerd, sap afkomstig van uiteengevallen aardbeien doet afbreuk aan
de consistentie van goede, stevige vruchten.
Ook het feit dat een hogere pH meer bedorven pulp oplevert is met het denkbeeld
van enzymatisch bederf in overeenstemming. Hierbij benadert men namelijk de op
timum activiteit van het enzym. Men mag dus wel de conclusie, dat het uiteenvallen
van de pulp moet worden toegeschreven aan enzymatische activiteit, als vaststaand
beschouwen. Van de hierbij in aanmerking komende enzymen liggen - mede door
experimentele aanwijzingen - de pectolytische het meest voor de hand.
De vraag rijst nu: waar komt dit enzym, de pectinase, vandaan? Van de in de pulp
aanwezige, door het toegevoegde S02 afgestorven, micro-organismen of van de aardbei
zelf? Er zijn aanwijzingen verkregen dat het laatste het geval zal zijn. De volgende
punten mogen dit verduidelijken:
le. Als men gekookt sap (de enzymen zijn dan gedenatureerd) toevoegt aan de pulp,
dan gaat de kwaliteit slechts in geringe mate vooruit.
2e. Kunstmatige toevoeging van schimmels, die uit de aardbei waren geïsoleerd en
gekweekt, resulteerde slechts in enkele gevallen in slechtere pulp. Dit geschiedde
dan echter alleen als de betrokken schimmel vooraf op een pectine medium was
gekweekt. Alleen Tischoderma (die zeer zelden uit het binnenste van de aardbei
werd geïsoleerd) kon soms een vrij duidelijke afname in stevigheid van de vruchten
bewerkstelligen.
3e. Vergelijkt men de percentages uiteengevallen pulp van de rassen Jucunda en
Senga Sengana met elkaar dan blijkt het laatstgenoemde ras meer te desintegre
ren. Toch toonden de microbiologische analyses een ongeveer gelijke schimmel en gistinfectie bij beide rassen.
Deze slechts kort aangestipte proeven wettigen samen met nog enige andere gege
vens de veronderstelling dat de door de afgestorven micro-organismen aan de pulp
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afgescheiden hoeveelheid pectolytische enzymen in de praktijk zeer waarschijnlijk
steeds beneden de kritische dosis voor het bereiken van een uiteenvallen van de pulp
zal liggen.
Bestrijding
Bij de in het afgelopen seizoen opgezette proeven is aan bestrijding van het uiteen
vallen van de pulp ruime aandacht geschonken. Zoals reeds boven kort werd aange
duid, kan dit proces wel worden afgeremd, maar de toegepaste methode stuit op be
zwaren van praktische aard.
Gepoogd werd om met bepaalde uitvloeiers, welke pectinase zouden remmen, het
probleem tot oplossing te brengen. Deze groep stoffen bleek echter niet te voldoen.
Ook het effect na toevoegen van eiwitsplitsende enzymen (proteïnasen) werd getoetst.
Daar deze enzymen alle eiwitten zullen aantasten, dus ook de pectase, het gelvormende
enzym, bleek het voordeel van iets verminderd uiteenvallen weer te niet gedaan te wor
den in die series potten waar gelering in de controle optrad. De aardbeien hiervan wa
ren soms beter dan de behandelde vruchten. Het was reeds vorig jaar opgevallen dat
gegeleerde potten de bewaarperiode veel beter doorstonden. Het geleringsproces heeft
men echter niet in de hand. Men mag het echter in geen geval tegenwerken.
Verdere maatregelen, die in de praktijk zouden kunnen worden toegepast, zijn b.v.
het toevoegen van gekookt sap, toevoegen van overjarig sap (de betrokken enzymen zijn
dan onwerkzaam geworden) en sapruil. Een poging werd aangewend om de gelering
te bevorderen door toevoeging van extra Mg aan de pulp. Bij een lage dosering trad
dit verschijnsel niet op, bij een hogere eveneens niet, maar hier trad het desinte
greren van de pulp in geringere mate op. Pectinase bleek dus geremd te zijn. Misschien
blijkt één van bovenvermelde methoden bij verder onderzoek bruikbaar. Voorts zou
den de navolgende behandelingen van betekenis kunnen worden:
a. een warmtebehandeling van de pulp. Een verhitting tot niet hoger dan misschien
70°C zal voldoende zijn om een uiteenvallen van de pulp te beletten.
b. een suikerbehandeling. Uit proeven is gebleken dat hoge suikerpercentages de pulp
volledig beschermen tegen desintegratie.
c. stimulering van de geleivorming. Dit detail zal nog verder in extenso moeten wor
den uitgewerkt. Mogelijkheden zijn gelegen in pectase isolaties uit de sinaasappel
schil en in het kweken van een schimmel die geen pectinase produceert maar wel
pectase.
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X. ZUURKOOL
Roodverkleuring van zuurkool

ir. E. Olthof en drs. O. L. Staden - proj. no. V 160

Zuurkool wordt verkregen door een spontane vergisting van gesneden kool. Het
blijkt nu dat aan het einde van dit proces de verkregen zuurkool bij het in contact
brengen met de lucht vaak een verkleuring gaat vertonen. Dit verschijnsel wordt alge
meen de roodverkleuring van zuurkool genoemd. Aangenomen kan worden dat de
eveneens vaak optredende grijze verkleuring slechts een sterkere graad van verkleuring
van de roze inhoudt.
In beide gevallen gaat dit proces gepaard met een verlies van de frisse, aromatische
geur van het produkt. Dit verschijnsel maakt de kool onverkoopbaar. Onderzoek naar
de oorzaak en de bestrijding van roodverkleuring wordt verricht.
Ten aanzien van deze verkleuring valt het volgende op te merken :
le. de smaak, geur en aroma wijken sterk af;
2e. de zuurstof van de lucht speelt een rol bij het optreden van de verkleuring;
3e. licht verergert en versnelt het verkleuringsproces;
4e. met de mogelijkheid moet rekening worden gehouden dat bepaalde micro-organis
men (gisten?) het juiste verloop van de gisting in de war sturen;

Gereedmaken van de zuurkoolproeven

5e. het is mogelijk dat sorbinezuur het foutief aflopen van de gisting weet te remmen;
6e. verkeerd vergiste kool heeft neiging tot een iets hogere eind pH dan de goed ver
giste kool ;
7e. geadviseerd wordt een uiterste bedrijfshygiëne.
Het kwam vast te staan dat, indien men elk enzymatisch proces bij juist uitgehaalde
zuurkool voorkomt door deze kool met aceton of formol te behandelen, géén verkleu
ring optreedt, ook al brengt men dit monster voor langere tijd in contact met de lucht
en met het licht. Het bederf kan dus niet van een zuiver chemisch karakter zijn, d.w.z.
een eenvoudige oxydatie van een of andere verbinding. De verkleuring treedt bijge
volg op d.m.v. een bepaald enzym. Om theoretische redenen en naar aanleiding van
enige proeven wordt hierbij gedacht aan de activiteit van polyfenoloxydase.
Voorts bleek bij microscopisch onderzoek van bedorven zuurkool dat de gisten in
duidelijk groter aantal hierin voorkwamen. De volgende werkhypothese werd daarom
opgesteldyoor toekomstig onderzoek.
Door vaste infectiehaarden in het bedrijf vindt een gedurige besmetting plaats van
de kool door een zeer ongewenst micro-organisme. Dit micro-organisme zou dan een
gist kunnen zijn. Het is evenzeer denkbaar dat de gist slechts een soort begeleidend
verschijnsel vormt, dus slechts een indicator van een misgelopen gisting. Het foutieve
micro-organisme, welke het ook precies moge zijn (één soort of verscheidene soorten
gisten of bacteriën) produceert de polyfenoloxydase waarbij de kool de fenolen levert.
Zodra de kool uit de put wordt gehaald, kan de verkleuring gaan optreden door het
toetreden van de zuurstof.
De toekomst zal moeten leren of deze voorstelling juist is geweest.
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XI. CONCENTREREN VAN VRUCHTESAPPEN
Het concentreren van vruchtesappen

