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BESTUUR DER STICHTING I.B.V.T.
31 december 1961
Voorzitter: C. Boudewijn.
Secretaris: M. Prins, voor de tuinbouwveilingen.
Overige bestuursleden:
F. J. C. B. Jansen
"j
D. M. van IJsselstein voor de verwerkers van tuinbouwprodukten.
R. C. Zwaardemaker
J. J. J. Bos, voor de handel en bewaring van tuinbouwprodukten.
Mr. H. van Steennis, voor de fruittelers.
Dr. Ir. J. R. Jensma, voor de groentetelers.

J

Adviserende bestuursleden:
D. J. A. M. van Arcken, Voorzitter Produktschap Groenten en Fruit.
D. R. d'Arnaud Gerkens, Breda.
Ir. J. D. Gerritsen, Rijkstuinbouwconsulent.
Prof. Dr. C. den Hartog, Directeur van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding.
Mevr. Dr. B. A. Honing-Tiddens, lid van het dagelijks bestuur van de Nederlandse
Huishoudraad.
Prof. Dr. Ir. H. A. Leniger, Laboratorium voor Technologie der Landbouwhoge
school.
R. Lijsten, Arnhem.
Prof. Dr. Ing. L. Vàhl, Laboratorium voor Koudetechniek en Verwarming der Tech
nische Hogeschool te Delft.
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OVERZICHT DER WERKZAAMHEDEN
ALGEMENE ZAKEN
Bestuur
Het adviserend bestuurslid, Prof. Dr. Ir. S. J. Wellensiek, zag zich genoodzaakt
zich uit het bestuur van het I.B.V.T. terug te trekken in verband met zijn meer en meer
toenemende werkzaamheden. Besloten werd voorlopig in zijn plaats geen andere ver
tegenwoordiger van de Landbouwhogeschool te benoemen, aangezien de L. H. in het
bestuur vertegenwoordigd blijft door Prof. Dr. H. A. Leniger.
Bij ministerieel besluit dd. 5-4-'61 werd Mevr. Dr. B. A. Honing-Tiddens, lid van
het dagelijks bestuur van de Nederlandse Huishoudraad, benoemd als adviserend be
stuurslid namens de Nederlandse consumentenkringen.
Het bestuur kwam 4 maal bijeen; het bestuur met adviseurs eveneens 4 maal.
De heren M. Prins en Mr. H. van Steennis die aan de beurt waren voor aftreding
werden dd. 5-4-'61 voor de tijd van 5 jaar herbenoemd, de heer Prins als bestuurslid,
tevens secretaris van het dagelijks bestuur, de Heer van Steennis als bestuurslid.
Organisatie
In het afgelopen jaar kwamen Directie en Afdelingshoofden 19 maal in vergadering
bijeen; hiervan waren 4 vergaderingen speciaal aan de organisatie van de herdenking
van het 25-jarig bestaan gewijd.
Drs. P. Greidanus werd, na enkele jaren als gedetacheerd medewerker aan het
I.B.V.T. verbonden te zijn geweest, van de Directie van de Tuinbouw ook admini
stratief overgeschreven naar het I.B.V.T.
Met het I.T.T. werd een regeling getroffen waarbij werkzaamheden en onderzoe
kingen met betrekking tot de afzet van produkten onder auspiciën van het I.B.V.T.
werden gebracht.
De reeds dd. 9-5-'60 bij het I.B.V.T. bestaande regeling van één vrije zaterdag per
14 dagen waarbij door een gehalveerde bezetting op zaterdag de dienst min of meer
onveranderd kon doorgaan, is m.i.v. 1 mei 1961 in zoverre gewijzigd dat er uniformi
teit in de vrije zaterdag bij de rijksoverheid werd gebracht, en te beginnen op zaterdag
6 mei 1961 de gehele dienst één zaterdag per veertien dagen werd gesloten. Zeer snel
hierop volgde het besluit tot invoering van de vijfdaagse werkweek en wel m.i.v.
l-7-'61. De werktijd per week werd m.i.v. deze datum teruggebracht van 41 \ tot 41J
uur.
De 5-daagse werkweek leverde voor ons Instituut moeilijkheden bij het onderzoek,
omdat 2 dagen stilstand bij sommige werkzaamheden voor een goed verloop niet mo
gelijk is en soms tot inefficiënte werkverdeling leidt. Belangrijker echter is de ervaring
dat een werkdag van 8} uur van een belangrijk aantal mensen fysiek en psychisch meer
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vergt dan redelijkerwijze kan worden gepresteerd. De vermoeidheidsfactor gaat in
deze gevallen een tè grote rol spelen.
Een voorgestelde uitbreiding van het bedrijfseconomische onderzoek kon helaas
geen voortgang vinden. Omdat hierdoor ook de uitwisseling van bedrijfseconomische
gegevens en resultaten uit bedrijfsleven en onderzoek onvoldoende tot hun recht ko
men is dit wel bijzonder te betreuren.
Ook blijkt een bezetting van slechts twee academici voor het op de praktijk af te
stemmen werk met betrekking tot sortering, verpakking, transport en opslag te gering,
gerekend naar de grote gevarieerdheid van problemen waar men mede te maken
krijgt.
Personeel
Evenals in 1960 was de voorziening met analisten het grootste probleem bij de wer
ving van nieuwe krachten.
Per 15-2-'61 vertrok de Heer J. Lauer, inspecteur van de „Conex" voor de kwali
teitscontrole op diepvriesprodukten. Hij is opgevolgd door de Heer B. D. de Vries
die, na vanaf 1-1-'61 door de Heer Lauer te zijn ingewerkt, eveneens huisvesting vindt
bij het I.B.Y.T.
De Noorse onderzoeker, de Heer J. Apeland, bleef tot 27-5-'61 werkzaam aan een
onderzoek over de fysiologie van de komkommer tijdens opslag en de invloed van to
maten op het gedrag van de komkommer.
Op verzoek van Ir. J. H. M. van Stuivenberg werd de Heer W. Buis m.i.v. 21-2-61
tijdelijk aangesteld op het I.B.V.T. om zich te bekwamen in methodiek van de adem
halingsmeting aan vruchten. Per 1-12-'61 werd de Heer W. Buis in dienst van het Rijkstuinbouwconsulentschap Kesteren overgenomen.