ir. J. C. Mettivier Meijer - proj. no. V 90

Teneinde beter op de hoogte te komen van de doelmatigheid van de gebruikte stripen indampapparatuur is uitvoerig (organoleptisch) onderzocht wat aan behoud en
verlies aan aroma tijdens het strippen en indampen viel vast te stellen. Hiertoe werden
partijen aardbei, zwarte en rode bes uit diepvriesopslag tot sap verwerkt. Het strip
percentage bedroeg ca. 15 %. Geconcentreerd aroma werd regelmatig in gedeelten af
getapt, terwijl ook kolomreboilerafvalwater en condenswater van het imdampen van
het gestripte sap werden opgevangen om op aroma-kracht te worden gekeurd.
Bij organoleptische keuring werden de geconcentreerde aroma's weer op „natuur
lijke" sterkte verdund (1:100) met aangezuurde suikeroplossing, dus zonder toe
voeging van sapconcentraat. Gevolgtrekkingen :
1. Voor betrouwbare keuring van aromasterkteverschillen lijkt het wenselijk de con
centratie van de terugverdunning (1:100) op te voeren. Keurders dienen beproefd
te worden met monsters van gevarieerde aromaconcentratie in een neutrale zoet
zure basisvloeistof en in gestript sap.
2. Voor het vaststellen van een constante werking van de gebruikte aromawinningsapparatuur dient de striptijd langer te zijn dan 2| à 3 uur, in het bijzonder bij aard
beien.
3. In het bijzonder in het afvalcondensaat bij het indampen van het gestripte sap
blijken nog geurstofifen aanwezig, vooral bij aardbei. Ook toevoeging van reboilerwater aan gearomatiseerde basisvloeistof deed de organoleptische waardering van
geur en aroma stijgen.
4. Gebruik van verschillende kolomvulling, nl. raschig-ringen, 10 X 13 (keramisch),
gaasringen 3x3 (roestvrij staal) en gaasringen 6x6 (roestvrij staal) gaf geen be
trouwbare verschillen in organoleptische waardering van de opgevangen aromaten.
Concentraat- en aromakwaliteit van bewaard diepvries fruit
Bij diepvriestemperatuur (-18° tot -20°C) opgeslagen zacht fruit: aardbei, fram
boos, rode bes en zwarte bes, is vanaf juli 1961 vier maal verwerkt tot sap en concentraat
(na 2, 4, 6 en 9 maanden) en organoleptisch vergeleken met sap dat in juli 1961 van de
verse grondstof is gemaakt en onder diepvriescondities in gesloten houders is bewaard.
De monsters werden gekeurd als vruchtendrank, in het bijzonder op de kwaliteit van
het aroma. Tevens werd vitamine C bepaald.
De beoogde keuringen na 12 en 15 maanden opslag hebben door personeelstekort
niet plaats gevonden. Een laatste keuring na 18 maanden bewaring zal het voorlopig
verkregen beeld moeten verifiëren. Dit toont na 9 maanden een vrij sterke achteruit
gang van diepvries-sapkwaliteit bij aardbeien en frambozen, hetgeen zich ook uit in de
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aroma-kwaliteit van het daaruit bereide (gearomatiseerde) concentraat; daarentegen
tonen de rode- en zwarte-bessensappen weinig of geen achteruitgang hetgeen zich
eveneens weerspiegelt in de concentraatskwaliteit.
Een achteruitgang van het vitamine C-gehalte gedurende 9 maanden bewaring kon
niet worden vastgesteld. Definitieve verantwoording zal na de laatste keuring in 1963
plaatsvinden.
Bewaarproef van zacht-fruitconcentraten met en zonder toevoeging van de bijbehorende
aromaten
In de zomer van 1961 werd uit vers fruit sapconcentraat en aroma gemaakt; de
fruitsoorten aardbei, framboos, rode en zwarte bes. De monsters concentraat (ca. 50°
Brix) werden vermengd met en gescheiden van het gewonnen aroma opgeslagen bij
-20°, 0°, 10°, 20° en 30°C. Keuring vond plaats naO, 3, 6 en 15 maanden bewaring
(enkele keuringen zijn uitgevallen); daarbij werden de concentraten bereid tot vruch
tendrank.
De bewaarbaarheid van de concentraten was over het algemeen, en vanzelfsprekend
bij de hogere temperaturen 20° en 30°C in het bijzonder, slecht te noemen. Hiervan
waren reeds eerder aanwijzingen verkregen in bewaarproeven met appelsap, aardbeisap- en zwartebessesapconcentraat (I.B.V.T.-rapport 994, ir. S. B. Thung: bewaar
proeven met vruchtensapconcentraten 1956/57).
Aardbeisapconcentraat. Dit blijkt na 3 maanden bij 0°C reeds een afwijkende kleur
te bezitten, welke tot bijkleuren noodt; bij 10°C is de kleur reeds sterk afwijkend.
Het aroma is wat beter houdbaar doch na 6 maanden bewaring bij 0°C reeds uitge
sproken afwijkend.
Frambozesapconcentraat. Na 3 maanden bewaring bij 0°C en 10°C zijn kleur en aroma
slechts licht afwijkend, doch bij 20°C reeds sterk afwijkend. Na 6 maanden zijn de
monsters van 0° en 10°C nog bruikbaar. Na 15 maanden is het 0°C monster reeds
sterk afwijkend.
Rode bessesapconcentraat. Na 6 maanden bewaring bij 0°C en 10°C is het concentraat
niet of weinig afwijkend van kleur en aroma. Bij 20 °C is zelfs 3 maanden reeds te veel
voor de kleur, terwijl 6 maanden bij 20°C ook het aroma reeds vrij sterk doet afwijken.
Na 15 maanden is ook het 0°C monster qua kleur sterk afwijkend doch het aroma niet
geheel onbruikbaar.
Zwarte bessesapconcentraat. Ook dit sap is na 6 maanden 0°C en 10°C slechts licht
afwijkend. Bij 20 °C is na 3 maanden kleur en aroma iets afwijkend, doch 6 maanden
20 °C is voor dit concentraat niet te halen. Na 15 maanden is ook het 0°C monster qua
aroma reeds te sterk afwijkend.
Samenvattend kan gezegd worden dat de bessesapconcentraten nog het best bewaarbaar zijn, dat van de aardbei zeer slecht, terwijl het frambozesapconcentraat ook
uiterst beperkt houdbaar bleek. Hierbij moet worden opgemerkt dat de wijze waarop
het sap in 1961 uit het verse fruit gewonnen is ongetwijfeld van invloed is geweest op
de bewaareigenschappen van de daaruit gemaakte concentraten.
Een gemengd of gescheiden bewaren van concentraat en aroma gaf géén duidelijke
organoleptische voorkeur voor één van beide bewaarmethoden.
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Fysisch-technische grondslagen voor het concentreren van vruchtesappen met behoud van
het aroma
dipl. ing. H. F. Th. Meffert - proj. no. V 165
Van de kant van vruchtenwijnfabrikanten bestaat er als gevolg van opslagproblemen
belangstelling voor het indampen van sappen. De keuze van indampapparatuur wordt
nog steeds bepaald door een proef op praktijkschaal. Bij de tegenwoordige stand der
ontwikkeling is het moeilijk om van te voren een schatting te maken van de grootte
der schade aan produkten tengevolge van omzettingen afhankelijk van temperatuur en
verblijftijden.
Een mogelijkheid zou zijn om een verdamper te beschouwen als een chemische
reactor. De omzettingsgraad in zulke apparaten is afhankelijk van het kengetal van
Damköhler.
Da = k T
hierin is k
T

1
= reactiesnelheidsconstante T — '
sec
= gemiddelde verblijftijd [sec]

Het blijkt dat voor Da > 0,05 de graad van omzetting, noch door een verblijftijds
spreiding, noch door een reactieorde wordt beïnvloed. Voor suikerinversie bij t =
= 100°C in een pijpverdamper met eenmalige doorloop en een verblijftijd van gem.
60 sec. wordt Da = 0,02. Bij circulatieverdampers kan dit getal gemakkelijk veel
hogere waarden bereiken, waardoor de invloed van de verblijftijdsspreiding en de
reactieorde niet meer te verwaarlozen is. Dit heeft een slechtere kwaliteit van het eindprodukt tengevolge. Aan het probleem der verblijftijden wordt door fabrikanten en
constructeurs te weinig aandacht besteed.
Met behulp van kunstmatige essences zijn destillatieproeven genomen, waarbij
bleek dat zij voor een onderzoek naar het gedrag van aromastoffen in verdampers niet
geschikt zijn. Daarom zijn ook proeven genomen met enkele organische zuren in zeer
lage concentraties.
Het bleek dat de minder vluchtige zuren gedeeltelijk over de top konden worden
gedestilleerd. Voor een verklaring van dit verschijnsel zijn te weinig fundamentele
gegevens over de evenwichten van deze stoffen in waterige oplossing bij extreem lage
concentraties bekend.
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XII. DROGEN
Conservenwaarde van diverse groenterassen

ir. J. C. Mettivier Meijer - proj. no. V87

Geschiktheid van groenterassen voor drogen
Van het Proefstation voor Groenteteelt in de Volle Grond te Alkmaar werden dit
jaar voor het eerst, een 7-tal monsters bloemkool en 26 partijen rode winterwortelen
ter droging en beoordeling ontvangen.
De 7 bloemkoolselecties worden in het bijzonder onderzocht op verschil in bruinkleuring bij bewaring van het gedroogde produkt. Hiertoe is een bewaarproef ingezet
(20°C) waarvan de gegevens in 1963 ter beschikking zullen komen. Verwacht wordt
dat het suikergehalte een rol zal spelen bij de bruinkleuring; dit zal naast het droge
stofgehalte eveneens bepaald worden. Reeds kon worden vastgesteld dat de droge
stofgehalten van het verse produkt uiteenliepen van 7,5 tot 9,0% (juni t/m sept.), ter
wijl het suikergehalte (na inversie) varieerde van 25 tot 32%, waarvan 82 tot 97%
reducerende suikers.
Van de 26 wortelselecties zijn op het I.B.V.T. bepaald: het drogestofgehalte, het
schrapverlies, het wateropnemend vermogen, de weefselhardheid, het caroteengehalte
en de kleur.
Naast goede teelt- en opbrengsteigenschappen, welke door het Proefstation te
Alkmaar zullen worden bepaald, zijn in het bijzonder de kleur en de vorm van de
wortel van belang voor de verwerking. De kleur komt behalve in de organoleptische
waardering ook tot uiting in het caroteengehalte, terwijl een goede vorm in een laag
schrapverlies naar voren kan komen. De uitkomsten geven aan, dat de Kieler Rote
en de Chantenay het hoogst gewaardeerd worden in verband met de egaal rode kleur ;
dit komt overeen met de hoge gemiddelde caroteengehalten. Hoewel een groter aantal
monsters Flakkeese afvielen door de lichte (pit)kleur kwamen enkele selecties in de
buurt van eerstgenoemde rassen.
Het drogestofgehalte van Kieler Rote (13,7 %) was opvallend hoogt.o.v. Chantenay
(10,5-10,9), terwijl dat van de Flakkeese middenwaarden vertoonde (10,8-11,8).
De hardheid van Kieler Rote en Chantenay was aan de hoge kant (20-25), die van
Flakkeese lager (10-20). Het wateropnemend vermogen varieerde van 4,2 tot 4,8 en
het schrap- (en pit-) verlies van 14,7 tot 26,7 %. Het schrapverlies bleek ook sterk af
hankelijk van de kwaliteit van de wortel (groene kop en aantasting).
Vanzelfsprekend zijn de uitkomsten van teelt en opbrengst mede van het grootste
belang voor de keuze welke uiteindelijk gedaan moet worden. Een gezamenlijk rap
port Alkmaar-Wageningen zal de volledige gegevens bevatten. Het plan is in 1963
deze rassen- en selectieproeven voort te zetten.
Rapport:
Mettivier Meijer, J. C., Verslag van droging van 26 wortelselecties 1962.1.B.V.T.-rapport 1287.
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Voorkomen van micro-organismen in gedroogde groente
drs. O. L. Staden en ir. J. C. Mettivier Meijer - proj. no. V 122
In de literatuur wordt slechts weinig vermeld over de microbiologische gesteldheid
van gedroogde tuinbouwprodukten. Wel is door ons in de voorgaande jaren door be
palingen van een groot aantal handelsmonsters een zekere indruk verkregen over de
mate van besmetting.
Er bestaan echter geen officiële richtlijnen waaraan dergelijke produkten moeten
voldoen. Anderzijds is het evenwel te verwachten dat in de toekomst ook voor ge
droogde artikelen microbiologische kwaliteitseisen zullen worden gesteld. Voorts kan
men constateren dat in toenemende mate de afnemers van deze produkten zelf micro
biologische normen gaan stellen, dit o.a. in verband met de verwerking hiervan in de
meer en meer van betekenis wordende kant-en-klaar produkten.
Het doel van dit project is nu om het onderzoek van verschillende gedroogde tuin
bouwprodukten voort te zetten om over hun microbiële gesteldheid geïnformeerd te
blijven. Voorts om met behulp van de verkregen ervaring, indien daarom wordt ver
zocht, de juiste praktijkadviezen te kunnen geven. Om deze redenen en om de soms
grillige spreiding in bepaalde monsters te kunnen verklaren werd een begin gemaakt
om in samenwerking met de praktijk de microbiologisch kritische punten in de verwerkingslijn nader te leren kennen.
Vacuiimdrogen van fruit- en groentepulpen en -sappen
ir. J. C. Mettivier Meijer - proj. no. V 109
Een onderzoek werd uitgevoerd ter beproeving van het samenpersen van gevries
droogde (soep)groenten: wortel, prei, uien, knolselderij. Een nadeel voor verpakking
en opslag van deze produkten is het grote volume en de broosheid. Met lucht ge
droogd produkt daarentegen is sterk gekrompen en veel steviger in de behandeling.
TABEL 45. Volume van enkele soepgroenten bij droging

8

Beginvolume
dm3

Na droging
met lucht
dm3

Na vries
droging
dm3

Eindgewicht
g

1000
1000
1000

1.5
3.6
2.6

0.4
1.1
0.8

1.3
2.5
2.2

120
100
110

: Begingewicht

Wortel. .
Prei . . .
Ui . . .