De heer Q. P. v.d. Meer (afd. Bewaring) ontving een prijs van f 100,— uit de Rijks
ideeënbus voor een idee waardoor de analyse van luchtmonsters uit containers buiten
de koelcellen kon plaatsvinden. Het dagelijks verblijf in de koude omgeving kon hier
door tot een minimum beperkt worden.
De verdienstebeloning heeft voor de daarvoor bestemde groepen zijn beslag gekre
gen door toekenning van een percentage loontoeslag over het tweede halfjaar 1961.
Voor de coördinatie van de Bedrijfszelfbescherming binnen het I.B.V.T. en de eigen
EHBO-, brandweer- en veiligheidsdienst werd de Heer J. v.d. Brink aangewezen.
25-jarig bestaan van het I.B.V.T.
Een groot deel van de activiteiten binnen het instituut werd gericht op de voorberei
ding van de herdenking van het 25-jarig bestaan op 12-6-'61, op de uitgave van een
jubileumboek, enkele monografieën en de organisatie van een drietal symposia.
In het kader van de activiteiten ter herdenking van het 25-jarig bestaan van het
I.B.V.T. trad het Instituut van 19 t/m 21 april op als gastheer bij de samenkomst van de
Wetenschappelijk-Technische Commissie (voorzitter Dr. H. Liithi) van de Fédération
Internationale des Producteurs de Jus de Fruits. Dit „Symposium," dat buiten de Ne
derlandse deelnemers werd bezocht door 23 buitenlandse wetenschappelijke onder
zoekers op het gebied van vruchtesappen, werd geopend door de Heer C. Boudewijn,
voorzitter van het I.B.V.T. De heer L. de Vos, adj. directeur van het I.B.V.T., die
8

tevens de organisatie van deze bijeenkomst in handen had, hield een lezing over ge
schiedenis, taak en werk van het I.B.V.T. Na een besloten zitting van de Commissie
op de eerste dag werden op de tweede dag verschillende lezingen gehouden. De voor
drachten werden behalve door de leden van de Wetenschappelijk-Technische Com
missie bijgewoond door 24 Nederlandse belangstellenden.
Van 23 t/m 26 mei werd een symposium georganiseerd over de bewaring van fruit en
groenten, in samenwerking met het Institut International du Froid te Parijs (I.I.F.).
Dit werd gepresideerd door Prof. Dr. Kuprianoff uit Karlsruhe, voorzitter van Com
missie IV van het LI.F.
De organisatie berustte bij Ir. T. van Hiele, directeur van het I.B.V.T. De openings
rede werd uitgesproken door Dr. Ir. D. W. Stolp, Inspecteur van het Tuinbouwkun
dig Onderzoek. Voor dit symposium bestond grote belangstelling. Niet minder dan
30 buitenlandse deelnemers, afkomstig uit 16 landen, verspreid over vijf werelddelen,
verdiepten zich drie dagen lang in fundamentele en praktische problemen rond de be
waring van tuinbouwprodukten. In een 5-tal zittingen werden de volgende onderwer
pen aan de orde gesteld : stofwisselingsonderzoek, analytische en objectieve methoden
voor stofwisselings- en kwaliteitsonderzoek, bewaarziekten, gasbewaring en luchtwassing in koelhuizen. Tot besluit van het symposium werd een excursie gemaakt naar
Aalsmeer en het Westland. De F.A.O. was op dit symposium vertegenwoordigd door
Dr. Holmes.
Van 6 t/m 9 juni volgde een symposium over de standaardisatie van de verpakking

FIG. 1. Vele landen waren vertegenwoordigd op het verpakkingssymposium.
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voor groenten en fruit. De organisatie berustte eveneens bij Ir. T. van Hiele. De E.P.A.
van de O.E.E.C. nam de patronage van dit symposium op zich en liet zich vertegen
woordigen door de Heer M. Normand, Chef de la Division Action Technique et de la
Productivité dans l'Agriculture et l'Alimentation de l'A.E.P. Een 44-tal buitenlandse
deelnemers afkomstig uit 14 landen, eveneens verspreid over 5 werelddelen, woonden
de bijeenkomsten bij. Als voorzitter fungeerde J. B. Verlot, ingénieur agronome
S.N.C.F. te Parijs en tevens president van Commissie V van het I.I.F. De opening had
plaats met een welkomstwoord van de Heer M. Prins, voorzitter van het Centraal
Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland, terwijl de sluiting werd verricht door
Dr. Ir. G. de Bakker, Directeur van de Tuinbouw. Tijdens de excursie voor de deelne
mers van dit symposium op 9 juni vond de beoordeling plaats van een proefzending
kersen uit Italië naar Amsterdam. Deze kersen, die vanaf de oogstdatum zaterdag 3
juni in Italië tot maandag in een koelhuis waren bewaard, werden des maandags in
een koelwagon naar Amsterdam verzonden. Vrijdag 9 juni bleek de kwaliteit van deze
kersen nog uitstekend te zijn. Ze werden dan ook snel en voor goede prijzen door de
handel afgenomen.
Van de buitenlandse gasten werden vele dankbetuigingen ontvangen. Gesteld mag
worden dat de drie symposia uitstekend geslaagd zijn ; er werden een aantal onderwer
pen besproken, welke tot nog toe niet deze geconcentreerde aandacht hadden ontvan
gen. Voor het eigen onderzoek hebben ze sterk verhelderend gewerkt en nieuwe aspec
ten aan het licht gebracht. Het sappen-symposium heeft een nieuwe analysemethode
en nieuwe mogelijkheden voor concentratie van vruchtesappen naar voren gebracht.
Het bewaarsymposium heeft het verband tussen luchtvochtigheid en verschillende
bewaarziekten duidelijker gemaakt. Het heeft echter ook aan het licht gebracht dat
het nemen van proeven nog lang niet overal voldoende grondig en systematisch wordt
aangepakt. Vooral bij de discussie over luchtwassing kwam dit naar voren. In het ver
pakkingssymposium bleek duidelijk dat mechanisatie van het intern transport nood
zakelijk is, maar ook dat dit niet de enig bepalende factor is voor de standaardisatie
van de verpakking.
Voor het geven van publiciteit in het binnenland werden een 6-tal vakbladen uitge
nodigd omstreeks 15 juni met een speciaal I.B.V.T.-nummer uit te komen. Hiertoe
werden aangezocht en bereid gevonden :
Conserva (conservenindustrie) ;
De Fruitteelt en de Fruitwereld (teelt);
Groenten en Fruit (teelt en veilingwezen) ;
Vakblad voor de Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit;
Centraal Orgaan voor de Handel in Aardappelen, Groenten en Fruit (kleinhandel).
De redacties stelden een hoofdartikel over het Instituut samen, terwijl het Instituut
een aantal vaktechnische artikelen voor het speciale nummer leverde. In dit verband
werden een groot aantal artikelen gereed gemaakt.
Om ook meer algemene bekendheid aan dit jubileum te geven werd op 30 mei een
persconferentie belegd waaraan, behalve door vrijwel alle redacties van de agrarische
pers, werd deelgenomen door correspondenten van de grote dagbladen.
Op de jubileumdag 12 juni werd in het Instituut een herdenkingsbijeenkomst gehou10

den, welke i.v.m. plaatsruimte door een beperkt aantal genodigden werd bezocht. In
deze bijeenkomst werd o.a. door de huidige voorzitter van het I.B.V.T., de Heer C.
Boudewijn, aan Ir. A. W. van de Plassche, die destijds een groot aandeel in de oprich
ting van het f.B.V.T. heeft gehad en vele jaren voorzitter van het Instituut is geweest,

FIG. 2.
De heer C. Boudewijn, voor
zitter van het I.B.V.T., biedt
Ir. en Mevr. Van de Plassche
het eerste exemplaar van de
jubileumuitgave aan.

het eerste exemplaar van een jubileumboek aangeboden. Namens de Minister van
Landbouw en Visserij werd het woord gevoerd door Dr. J. H. Patijn, secretaris-gene
raal. Bij monde van de Heer R. C. Zwaardemaker sprak het bedrijfsleven zijn waarde
ring uit voor het werk van het I.B.V.T., waarna Ir. T. van Hiele een beschouwing hield
over de richtlijnen voor de toekomstige ontwikkeling van het Instituut.
In de tweede helft van het jaar werden een aantal samenkomsten georganiseerd met
Nederlandse organisaties en verenigingen, waarbij eveneens aandacht werd geschon
ken aan de activiteiten in de afgelopen jaren, maar vooral ook aan de werkzaamheden
zoals deze voor de naaste toekomst worden gezien.
Materieel.
De verbouwing van een zolderruimte tot laboratoria voor de onderafd. Biochemie
en het scheppen van werkruimte voor de onderafd. Biologische en Chemische conser
vering in de werkhal, kregen in dit jaar hun beslag. Hoewel voor enkele afdelingen in
verband met deze nieuwe ruimte door verschuiving een betere behuizing ontstond,
begint de huisvesting in verschillende opzichten tekorten te vertonen. Werkhal, maga
zijn- en archiefruimten zijn volledig in gebruik. Daar thans intern geen ruimte meer
is vrij te maken wordt uitbreiding een dwingende noodzaak.
Aan het terrein rondom het gebouw werden verbeteringen aangebracht en tegelijk
de parkeerruimten uitgebreid.
De inventaris werd o.a. uitgebreid met een prototype voor een eenheid van het in de
toekomst aan te schaffen klimaatorgel, en een graphispotrecorder. Door de eigen werk
plaats werd volgens aanwijzingen van Drs. J. E. Boeke een tweede respirotron ge
bouwd.
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Bezoekers.
1204 personen uit ons eigen land en 180 buitenlanders bezochten het Instituut. De
laatsten waren afkomstig uit: Algerije, Australië, België, Canada, Denemarken, Duits
land, Egypte, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Iran, Israël, Italië, Japan,
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Pakistan, Rusland, Schotland, Spanje,
Suriname, Turkije, U.S.A., Joegoslavië, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland.
Van de buitenlandse bezoekers bleven de hieronder genoemde langere tijd op het
I.B.V.T. werkzaam:
Viktor Mann van de Kibboets Naoth Mordechay (Israël) bezocht het Instituut 5
dagen om zich op de hoogte te stellen van onze werkwijzen en de in het verleden ver
kregen resultaten. De Heer Mann heeft in zijn kibboets de leiding van een research
afdeling en van de praktische uitvoering der bewaring.
Mej. E. Laakkonen van de Lännen Sokeri (Wester Suikerfabriek) te Länsi-Säkylä
(Finland) bracht eveneens een 5-daags bezoek aan het Instituut. Mej. Laakkonen is
belast met de kwaliteitscontrole van de conservenafdeling welke vorig jaar aan ge
noemde fabriek verbonden werd.
Op verzoek van de gevolmachtigd Minister van Suriname verbleef de Heer H. R.
Naar, technisch ambtenaar bij de Afd. Agrarische Technologie van het Proefstation in
Paramaribo, 5 dagen op het Instituut om zich te oriënteren over de werkwijze bij het
onderzoek.
De Heer J. Apeland uit Vollebekk (Noorwegen) die gedurende 13 maanden als gast
medewerker onderzoek over het bewaren van komkommers verrichtte, vertrok op
27-5-'61.
Gedurende 4 maanden (juni - oktober) verbleef op het I.B.V.T. de Heer Bambakaz
uit Saloniki, functionaris van het Ministerie van Landbouw in Griekenland, met het
doel diverse aspecten van de bewaring en afzet van verse tuinbouwprodukten te leren
kennen.
Het ligt in de bedoeling van de Heer Bambakaz deze studie in febr. 1962 te hervat
ten.
De Heer Samplawski, Warschau (Polen), ambtenaar van het Ministerie voor Bui
tenlandse Handel, vertoefde een maand op het I.B.V.T. om zich op de hoogte te stel
len van het verwerkingsonderzoek.
Te constateren valt de tendens dat de frequentie van het verblijf van buitenlanders
voor langere tijd op het I.B.V.T. zal toenemen. Een van de grootste moeilijkheden die
zich hierbij voordoet is wel de huisvesting in het gebouw zelf.
Bezoeken aan het buitenland
G. van Belle:
28/8-30/8 Duitsland.
Beoordeling van Nederlandse proefzendingen fruit bij aankomst in Duitsland.
Ir. J. J. Doesburg:
23/10-24/10 België, Brussel.
Bij woning voordrachten over bestraling van levensmiddelen met ioniserende
stralen, gehouden op de „FAO/WHO/IAEA Technical Meeting on the evaluation
of wholesomeness of irradiated foods."