Niettegenstaande deze grotere dichtheid heeft men in het verleden het soortelijk
volume van met lucht gedroogde produkten reeds trachten te verkleinen door com
primeren onder temperatuurverhoging of gedeeltelijke herbevochtiging (nadroging
noodzakelijk). Daarbij bleek ook het suikergehalte der produkten van invloed te zijn
op de samendrukbaarheid bij verhoging van de temperatuur. Dat er in dit opzicht
grote verschillen zijn blijkt uit tabel 46.
Van verschillende gevriesdroogde groenten konden op eenvoudige wijze tabletten
worden gemaakt, die een zeer grote ruimtebesparing betekenen ten opzichte van het
niet geperste produkt.
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Gevriesdroogde wortelblok
jes. Links boven: alleen ge
vriesdroogd; onder: tot een
tablet samengeperst ; rechts
boven: weer opgeweekt na
het samenpersen

TABEL 46. Suikergehalte (in % droge stof) van
enkele groenten
Wortel
Nederlandse ui
Egyptische ui
Nederlandse prei - groen . .
Nederlandse prei - wit . . .
Franse prei - groen
Franse prei - wit
Selderieknol

50
65
75
25
40
40
60
25

Zeer belangrijk voor de kwaliteit is dat het wateropnemend vermogen en de vorm
der stukken niet of zeer weinig door het samenpersen lijden (zie tabel 47).
Het plan is dit onderzoek met andere produkten voort te zetten.
Publikaties:
Mettivier Meijer, J. C., Samenpersen van gevriesdroogde levensmiddelen. Conserva 10 ('61 "62) (12).
Mettivier Meijer, J. C., Raumbedarf und Wasseraufnahme von gefriertrockneten Gemüsen. 5e Ge
friertrocknungstagung - Leybold, Köln. febr. 1962.

Droogkarakteristieken van tuinbouwprodukten ir. J. C. Mettivier Meijer-proj. no. V 156

In vorige jaarverslagen werd reeds gerapporteerd over op weegschaal uitgevoerde
vriesdrogingen van wortelblokjes (1960/61). In verband met de ongelijkmatigheid van
het produkt en de moeilijkheid van temperatuurmeting d.m.v. thermokoppels is in
1962 een serie (15) vriesdrogingen op weegschaal uitgevoerd met een produkt van
grotere homogeniteit nl. aardappelpuree, bereid uit van de handel betrokken aard
appel pureepoeder.
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TABEL 47. Wateropneming van geperste gevriesdroogde groente
Persdruk
kg/cm2

Geperst met verhoogd vochtgehalte
Wortel

-

100
Ui

-

100
Knolselderij

-

100
Geperst met verhoogde temperatuur (60 °C) .
Wortel

-

50
Ui

-

50

%

Wateropneming
na 5 min. koken in %
van oorspr. vocht

3,1
8,5
4,8
9,0
2,2
8,0

87,4
83,7
63,0
50,7
65,7
62,0

3,6
3,1
4,7
4,7

92,7
94,1
61,8
61,8

Vochtgehalte

De thans gebruikte balans stelde ons in staat monsters van ca. 1 kg te drogen tussen
twee elektrisch verwarmde platen. De bevroren aardappelpureekoek bevond zich
bovendien tussen twee, voor 75 % geperforeerde, aluminium platen. De invloed van
verschil in laagdikte (4, 8 en 16 mm), druk (0,5 en 2,0 mm Hg) en warmtetoevoer (75
en 150 Watt) werd in droogcurven vastgelegd.
De droogsnelheid bleek in de sublimatieperiode bepaald te worden door de warmtestroom; in de gebruikte proefdroger en bij de geringe produkthoeveelheden bleek
variatie van druk hierop van geen invloed.

Gevriesdroogde aardappelpuree (23 x vergroot), a. voor de droging bij -80°C ingevroren; b. voor de
droging bij -20°C langzaam ingevroren
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Aan de dampafvoer in de droge laag produkt bleek geen noemenswaardige belem
mering in de weg gelegd te worden, hetgeen bleek uit temperatuurmetingen in het
produkt en drukmeting in de droogruimte. Warmte-overdracht door gasgeleiding
en/of convectie kan ook bij de toegepaste lage drukken vermoedelijk nog een belang
rijke rol spelen, hetgeen geconcludeerd wordt uit de vergroting der droogsnelheid bij
verkleining der verwarmingsplaatafstand tot het produkt (resp. 2\ en 1 cm). Door
sneller invriezen (bij -85°C in plaats van bij -20°C) wordt een fijnere structuur ver
kregen die, in dit geval, niet voor de dampafvoer maar wel voor de warmtedoordringing van belang was; ook is het mogelijk dat de benodigde desorptiewarmte groter is
dan normaal.
Voor het verkrijgen van een juist beeld van de invloed der verschillende factoren
was het nodig een indruk te hebben van de invloed van stralingsverliezen op de ver
dampingssnelheid bij de verschillende verwarmingen. Hiertoe werd een aantal dro
gingen uitgevoerd met ijs in plaats van met produkt.
Met de hierbij verkregen gegevens kon het verloop van de droogsnelheid worden
berekend. De afwijking met de experimenteel gevonden curven kan worden verklaard
door opwarming van de ontwijkende damp van het produkt, en de desorptiewarmte.
Rapport:
Schuddeboom, M. J., Vriesdroogkarakteristieken van aardappelpuree. I.B.V.T.-rapport no. 1280.

Warmte-overdracht bij drogen in vacuüm

dipl. ing. H F. Th. Meffert - proj. no. V 157

De tijdsduur van een vriesdroogproces wordt voor een groot deel bepaald door het
transport van sublimatiewarmte naar het droogfront. Deze warmte moet eerst over een
meer of minder grote afstand in vacuüm (0,25-2,5 Torr) naar het produktoppervlak
worden overgebracht en van daar door het produkt heen naar het droogfront geleid.
Het warmtetransport bij drukken hoger dan 10~3 Torr kan door convectie, geleiding
en straling plaatsvinden. Hiervan is de straling met behulp van de absorptiecoëfficiënten
nauwkeurig te berekenen (sprodUkt ^ 0,6).
De warmtegeleiding is al moeilijker te benaderen. Door de onzekerheid van stofconstanten en materiaaleigenschappen zijn hier fouten tot 250% niet denkbeeldig.
De warmteoverdracht door convectie is nog geheel onzeker. Uit meetresultaten kan
worden afgeleid dat het aandeel van de convectie ca. 20-50 % zou moeten zijn. Aan
het eind van de droging bereikt het convectieaandeel zijn minimum, doordat de dampstroom zeer klein wordt. Straling en geleiding zijn dan als transportmechanismen
overgebleven en kunnen afzonderlijk worden bepaald.
Het warmtetransport in het materiaal wordt na het passeren van het droogfront
bepaald door het watergehalte. Voor dit watergehalte xgem werden uit drogingen met
constante warmtetoevoer waarden tussen 0,3 en 0,4 van het beginwatergehalte gevon
den.
Dit watergehalte aan het eind van de sublimatieperiode is afhankelijk van produkt
en manier van invriezen.
De effectieve warmtegeleiding door het gedeeltelijk gedroogde produkt kan met
behulp van de volgende vergelijking worden berekend:
Xeff

= Xdr 0 + a -Kgem)
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waarin a = 8,7 % / vol. % water
warmtegeleiding van volledig droog produkt.

X,dr

Voor gestort produkt kan men de vergelijking gebruiken:
waarin cp < 1

^totaal

^eff 0

9)

9^g

Ag = warmtegeleiding van het gas.
Warmtestroom en stromingsweerstand bepalen bij constante temperatuur van het
produktoppervlak de sublimatietemperatuur. Door vergelijken van proefresultaten
werd gevonden dat de stromingsweerstand
L=

r&o

[°c]

a\5*

^mol

A^z

mot

—AP

[°c]

IOO-rl 10

m n °c

9O
P0 = 1-0 TT

8O
7O
6O
50
4O
3O
2O
I O

-

Toelaatbare oppervlaktetemperatuur voorhet hand
haven van een vaste subli
matietemperatuur afhan
kelijk van stromingsweer
stand van het produkt en
de druk in de droogkamer

IO
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voor plantaardige produkten berekend kan worden met de gemiddelde celdiameter
en i± = 6.
De toelaatbare constante oppervlaktetemperatuur is voor het handhaven van een
vaste sublimatietemperatuur afhankelijk van de stromingsweerstand en de druk in de
droogruimte. Bij een werkdruk van 1 Torr en een sublimatietemperatuur van -10 °C
(beschikbaar drukverschil voor dampafvoer uit produkt = 1 Torr) mag voor wortel
schijven een oppervlaktetemperatuur van 60°C niet worden overschreden.
Voor gestort produkt is dit niet van toepassing, omdat de oppervlaktetemperatuur
van de stukjes niet zonder meer te bepalen is.

5

mm

I O mm

Warmte-overdracht
door straling en gasgeleiding afhankelijk
van temperatuurniveau en plaatafstand
1 Torr.
bij P0

100
ui

rc

TABEL 48. Warmtegeleiding in gestort produkt tijdens het vriesdrogen (bepaald voor het einde van de
sublimatiedroging)
Vorm

Afmeting
in mm

Laagdikte
mm

Belading
kg/m2

Bieten

blokjes

6 x 6 x 4

15
14

13,8

0,038
0,045

Uien

snijdsel

4

35
35
30
35
35

11,4

0,049
0,064
0,024
0,046
0,035

Prei

snijdsel

hand gesneden
10

35

9,2

0,056

Produkt

kcal/m h°C

0,061
0,061
0,058
Bloemkool

stukjes

10 x 10 x 5

Verhitting in hoogfrequente wisselvelden

13
17
17
19

11,4

0,062
0,044
0,034
0,039

dipl. ing. H. F.Th. Meffert - proj. no.V 127

Het in 1958 gestarte onderzoek moest door de geringe mogelijkheden tot realisering
spoedig worden gestopt. Voor het ontdooien van diepvriesprodukten en bij het vries
drogen voor toevoer van de sublimatiewarmte begint er echter weer belangstelling te
komen voor deze wijze van verhitting. Doordat de benodigde apparatuur zeer kost
baar en het aantal experts op dit terrein klein is, kan een systematisch en gericht onder
zoek moeilijk op gang worden gebracht. In samenwerking met het fysisch laborato
rium van het R.V.O.-T.N.O. te Den Haag zullen enkele theoretische problemen wor
den aangepakt.
Gebleken is dat gegevens nodig zijn over de diëlektriciteitsconstanten van het pro
dukt afhankelijk van watergehalte (concentratie van oplosbare stoffen), structuur,
temperatuur en frequentie, alsmede over de doorslagveldsterkte van produkt en om
gevend medium.
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XIII. KWALITEITSONDERZOEK
Onderzoek naar enige fysische en chemische eigenschappen van verse vruchten welke
gewoonlijk tot jams worden verwerkt
ir. L. Gersons - proj. no. V 11
Het onderzoek heeft tot doel basisgegevens te verschaffen voor de uitvoering van de
controle van het vruchtgehalte in jams. Tengevolge van de grote klimaatsverschillen,
die zich kunnen voordoen, moet dit onderzoek elk jaar worden herhaald. In een groot
aantal monsters verse vruchten worden droge stof, suiker, zuur en onoplosbare be
standdelen nagegaan. Bij voorkeur worden daarvoor vruchten gekocht van dezelfde
plaatsen, waar ook de verwerkende industrie haar grondstoffen betrekt.
Tot nu toe stelde één van de grote bedrijven monsters licht-geconserveerd materiaal
beschikbaar om de resultaten van het onderzoek van de verse vruchten hiermede te
vergelijken. Met ingang van het verslagjaar kwam hieraan een einde. Daardoor was
het aantal geanalyseerde monsters (703) ook kleiner dan in de vorige jaren.
De oogst van alle vruchten was 3 à 4 weken later dan normaal. Aan de resultaten
was dit echter weinig merkbaar. Wel kwamen afwijkingen voor, doch deze waren niet
van doorslaggevende betekenis. Bij aardbeien was het gehalte onoplosbare bestand
delen wat lager en de refractie wat hoger (Sengana). Ook bij de kersen viel het laatst
genoemde op, terwijl het onoplosbaar vrijwel hetzelfde was. Frambozen gaven een wat
lagere refractie te zien, terwijl het onoplosbaar niet was veranderd.
Rapport:
Gersons, L., Onderzoek van verse en licht-geconserveerde vruchten in 1960. I.B.V.T.-rapport 1238,
10 p. Uitgebracht aan de Produktencommissie van de Stichting Conex, Leiden, mei 1962.

Onderzoek fysische en chemische eigenschappen van verse groenten en vruchten t.b.v.
de kwaliteitscontrole van het verwerkte produkt
ir. L. Gersons - proj. no. V 112
De doelstelling van dit project is dezelfde als die van Vil. Dit laatste is echter be
doeld voor vruchten, waarvan gewoonlijk jam wordt gefabriceerd. Er worden in de
conservenindustrie ook veel appelen en peren verwerkt, zodat het noodzakelijk is ook
hiervan over gegevens te beschikken. De resultaten van het verslagjaar zijn in verband
met de zeer late oogst nog niet gereed.
Het onderzoek naar de mogelijkheden de samenstellende bestanddelen van mengsels
van vruchtenprodukten te herkennen werd voortgezet. Thans werd geprobeerd een
aantal verdikkingsmiddelen in produkten als puddingsaus te onderscheiden. Reeds
was gebleken dat verschillende oudere methoden, die werken volgens het principe van
neerslaan en uitvlokken, te weinig specifiek zijn. In een aantal nieuwere, papierchromatografische, worden de verdikkingsmiddelen geïsoleerd, daarna gehydrolyseerd tot
enkelvoudige suikers en uronzuren. Deze laten zich goed chromatograferen. In zuivere
toestand levert de analyse van de meest gebruikte verdikkingsmiddelen geen moeilijk
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heden op. De identificatie in puddingsaus is echter niet eenvoudig en lukt in vele ge
vallen minder goed. Vermoedelijk spelen storende stoffen van de puddingsaus hier een
rol.
In de Amerikaanse literatuur komt men de bepaling van de vluchtige reducerende
bestanddelen (VRS) herhaaldelijk tegen. Er werd een begin gemaakt met deze metho
diek om te proberen een relatie te vinden tussen de resultaten volgens deze objectieve
werkwijze en hetgeen organoleptisch kan worden waargenomen ten aanzien van het
aroma van aardbeien.
Het verschil tussen doperwten en opgeweekte erwten kan volgens mededeling van het
INACOL (België) ook door middel van een caroteenbepaling worden aangetoond.
Uitwisseling van monsters en de vergelijking van methoden om caroteen te bepalen
leverde nog geen bevredigende resultaten op.
De bepaling van het lekgewicht bij vruchten op sap