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Ir. W. S. Duvekot:
6/2-10/2 Frankrijk, Parijs.
E.P.A.-vergadering betreffende kleinverpakking van groente en fruit.
27/6-29/6 Frankrijk, Parijs.
E.P.A.-vergadering over het samenstellen van een brochure over de kwaliteitseisen
van appels, peren en bloemkool en normen voor de verpakking van deze produkten.
21/11-23/11 Duitsland, Godesberg.
Deelname aan het jaarlijkse congres van de Vereniging van Directeuren van Veilin
gen en Veilingleiders.
Ir. L. Gersons:
30/1-31/1 Frankrijk, Parijs.
Bijeenkomst van de Studiecommissie van de Europese Organisatie van de Groentenconservenindustrie. Punt van bespreking was objectieve criteria te vinden voor
de bepaling van de kwaliteit van doperwten en de belangrijkheid van deze criteria.
14/2-15/2 Frankrijk, Parijs.
Bijeenkomst van de Europese Organisatie van de Jam- en Vruchtenconservenindustrie. Het voornaamste punt van de agenda was het S02-gehalte (restwaarde) in
jams.
15/5-18/5 Duitsland, Berlijn.
Deelname aan het IVe Internationale Congres van het Comité International Per
manent de la Conserve (C.I.P.C.).
30/5-31/5 Duitsland, Keulen.
Bijeenkomst van de Wetenschappelijke Commissie van de Europese Organisatie
van de Jam- en Vruchtenconservenindustrie. Doel van deze bespreking was de
beantwoording van de opmerkingen, gemaakt door de E.E.G.-autoriteiten naar
aanleiding van het ontvangen harmonisatieontwerp over jams.
4/10-6/10 Duitsland, Frankfurt.
Bijeenkomst van de Europese Organisatie van de Jam- en Vruchtenconservenindu
strie. Bespreking procedurekwesties over harmonisatie kwaliteitsnormen voor
jams, welke van Italiaanse zijde naar voren werden gebracht.
Drs. P. Greidanus:
23/8-'60-29/7-'61 U.S.A.
Studie „Marketing of fruits and vegetables" aan Universiteit East-Lansing,
Michigan. Bezoek aan diverse tuinbouwcentra in de U.S.A.
Ir. T. van Hiele:
31/1-3/2 Zwitserland, Genève.
Vergadering Working Party on Standardisation of Perishable Foodstuffs. Bespro
ken werd de standaardisatie van kwaliteitseisen o.a. voor uien, aardbeien, kool,
bloemkool en halffabrikaten.
11/9-13/9 Zwitserland, Genève.
Vergadering Working Party on Transport van de E.C.E.
14/8-15/9 Engeland, Londen.
Leiding bijeenkomst Commissie 9 van het Institut International du Froid. Bezoek
aan het National College for Heating, Ventilating, Refrigeration and Fan Engi
neering.
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18/9-23/9 Engeland, Cambridge.
Bijwoning vergadering van de Technische Raad en enkele Commissies van het
Institut International du Froid.
Ir. J. C. Mettivier Meijer:
27/9 Duitsland, Keulen.
Bezoek aan de „Anuga"-tentoonstelling (Allgemeine Nahrungs- und Genuss
mittelausstellung).
19/10-20/10 Engeland, Londen.
Bijwoning symposium over het vriesdrogen van levensmiddelen in de Borough
Polytechnische School.
Ir. P. Noordzij:
2/7-11/7 Zwitserland en Duitsland.
Fa. Sulzer, Winterthur : bespreking over COa-wasser ; Bahnhof Kühlhaus, Bazel :
advies uitgebracht over veranderingen in enkele gascellen voorzien van mantelkoeling;
Eidg. Versuchsantalt, Wadenswil: bespreking proeven luchtwassen in koelhuizen ;
Bundesforschungsanstalt für Lebensmittelfrischhaltung, Karlsruhe; bespreking
proeven luchtwassen in koelhuizen.
J. B. v.d. Plasse:
juli 1961. Zwitserland en Italië.
Bezoek aan enkele koelhuizen i.v.m. plannen van de Coöp. Venlose Veilingsvereniging G. A. tot stichting van een koelhuis.
Ir. E. Steinbuch:
20/6 België, Lilloo.
Bijwoning demonstratie rijdende Scott-doperwtenviner te Lilloo, georganiseerd
door de I.M.C.-fabriek te Sint Niklaas-Waes.
18/9 België St. Truiden.
Bijwoning demonstratie van de Amerikaanse Paulson-bonenplukmachine.
J. C. Tol:
13/3-14/3 Duitsland, Düsseldorf.
Bespreking over de toepassing van Wellit als isolatiemateriaal in koelhuizen.
L. de Vos:
17/1-20/1 Zwitserland, Wädenswil en Bischofszell.
Bespreking met de Voorzitter van de Wetenschappelijk-technische commissie
van de Fédération Internationale des Producteurs de Jus de Fruits, ter voorberei
ding van de bijeenkomst van genoemde commissie in april 1961 op het I.B.V.T. in
het kader van de viering van het 25-jarig jubileum.
Bespreking met de Directie van Obipektin A. G. te Bischofszell inzake de continu
vruchtenpers die op het I.B.V.T. is ontwikkeld.
3/4-16/4 Verenigde Staten van Amerika
Bezoek aan: Quartermaster Food and Container Institute, Natick (Mass.) en
Chicago (UI.) ;
Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.);
deelname aan: Conferentie over het vriesdrogen van levensmiddelen te Chicago

(111.).
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15/5-18/5 Duitsland, Berlijn.
Deelname aan het IVe Internationale Congres van het C.I.P.C. waar onderwerpen
werden behandeld, die de industriële verwerking van voedingsmiddelen betreffen.
25/10-28/10 Duitsland, Frankfurt.
Deelname aan Eerste Europese Symposium „Voedingsmiddelentechnologie."
O. Wiersma:
2/6-7/6 Italië.
Uitvoering van een proeftransport met kersen van Italië naar Nederland in verband
met het symposium over standaardisatie van de verpakkingen voor groenten en
fruit.