ir. L. Gersons - proj. no. V 80

Bij de objectieve bepaling van de kwaliteit van vruchten op sap zijn een tweetal
factoren van betekenis, het zgn. lekgewicht en de sterkte aan suiker in de omringende
vloeistof.
Voor het lekgewicht werden normen vastgesteld waaraan de Nederlandse vruchten
op sap moesten voldoen. De laatste jaren wordt uitsluitend onderzoek verricht met
nieuwe rassen, in hoofdzaak aardbeien. Zo gaf Sengana een vrij hoog lekgewicht
(±45 % van het netto gewicht); bij Macherauchs Frühernte en Regina was dit lager
(±40%). Dit zijn resultaten van proeven in 1961 genomen.
Het onderzoek is in 1962 voortgezet met een drietal nieuwere aardbeirassen:
Gerardus, Redgauntlet en Talisman. De analyses zijn nog niet afgesloten.
Hierbij aansluitend werd een proef genomen waarbij een kleine hoeveelheid citroen
zuur aan aardbeien op sap werd toegevoegd. Dit zou een verbetering van de kleur van
het produkt teweegbrengen. Hiervan werd, zelfs na maandenlange opslag, niets be
merkt.
Ten aanzien van de sterkte van de opgietvloeistof werd nagegaan wat organoleptisch
gezien de meest smakelijke concentratie aan suiker bij aardbeien en peren op sap was.
Hiervoor werden 10 monsters van deze vruchten met een toenemende sterkte aan
suikersiroop onderworpen aan het oordeel van ongeveer 80 leden van het I.B.V.T.personeel. Bij zowel aardbeien als peren werd een concentratie van ongeveer 20 % als
beste aangemerkt.
Mede in verband met het probleem van de verwerking van glucosestroop in vruchten
op sap (zie proj. no. V 84) werd een proef opgezet in hoeverre de aanwezigheid van
stijgende hoeveelheden van deze stroop van invloed is op het lekgewicht van aardbeien,
frambozen, kersen en peren op sap. De resultaten kunnen eerst in 1963 worden
verwacht.
Kwaliteitsnormen voor verwerkte tuinbouwprodukten ir. L. Gersons - proj. no. V 84
De aanduiding van kwaliteitsbegrippen op de verpakking van groente- en vruchtenconserven is in Nederland nog weinig of niet ontwikkeld. Bij jams en doperwten is
hiervan enigermate sprake. Voor andere verwerkte produkten is hieromtrent niets op
het etiket zichtbaar, noch is hiervan wettelijk iets vastgelegd.
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Door een aantal objectieve criteria van conserven te onderzoeken wordt getracht
enig inzicht te krijgen waarop bij de beoordeling van de kwaliteit dient te worden gelet.
Eerst dan kan worden overgegaan tot het opstellen van normen.
Het onderzoek naar het kleur- en Vitamine C-behoud van sap van een aantal zwartebesserassen bij opslag bij verschillende temperaturen werd op kleinere schaal her
haald. In verband met de late oogst laten de eerste resultaten nog geen conclusie toe.
Wel is komen vast te staan dat het ras Consort, dat teelttechnisch gezien misschien wel
als een aanwinst kan worden beschouwd, zo slecht van smaak is, dat het voor de ver
werking tot sap zeker moet worden ontraden. Dit is des te meer jammer, daar de kleur
van het sap van dit ras uitstekend en veel beter is dan die van andere rassen.
Mede in verband met zich voordoende problemen in het E.E.G.-harmonisatie over
leg over de wetgeving van vruchtenconserven, werden vruchten op sap gefabriceerd,
waarbij naast suiker ook dextrose wordt toegevoegd. Dit laatste heeft echter een enigs
zins bittere nasmaak, die zich reeds begint te ontwikkelen als meer dan 15 % van de
suiker door dextrose is vervangen.
Het is gebleken dat een aantal Amerikaanse vruchtenconserven niet aan de eisen
volgens het Jam- en Limonadebesluit voldeed. Ten eerste werd de aanwezigheid van
glucosestroop geconstateerd; ten tweede was het saccharosegehalte soms lager dan
13%, waardoor de etikettering van vruchten „op sap" dient te worden gewijzigd in
vruchten „op water". Op verzoek van de Adviescommissie Warenwet werd een nieuwe
indeling voor vruchten op sap gemaakt. Voorts is het verwerken van glusocestroop in
deze conserven thans wettelijk geoorloofd.
Ontwikkeling van kwaliteitsnormen