Activiteiten in bestaande commissies
Internationaal overleg
In het kader van het overleg, dat plaats vindt om te komen tot een gemeenschappe
lijke wetgeving van geconserveerde groenten- en vruchtenprodukten in de EEG-landen,
wordt van I.B.V.T.-zijde medewerking verleend aan dat van vruchtenconserven (jams,
vruchten op sap), terwijl eveneens deel wordt uitgemaakt van de commissie die zich
bezighoudt met het opstellen van gemeenschappelijke kwaliteitsnormen voor groenteconserven. Deze commissie is een onderdeel van de Europese Organisatie van de
Groenteconservenindustrie. De fabrikantenorganisaties van de diverse landen, vere
nigd in de Europese Organisatie van de Jam- en Vruchtenconservenindustrie, hebben zich
de afgelopen jaren beziggehouden met het opstellen van een ontwerp voor een gemeen
schappelijke wetgeving. Een desbetreffend voorstel voor jams kwam in mei 1959 te
Stresa tot stand. Het is toen gezonden aan de EEG-autoriteiten te Brussel. Deze heb
ben onlangs een aantal aanmerkingen, merendeels van technische aard, gemaakt, die
in mei van dit jaar in de Wetenschappelijke Commissie van genoemde Organisatie zijn
besproken. De EEG heeft het voorstel ook aan de verschillende regeringen doen toe
komen met het verzoek om commentaar. Voor zover bekend heeft nog geen der rege
ringen hierop gereageerd. In Nederland is het voorstel verwezen naar de Adviescom
missie Warenwet, die op haar beurt de Subcommissie Jam en Limonade verzocht heeft
het te behandelen. Dit is enkele maanden beleden geschied.
Inmiddels is een aantal leden van de Europese Organisatie het nog steeds niet eens
over enkele detailpunten van het genoemde voorstel voor de harmonisatie van de wet
geving van jams (SOa-gehalte). Aan dit punt is zoveel aandacht geschonken, zonder
dat overeenstemming is bereikt, dat daardoor gedurende het laatste jaar vrijwel geen
vorderingen bij de besprekingen zijn gemaakt. Dit heeft ook tot gevolg dat van een voor
lopig ontwerp voor de harmonisatie van de wetgeving voor vruchten op sap nog slechts
enkele punten zijn behandeld. Uiteraard is het voorstel voor jams nog niet van kracht,
zodat op het ogenblik aan de feitelijke toestand niets is veranderd.
Waarschijnlijk zullen enkele produkten van minder grote betekenis of met een lo
kaal karakter in het geheel niet worden geregeld, daar de moeilijkheden hierbij te
groot zullen zijn, zoals: vruchtenkoekjes, corins (ingedikt vruchtenmoes, België),
Pflaumenmus, appelstroop.
De vorderingen die de Europese Organisatie van de Groentenverwerkende Industrie
heeft gemaakt zijn tot dusver veel geringer dan die van haar zusterorganisatie van de
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Fruitverwerkende Industrie. De problemen zijn hier ook veel ingewikkelder, daar de
landelijke verschillen bij de groenten in blik veel groter zijn dan die bij jams. Men is
begonnen met de doperwten en heeft in principe een voorlopig akkoord bereikt over
het aantal zeef-sorteringen en de grootte hiervan. De „Kwaliteitsnormencommissie"
zoekt naar criteria om de kwaliteit van doperwten in blik te bepalen en heeft hiertoe
wel vorderingen gemaakt doch tot een afgerond geheel is het nog niet gekomen.
Een eerste bespreking heeft plaatsgevonden over een reglementatie van de bonenconserven, doch daarbij is gebleken dat deze produkten in de diverse landen zeer sterk
uiteenlopen, waardoor kan worden verwacht dat het nog geruime tijd zal duren, voor
dat enige overeenstemming zal worden bereikt.
In een bijeenkomst van Commissie 9 van het Institut International du Froid te Lon
den werd de aandacht geconcentreerd op de opleiding van koeltechnici op middelbaar
en lager niveau.
In de Working Party on Transport van de E.C.E. kwam ter sprake de noodzaak tot
mechanisatie van het interne transport, de toepassing van laadborden en de standaar
disatie van maten.
Nationaal overleg
De werkcommissie Verpakking en Warenwet van het Nederlandse Verpakkingscen
trum is opgeheven in verband met het feit dat door de adviescommissie Warenwet een
subcommissie Verpakkingen werd ingesteld.
De Technische Commissie van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen besprak
een nieuw ontwerp voor een kistenvulapparaat. Ook aan de kleinverpakking van fruit
werd in deze commissie aandacht besteed. Tevens werd het wassen van fruit besproken.
Het onderzoek naar de mogelijkheden hiervan zal door het I.B.V.T. worden voortge
zet.
De Zacht-Fruitcommissie van de Vereniging der Nederlandse Groenten- en Fruitver
werkende Industrie besprak met het Centraal Bureau enkele problemen o.a. de wens
voor een betere sortering van aardbeien in Noord-Brabant, de slechte kwaliteit van de
Zaltbommelse bramen, het frambozensortiment. Overige punten die de aandacht vroe
gen waren: interieur in bessenkisten, het nieuwe Brabantse zacht-fruitkistje en de hui
dige stand m.b.t. het aardbeiensortiment.
De Adviescommissie Verwerking van het Bestuur kwam bijeen ter bespreking van een
aantal punten uit het werkprogramma. Door het I.B.V.T. was een enquête opgezet
naar de mogelijkheden voor het omschrijven van kwaliteitseisen voor aardbeienpulp
in zwaveligzuur. De binnengekomen antwoorden wezen erop dat bepaalde eigenschap
pen omschreven kunnen worden. Nadere besprekingen met de beide secties „pulp" en
„jam" van de Vereniging der Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie
volgt.
In de Afzetcommissie van de N.F.O. kwamen de eventuele wijzigingen in de sorte
ringsvoorschriften
voor fruit ter sprake. Men wenst de internationaal aangenomen
benamingen ook in de nationale voorschriften opgenomen te zien. Bij de provinciale
afzetcommissies voor Zeeland en Limburg had dit zelfs geleid tot een voorstel tot be
tere indeling en omschrijving van kwaliteitseisen voor aardbeien, bessen, frambozen,
pruimen, kersen enz. Deze voorstellen zullen in de praktijk worden getoetst. Op voor
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stel van het I.B.V.T. zal men ook aandacht schenken aan minimum kwaliteitseisen.
Zuid-Holland is thans eveneens overgegaan tot het instellen van een afzetcommissie.