ir. L. Gersons - proj. no. V 149

Verreweg de meest geconsumeerde groenteconserve in blik en glas is de doperwt. Bij
de ontwikkeling van kwaliteitsnormen, zoals deze bij project V 84 is beschreven, is de
doperwt als eerste gekozen. In de afgelopen periode werd een onderzoek ingesteld naar
een groot aantal kwaliteitseigenschappen, waarvan er sommige wel, andere niet bruik
baar bleken te zijn. Zo hebben refractie en pH weinig of niets uitstaande met de kwali
teit, de hardheid van de korrels echter wel.
Het onderzoek, dat gedurende 3 jaren is uitgevoerd, sloot uitstekend aan bij de ont
wikkeling van de harmonisatie van de wetgeving van groenteconserven in de E.E.G.landen. Het door de Europese Organisatie van de Groenteconservenindustrie opge
stelde schema kwam in grote lijnen overeen met hetgeen door ons was ontwikkeld.
Een en ander moet nog in een aantal campagnes op zijn waarde worden beproefd.
Een van de criteria is ook het lekgewicht van doperwten. In verband met opmerkin
gen van Nederlandse fabrikanten over het bovengenoemde schema, zijn de resultaten
verzameld en gepubliceerd.
Publikatie:
Gersons, L., Het lekgewicht bij doperwten in blik. Conserva, 11, (1962), 119-122. (I.B.V.T.-overdruk
no. 101).
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Vergelijking van analysemethoden voor verwerkte produkten in de E.E.G.-landen
ir. L. Gersons - proj. no. V 150
De wetgeving op het gebied van groente- en vruchtenconserven in de E.E.G.landen zal worden geharmoniseerd. Op een aantal terreinen is hiermede een begin ge
maakt. Dit brengt verschillende problemen met zich mee, die dienen te worden onder
zocht. In de eerste plaats wil men komen tot dezelfde analyses voor het vaststellen van
de kwaliteit van jams. Daarvoor worden o.a. regelmatig S02-bepalingen in dit produkt
verricht. Het overleg over de toelaatbare hoeveelheid S02 in jams heeft nog geen defi
nitief beslag gekregen.
De toelating van glucosestroop in vruchten op sap is een ander probleem. In de V.S.
komt dit algemeen voor, terwijl het in Europa onbekend is. In tegenstelling tot de
resultaten van 1961 kon thans worden vastgesteld dat ananas op sap bijna nooit glucose
stroop bevat ; abrikozen, perziken en vruchtencocktail daarentegen wel. Dit verschil
met de uitkomsten van vorig jaar moet worden toegeschreven aan een verkeerde
analysemethodiek.
Mede in het kader van de besprekingen in E.E.G.-verband over de harmonisatie van
de wetgeving van vruchten op sap, werd een groot aantal bepalingen verricht in pro
dukten die tijdens het overleg werden behandeld (abrikozen, perziken en vruchten
cocktail). Vooral het lekgewicht en de sterkte van de opgietvloeistof waren belangrijke
punten.
Ontwikkeling van kwaliteitsnormen voor gesteriliseerde sperziebonen
ir. L. Gersons - proj. no. V 176
Naast de doperwten zijn sperziebonen een belangrijk artikel in de groenteverwerkende industrie. In het kader van de ontwikkeling van kwaliteitsnormen kwam deze
conserve als tweede aan de beurt. De ontwikkeling van de harmonisatie van de wet
geving van groenteconserven in de E.E.G.-landen was reeds zover gevorderd, dat het
onderzoek aan de in dit verband opgestelde schema's kon worden aangepast.
Reeds werd een 50-tal monsters van diverse fabrikaten, zowel in blik als glas gecon
serveerd, bekeken. In het algemeen voldeed de voorgestelde norm voor het lekgewicht
(500 g per 1/1 blik) wel.
De helderheid van de opgiet speelt bij de sperziebonen niet zo'n grote rol als bij de
doperwten; het staat te bezien of dit punt als kwaliteitscriterium zal worden gehand
haafd. De uniformiteit in kleur is bij de Nederlandse gebroken sperziebonen vaak
nogal ver te zoeken, dit is bij buitenlandse veel beter.
Ook bonen voorzien van aantastingen (ziekten, beschadigingen) komen herhaalde
lijk voor. Het aantal ongepunte stukjes is meestal niet groot, terwijl ook vreemd plant
aardig materiaal bijna altijd afwezig is.
Draderigheid is bij onze bonen vrijwel onbekend. Ruwvezelbepalingen werden ver
richt; over de keuze van de juiste methode bestaan nog geen eensluidende opvat
tingen. Het onderzoek werd opgezet in samenwerking met het INACOL (België).
Dunne-laag chromatografie t.b.v. het kwaliteitsonderzoek
ir. L. Gersons - proj. no. V 179
Een van de taken van het kwaliteitsonderzoek bij groente- en vruchtenconserven
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is het opsporen van vervalsingen, in de zin van het mengen van produkten met andere,
die er veel op gelijken, doch van minder goede kwaliteit zijn. Voorbeelden hiervan zijn
het gedeeltelijk vervangen van zwarte-bessesap door rood, opgeweekte erwten laten
doorgaan voor doperwten, enz. In het verleden werd hieraan veel aandacht besteed en
een aantal problemen kon tot een oplossing worden gebracht.
De dunne-laag chromatografie werd als hulpmiddel gekozen bij de benadering van
vraagstukken, waarvoor andere methodieken tot nu toe geen positieve resultaten
hadden kunnen brengen.
Voor het inwerken in de methode werd getracht van appels specifieke stoffen uit de
schil en het vruchtvlees te isoleren, waarbij er rekening mee werd gehouden dat ver
schillende rassen niet gelijk zouden reageren. Schil en vruchtvlees van appelen werden
daarvoor met stoom gedestilleerd en het destillaat met ether en pentaan uitgetrokken.
Chromatografie van het extract gaf echter geen duidelijke resultaten. De verhoging
van de hoeveelheid uitgangsmateriaal en ook directe etherextracten gaven na dunnelaag chromatografie bij schillen enkele vlekjes meer te zien dan bij vruchtvlees.
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XIV. CHEMISCHE EN FYSISCHE BEPALINGSMETHODEN
Analyse-methodiek

jhr. ir. A. Meyer - proj. no. V 104

Gecombineerde submicro calcium-, magnesium- en fosfaatbepaling
Aan de op het einde van het vorige verslagjaar ontwikkelde bepalingsmethodiek zijn
enige verbeteringen aangebracht.
Deze houden verband met de aanwezigheid van onbekende verbindingen, die sto
ringen in de calciumbepaling teweeg brachten, in het bijzonder in appels en champig
nons.
Door toevoeging van FeCI3 aan het destruaat en het weer neerslaan van de ferriverbinding in de vorm van Fe(OH)3, bij pH = 5,5 kon de storing worden opgeheven.
Vermoedelijk worden deze verbindingen in het Fe(OH)3-neerslag geadsorbeerd en
daarmede uit de oplossing verwijderd. Door middel van spectografisch onderzoek
wordt nagegaan of deze veronderstelling juist is.
Na het affiltreren van het neerslag, wordt een deel van het fikraat behandeld met
glyoxalbis-(2-hydroxyanil), waarbij een rode kleur wordt gevormd. Deze roodge
kleurde oplossing wordt vervolgens met een EDTA-oplossing tot lichtgeel getitreerd.
Het eindpunt van de gezamenlijke calcium-magnesiumbepaling met EDTA en
eriochroom zwart T als indicator wordt bepaald met de EEL colorimetrische titrator bij
een golflengte van 607 m[A.
Vitamine C-bepaling
De Duitse vertaling van het voorschrift van de Vitamine C-bepaling heeft zijn defini
tieve vorm gekregen, zodat binnenkort de publikatie in het Zeitschrift für Lebens
mitteluntersuchung und -forschung tegemoet kan worden gezien.
Objectieve kleurmeting

jhr. ir. A. Meyer - proj. no. V 105

Een begin is gemaakt met de studie van de objectieve kleurmeting van gedroogde
groenten. In het bijzonder was de meting van de bruinverkleuring hier van belang.
De groenten werden hiervoor fijngemalen en gezeefd over een zeef met een maaswijdte
van 0,5 mm. De metingen werden verricht met de Unicam SP 500 spectrofotometer
over het gehele zichtbare spectraalgebied en met de Photovolt volgens de tristimulusmethode. Onderzocht werden een wit produkt (bloemkool) en een groenachtig (prei).
De gedroogde gemalen groente werd gedurende verschillende tijden bij 70 °C en 100°C
in de droogstoof verhit. Gebleken is, dat visueel duidelijk waarneembare kleurverschil
len met beide instrumenten goed kunnen worden gemeten.
Geringe verschillen veroorzaken moeilijkheden bij de meting, vooral in prei, waar
de groene kleur in het begin mede veranderingen ondergaat.
118