In een vergadering van de Voedingsraad werd voorgesteld in navolging van het rap
port over het Hoger Onderwijs met betrekking tot de levensmiddelentechnologie ook
aandacht te schenken aan de behoefte tot middelbare opleiding. Dit resulteerde in het
ontstaan van de Commissie Middelbaar en Lager Voedingsonderwijs met als subcom
missie „Vorming voedingsmiddelentechnologen op middelbaar niveau," waarvan Ir.
T. van Hiele voorzitter werd.
In een vergadering van de Voedingsraad met een commissie van de W.H.O. (World
Health Organization) werd nagegaan in hoeverre op de Nederlandse middelbare scho
len, die niet gespecialiseerd zijn op huishoudonderwijs of opleiding voor hotelwezen
aandacht wordt geschonken aan voeding en volksgezondheid. Vergeleken met andere
landen is dit slechts in zeer geringe mate het geval.
De Werkgroep Kleinverpakking van het C. B. v. Tuinbouwveilingen, waarin ir. W. S.
Duvekot zitting heeft, besloot tot beproeving van 4 kleinverpakkingsmachines. Daar
naast zal een onderzoek worden ingesteld naar de soort verpakking met het doel de
beste en goedkoopste voor verschillende produkten te vinden. Er zal voorlopig wor
den geëxperimenteerd met tomaten, appels en sinaasappelen.
De Adviescommissie Klein fruit van het Proefstation Wilhelminadorp besloot tot
voortzetting van de reeds eerder geplande onderzoekingen. Voor zover dit betrekking
heeft op chemisch onderzoek uit te voeren op het I.B.V.T. vormt het permanente te
kort aan analisten een grote moeilijkheid.
De subcommissie Informatieve etikettering van de N.V.C. van de werkgroep Huis
vrouw en Verpakking is opgeheven. De werkgroep zal zich beraden over nieuwe taken
die ter hand genomen kunnen worden.
In een commissie Richtlijnen van de Voedingsraad werd overleg gepleegd om te ko
men tot een beleidslijn volgens welke toevoegingen aan levensmiddelen al dan niet ge
tolereerd kunnen worden. Hierbij werden eveneens betrokken toevoegingen aan voe
dermiddelen voor dieren, welke mogelijk in de menselijke consumptie kunnen geraken.
De Vergadering van de Rijkstuinbouwconsulenten werd op 15 en 16 november gehou
den op het I.B.V.T. Bij de besprekingen werd de afzet van de tuinbouwprodukten aan
de orde gesteld met als hoofdthema: kwaliteit en kwaliteitsonderzoek. Inleidingen wer
den verzorgd over :
Marketing in de U.S.A., door Drs. P. Greidanus (n.a.v. een verblijf van 11 maanden
aldaar) ;
Kwaliteit als factor bij de afzet, door Ir. T. van Hiele ;
Ontwikkelingen van kwaliteitseisen voor verse groeten en fruit in Nederland, in
E.C.E.-, O.E.C.D.- en E.E.G.-verband, door P.H.W. Klamer, dir. van het U.C.B. ;
Onderzoek in verband met objectieve vaststelling van de kwaliteit, door Ir. T. van
Hiele.
Bibliotheek en Documentatie
Over een grote verscheidenheid van onderwerpen werden inlichtingen gegeven.
Opvallend is dat steeds meer studenten, die de richting technologie kiezen, materiaal
voor hun ingenieursscriptie in onze bibliotheek komen verzamelen. O.a. werd aan
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Studenten literatuur verstrekt voor scripties of verslagen over de volgende onder
werpen :
concentreren van vruchtensappen;
kwaliteitseisen van het halffabrikaat;
nisine ;
verwerking van doperwten;
hardheidsmetingen ;
drogen, bewaren en koelen van uien;
het roken van vis;
sorteermachines, speciaal voor groente ;
elektronische sorteermachines.
Het bezit van de bibliotheek nam in 1961 toe met 600 delen (kleinmateriaal, serie
werken en boeken). Het aantal abonnementen op tijdschriften en periodieken bedraagt
thans 200. Het totaal bezit van de bibliotheek komt neer op 10.000 delen.

18

ONDERZOEK
Non-destructieve metingen aan appels
De ademhaling van afzonderlijke appels uit drie partijen Jonathan van verschillende
herkomsten werd gemeten met behulp van het I.B.V.T.-respirotron; het bleek dat zelfs
tussen kleine monsters (10 stuks per partij) significante verschillen waarneembaar wa
ren. Geen verschillen werden gevonden tussen twee kleine groepen appels Schone van
Boskoop, die twee verschillende scaldwerende behandelingen hadden ondergaan.
In tegenstelling met vroegere waarnemingen bleek de ontwikkeling van uitwendige
symptomen van microbieel bederf te worden voorafgegaan door een significante stij
ging van de ademhaling, gemiddeld beginnende 3 weken vóór het uiterlijk zichtbaar
worden van de eerste stekplekjes.
Gedurende het afgelopen jaar werd aan een tweede respirotron gebouwd, waarmee
het aantal metingen in de toekomst aanzienlijk kan worden vergroot.
Pogingen om het zacht worden van vruchten op non-destructieve wijze aan te tonen
hadden een bevredigend resultaat, zodat het waarschijnlijk lijkt dat deze kwaliteits
verandering t.z.t. gelijktijdig met de meting van de COa-produktie door afzonderlijke
vruchten kan worden vervolgd.
Chemisch onderzoek
Maatregelen welke gunstig bleken te zijn voor de stabilisatie van de rode kleur in
anthocyaanhoudende vruchtesappen bleken uiteindelijk bij vruchten op sap niet het ge
wenste effect op te leveren. Dit resultaat bleek uit proeven met aardbeien, frambozen
en kersen op sap.
Het gunstige resultaat van Tsjechisch onderzoek over de stabilisatie van de rode
kleur met rutin, en meer in het bijzonder door een combinatie van rutin en S02, kon
worden bevestigd. Het schijnt de moeite waard om dit effect onder in de praktijk gel
dende omstandigheden te bestuderen.
Als gevolg van moeilijkheden bij de handel in gedroogde produkten is een onder
zoek ingesteld betreffende de bepaling van het vochtgehalte bij deze artikelen. Het scheen
dat de methode van Makower c.s., waarbij de produkten eerst worden bevochtigd,
vervolgens gevriesdroogd en daarna verder gedroogd tot constant gewicht, een vrij
snelle referentie-methode zou zijn. Bij het onderzoek bleek echter dat de door Mako
wer genoemde aardappelprodukten sneller het gewenste resultaat opleverden dan ge
droogde groenten.