In het kader van het onderzoek van project V 87 (blz. 105), worden thans kleurmetingen verricht in rassen gedroogde bloemkool en wortelen.
Bepaling van Peroxydase

ir. S. B. Thung - proj. no. V 177

De op het I.B.V.T. gebruikte methoden om peroxydase te bepalen zijn kwalitatieve
en hoogstens semi-kwantitatieve bepalingen te noemen.
Om het gedrag van peroxydase tijdens en na de verwerking van tuinbouwprodukten
goed te kunnen nagaan, dienen wij de beschikking te hebben over nauwkeurige
kwantitatieve bepalingsmethoden. Hiertoe werden de volgende methoden onderzocht.
1. Chronometrische methode
Hierbij wordt de tijd opgenomen tussen het inbrengen van een waterstofdonor,
1.e. o-tolidine, bij een peroxydase-H202-ascorbinezuur-mengsel en het optreden van
een kleur in het mengsel, Bij gelijk gehouden volume, temperatuur en hoeveelheden
reagentia is de opgenomen tijd een directe functie van de peroxydase-activiteit.
2. Colorimetrische methode
In een mengsel van peroxydase-extract, H202 en een waterstofdonor wordt de kleur,
die door oxydatie van de waterstofdonor ontstaat, na een bepaalde tijd gemeten.
Dit meten na een bepaalde tijd is een vrij zwak punt. Bij onze proeven met guajacol
als waterstofdonor kon bij metingen op de Unicam Sp 500-spectrofotometer gedu
rende 1 à 2 uur vrijwel nooit een punt gevonden worden waarbij de kleurintensiteit
zijn maximum heeft bereikt.
3. Titrimetrische methode
Hierbij wordt een bepaalde hoeveelheid oxydeerbare stof in tegenwoordigheid van
een waterstofdonor door peroxydase + H202 in een bepaald tijdsbestek geoxydeerd en
bepaald. Deze hoeveelheid dient dan als maatstaf voor de activiteit van peroxydase.
Bij onze proeven werd een overmaat ascorbinezuur in tegenwoordigheid van leuco2.6-dichloorfenol-indofenol gedurende een bepaalde tijd bij een peroxydase-H202mengsel gebracht. De reactie werd met zuur gestopt en de hoeveelheid overgebleven
ascorbinezuur teruggetitreerd.
De eerste en derde methode lijken wel geschikt om het gedrag van de peroxydase na
te gaan. In hoeverre deze methoden gevoelig genoeg zijn om minimale, maar misschien
belangrijke hoeveelheden peroxydase aan te tonen, moet echter in de praktijk blijken.
Het meten van de hardheid van groente en fruit (vers en verwerkt)
ir. J. J. Doesburg en ir. J. C. Mettivier Meijer - proj. no. V 82
Het grafisch vastleggen van de uitslag van de I.B.V.T.-hardheidsmeter is thans op
verschillende wijze uitgevoerd op proefapparatuur. De fabrikant der hardheidsmeter
heeft zelf een mechanische overbrenging ontworpen, terwijl op het I.B.V.T. een
mechanische en een elektrische overbrenging naar het registratiegedeelte wordt be
proefd. Verwacht wordt dat in 1963 definitieve gegevens over de verschillende moge
lijkheden naar voren zullen komen. Vooral voor het vastleggen van de hardheid van
heterogene produkten, met meerdere breekpunten, zal registratie bruikbaarder ge
gevens opleveren.
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XV. DIVERSEN
Het schillen van fruit en groente
ir. J. C. Mettivier Meijer en ir. E. Steinbuch - proj. no. V 26
In verband met een vraag uit de praktijk is onderzocht of komkommers chemisch
(met loog) te schillen waren. In 15% natronloog, temperatuur 50 °C was de vereiste
dompeltijd 5 minuten, bij 70°C 3 min. en bij 100°C li minuut. In het laatste geval
dient men rekening te houden met een oppervlakkig kookeffect, dat mogelijk niet
gewenst is. Voor verse verkoop of voor diepvriesverwerking zou men deze schilmethode kunnen toepassen.
Oorzaken en bestrijding van verkleuringen in vruchtenconserven
jhr. ir. A. Meyer en ir. J. J. Doesburg - proj. no. V 146
Een begin is gemaakt met het onderzoek naar de invloed van de redoxpotentiaal op
de kleur van zuivere anthocyaninen van aardbeisap.
Dit onderzoek werd weer opgevat, omdat het thans mogelijk is betere redoxmetingen te verrichten in sappen door gebruik te maken van vergulde Pt-blad-elektroden.
Vergelijking van verschillende conserveringsmethoden van tuinbouwprodukten
ir. J. C. Mettivier Meijer en ir. E. Steinbuch - proj. no. V 181
Dit onderzoek is opgezet door het Instituut voor Landbouwhuishoudkundig Onder
zoek te Wageningen (I.L.O.), waarbij het I.B.V.T. een gedeelte van het technologische
werk voor zijn rekening neemt.
De motivering is door het I.L.O. (dr. ir. Weits) als volgt aangegeven : „De aanleiding
tot dit onderzoek is geweest het totaal ontbreken van cijfers over de voedingswaarde
van weck. Omdat het diepvriezen ook als huishoudelijke verduurzamingsmethode
beschouwd kan worden en omdat verder blikgroenten een plaats in het levensmidde
lenpakket van het gezin innemen, werd het in tweede instantie wenselijk geacht,
het project uit te breiden met diepvries- en blikgroenten. Omdat, tenslotte, het vries
drogen als zeer moderne methode van conserveren van de kant der Wageningse insti
tuten zeker aandacht verdient en het produceren van gegevens ertoe kan bijdragen de
verdiensten van deze droogwijze te beoordelen, werd ook aan uitbreiding met deze
verduurzamingsmethode gedacht. Dit bracht echter mee, dat van I.B.V.T.-zijde is
voorgesteld, dan ook het drogen met warme lucht in het onderzoek te betrekken."
Het onderzoek komt dus op het volgende neer :
conserveringsmethoden: wecken (I.L.O.), diepvriezen (I.L.O.), inblikken (I.B.V.T.),
vriesdrogen (I.B.V.T.), drogen met lucht (I.B.V.T.) ;
groenten : spinazie, doperwten, slabonen ; van iedere groente wordt vier keer, ver
deeld over het betreffende seizoen, een partij onderzocht;
bepalingen: caroteen, thiamine (vitamine B) en ijzer.
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Bij herhaling in 1963 kan dit worden uitgebreid met : ascorbinezuur en enkele andere
nutriënten, waarvan door groente een zekere bijdrage in de behoefte wordt geleverd,
of welke om technologische redenen belangwekkend geacht worden (b.v. uitlogingsverliezen).
De produkten zullen organoleptisch worden gewaardeerd. Tijdstip van analyseren:
1. in het verse uitgangsmateriaal voor en na koken ;
2. onmiddellijk na het verwerken, vóór de bereiding; dit geeft de verwerkingsverliezen;
3. na een bewaarperiode van zes maanden voor en na koken; dit geeft de bewaarverliezen en de verliezen bij uiteindelijke bereiding.
Het onderzoek der monsters wordt eerst in begin 1963 door het I.L.O. afgesloten.
Een herhaling in volgende jaren wordt wenselijk geacht, niet alleen om de kans te
krijgen het verlies aan andere voedingsstoffen vast te stellen, maar mogelijk ook om
voor de verschillende conserveringsmethoden uit te gaan van in het bijzonder voor
deze methoden geëigende grondstoffen.
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