Geconcludeerd kon worden dat het vochtgehalte van eerst weer bevochtigde, daar
na gevriesdroogde, gedroogde groenten goed benaderd kan worden door droging ge
durende 4 weken bij 50 °C onder vacuüm. Bepalingen volgens de Karl Fischer-methode na extractie met formamide stemden hiermede goed overeen, zodat deze laatste
methode goed als standaardmethode is te gebruiken.
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Hoopgevende resultaten werden verkregen bij de ontwikkeling van een micro-calciumbepaling, die o.a. zal kunnen dienen voor de vaststelling van de relatief kleine hoeveel
heden calcium in vruchten. In het bijzonder voor het onderzoek naar de bestrijdings
mogelijkheden van stip bij appelen is een meer nauwkeurige bepaling gewenst.
Veel aandacht werd gegeven aan de analyses in groente- en vruchteprodukten in blik.
Dit werk vormt een onderdeel van het onderzoek ten behoeve van de opstelling van
een voedingsmiddelentabel voor blikconserven en wordt uitgevoerd met de steun van
twee blikemballagefabrieken en de Voedingsorganisatie T.N.O.
De voortgang van het onderzoek naar vluchtige stoffen welke worden geproduceerd
door vruchten werd belemmerd door de zeer lange levertijden voor de noodzakelijke
apparatuur. Toch kon worden begonnen met de analyse van aromastoffen die door
vruchten van verschillende appelrassen worden afgegeven.
Ioniserende stralen
Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van ioniserende stralen ter verbe
tering van de houdbaarheid van verse tuinbouwprodukten was vnl. gericht op bevestiging
van de resultaten uit het vorige jaar.
Het onderzoek werd op het I.B.V.T. uitgevoerd door medewerkers van het Instituut
voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw (I.T.A.L.). Behalve aan de mo
gelijkheden tot verlenging van de houdbaarheid werd de beïnvloeding van enige fysio
logische eigenschappen bestudeerd. Door keuze van een geschikte bestralingsintensi
teit kon in het algemeen een tweemaal zo grote houdbaarheid bij zacht fruit worden
verkregen.
Binnen het contract van het I.T.A.L. met Euratom zal met het I.B.V.T. een subcon
tract worden gesloten op basis van het voorgestelde onderzoek naar de invloed van be
straling op verse en te verwerken tuinbouwprodukten.
Microbiologisch onderzoek
In het kader van het onderzoek betreffende de toepassingsmogelijkheden van nisine bij
de conservering van tuinbouwprodukten werd begonnen aan het verzamelen van gege
vens over afbraak van nisine tijdens de sterilisatie en daaropvolgende opslag. Hiervoor
werd nisine toegevoegd aan de opgiet van doperwten in blik. Het is gebleken dat het
na de sterilisatie resterende nisine zich voor het grootste deel aan de erwten hecht;
bovendien scheen de aanwezigheid van erwten een beschermende werking op het nisi
ne uit te oefenen.
Speciale aandacht werd geschonken aan de infectie van uieplanten door Botrytis
allii, de verwekker van het koprot. Hiervoor werd op het onder verschillende omstan
digheden te velde staande gewas de infectie (loof en bol) nagegaan.
Aardbeienpulp
Voor het onderzoek naar de oorzaken van het uiteenvallen van vruchten in aardbeien
pulp werden wederom monsters van de rassen Senga-Sengana en Jucunda uit de omge
ving van Zundert betrokken.
In voorgaande jaren werd dit onderzoek in sterke mate bemoeilijkt door het feit
dat in de blanco's het uiteenvallen van de vruchten weinig optrad. In het materiaal
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voor de proeven in 1960 zowel als in 1961 komt het verschijnsel echter relatief veelvul
dig voor, in het bijzonder bij de pulp van Senga-Sengana.
De resultaten van het microbiologisch onderzoek van de vruchten in voorgaande
jaren konden in 1961 worden bevestigd. Het onderzoek over de invloed van de in het
sap voorkomende pectolytische enzymen werd gecontinueerd. Door wijziging van de
pH van de pulp bleek het uiteenvallen niet te kunnen worden bestreden. Alkyl-arylsulfonaat, dat met succes werd toegepast tegen het uiteenvallen van kersen, bracht bij
aardbeienpulp, althans bij de toegepaste concentraties, geen verbetering.
Bewaarziekten
Hoewel in een desbetreffend rapport is geconcludeerd dat de bestrijding van Gloeosporiumrot in de eerste plaats in de boomgaard dient te geschieden, is in het afgelopen
jaar aandacht besteed aan de invloed van de bewaaromstandigheden en aan behande
lingen ter vermindering van Gloeosporiumrot tijdens de bewaring.
Verschillende middelen, zoals antibiotica en fungiciden hadden nauwelijks of geen
gunstig effect. Dit was wel het geval bij gebruik van coatende stoffen, wat kan worden
toegeschreven aan een vertraging van de rijping. Sym.-dimethyl-difenylureum (DDU)
bleek van alle getoetste stoffen verreweg het beste te voldoen. Een redelijk resultaat
werd verkregen na bespuiting van Golden Delicious in de boomgaard met griseofulvin.
De Gloeosporiumcommissie vergaderde onder leiding van Prof. Oort. De verkregen
resultaten met de in het vorige jaar uitgevoerde bespuitingsproeven werden besproken.
Er zal nu een algemeen advies worden gegeven aan de praktijk om met captan elke 10
dagen te spuiten, uiteraard tot aan de pluk. De veldproeven, zoals die tot op heden
werden opgezet, zullen niet meer worden herhaald.
Voor waarnemingen over het optreden van stip werd materiaal gebruikt van het be
mestingsproefveld te Oirlo van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid. De invloed
van bemesting, zowel als bespuitingen met Ca-lactaat werd nagegaan. Bemesting met
K en Mg bleek het percentage stip te verhogen, Ca verminderde dit, terwijl bespuiting
met Ca-lactaat eveneens een gunstige invloed bleek te hebben.
Verschillende proeven uit het vorig seizoen werden herhaald voor de bestudering
van het optreden van inwendig bederf. Het onderzoek, uitgevoerd met Cox's Orange
Pippin en Jonathan betrof :
a. de invloed van opslag gedurende 1 of 2 weken bij 10°C vóór toepassing van gekoel
de bewaring ;
b. invloed van geleidelijke verlaging van de bewaartemperatuur ;
c. het effect van tussentijdse opwarming;
d. de invloed van vocht en temperatuur tijdens de bewaring.
In het seizoen 1960/61 trad zeer veel bederf op en werd in enkele partijen Jonathan
een ernstige aantasting door glazigheid waargenomen.
Bij Goudreinette kan het optreden van scald worden bestreden door gebruik van
lecithine ; de werking van deze stof bleek toegeschreven te moeten worden aan het
coatingseffect. Voor het scaldwerende DDU werden de werkzame concentraties in
de dompelvloeistof nader vastgesteld, terwijl het gebruik van andere oplosmiddelen
dan alcohol werd beproefd. Voor bevordering van de geelkleuring door DDU bleken
hogere concentraties nodig te zijn dan voor het gebruik als scaldwereld middel.
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Jonathanspot kon evengoed worden bestreden door het goedkope lecithine uit soya
als door het duurdere lecithine uit ei.
Voor het bewaarziektenonderzoek werd evenals in voorgaande jaren weer ruime fi
nanciële steun uit het bedrijfsleven ontvangen. Ook in internationaal verband bestaan
er mogelijkheden voor financiering van dit onderzoek. Zo werden in 1961 besprekingen
gevoerd met Dr. Heinze van het U.S. Dept. of Agric., Dr. Pentzer en Dr. Talburt
over een te verstrekken „Grant" voor het verrichten van onderzoek in het kader van
de Public Law 408. De belangstelling ging in de eerste plaats uit naar het bewaarziek
tenonderzoek, in het bijzonder: verband Glazigheid-Jonathanbederf. Het voorstel is
in principe aanvaard, doch de middelen zijn momenteel niet meer beschikbaar, zodat
gewacht zal moeten worden op een volgend budgetjaar, waarna dit voorstel opnieuw
aanhangig wordt gemaakt.
Fysische waarnemingen
Het onderzoek naar de warmte-afgifte van produkten richtte zich deze periode op
het bepalen van stofeigenschappen van verpakte produkten. Hiervoor is een door Krischer ontwikkelde methode gebruikt die volgens de niet-stationaire warmte-overdracht
werkt. Met behulp van de theorie der warmtegeleiding is een vereenvoudigde werkwij
ze ontwikkeld om de afkoelsnelheid van verpakte produkten te berekenen. Hiermede
kan de invloed van verschillende omstandigheden op de afkoelmogelijkheden worden
bepaald. Deze omstandigheden zijn o.a. vorm en afmetingen der verpakking, één- of
meer dimensionale warmtestroom, warmteweerstand buiten, binnen en door de ver
pakking.
Met behulp van een optiek, waarmede de kleur van tomaten inwendig kan worden
bepaald, zijn vele metingen gedaan. Er is gezocht naar een correlatie tussen de visuele
kleur van een tomaat, het aantal dagen nodig voor verandering van deze kleur, en de
meetresultaten van de apparatuur. Wij hopen hiermede gegevens te verzamelen om
vruchten van verschillende kleur of van verschillende rijpheid van elkander te kunnen
scheiden.
Voor het vacuümdrogen van tuinbouwprodukten zijn drie droogomstandigheden na
der bestudeerd, te weten 1) constante oppervlakte-temperatuur; 2) constante warm
testroom en 3) constante plaattemperatuur.
Het bleek dat voor geval 1 de droogtijd toeneemt met de dikte van het materiaal en
voor geval 2 met het quadraat van de dikte. Drogingen met een constante warmte
stroom zijn voor experimentele doeleinden interessant.
Bij bestudering van enkele economische aspecten van het concentreren van vruchte
sappen zijn de verwerkingskosten voor een tweetal produkten (appel, zwarte bes) ver
deeld naar kostendragers en naar produktiestadia. Hierbij werd vastgesteld, dat een
dure indampapparatuur de kosten van het concentreren aanmerkelijk kan verhogen
(ca. 5 ct per liter sap). Verder is gewerkt aan de warmte-overdracht in verdampers. Het
is nu mogelijk de warmte-overdracht aan de vloeistofzijde nauwkeuriger te berekenen,
waardoor meer inzicht in de temperatuurbehandeling van de produkten kan worden
verkregen. Ook de tijd-temperatuur tolerantie en de verblijftijd is nader onderzocht.
Een drietal typen verdampers zijn t.o.v. de omzetting onder invloed van gemiddelde
temperatuur en verblijftijd met elkaar vergeleken. Een verdamper met recirculatie is
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in deze opzichten nadeliger dan een zgn. Diinnschichtverdamper en deze is weer na
deliger dan een valstroomverdamper.
Het Ned. Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen heeft voor de bepaling
van de k-waarde van geïsoleerde voertuigen een programma gemaakt, waarmede de
uitkomsten van metingen op een elektronische rekenmachine kunnen worden ver
werkt. Met behulp van deze programmering kan binnen 10 min. uit de meetresultaten
de k-waarde worden berekend. De grenzen, waarbinnen onze meetmethodiek nog
geldig is, zijn gevonden.
Voor het testen van gascellen is een nieuwe methode ontwikkeld. Deze berust op het
bepalen van de grootte der lekken. Met behulp van de koolzuurafgifte van produkten
en de uit de lekopeningen te berekenen specifieke lekfactor is vooraf te bepalen voor
welke produkten en voor welke bewaarmethode zo'n gascel is te gebruiken.
Het ontwerp van een goede voorkoelcel is op enkele plaatsen in de praktijk uitge
voerd. Met behulp van zo'n ruimte is het mogelijk binnen 24 uren peren en andere
produkten af te koelen. Dit snelle afkoelen blijkt in de praktijk reeds vele voordelen
te hebben opgeleverd. In het algemeen kan worden gezegd, dat de kwaliteit tijdens de
bewaring minder snel achteruitgaat dan in de gevallen waarbij de afkoeling niet snel
is verlopen.
Veel aandacht is besteed aan de meting van luchtvochtigheid. Voor het verloop bij
de zgn. E.V.G.-elementen is nog geen acceptabele verklaring gevonden. Het gebruik
van Peltier koeling kan een bepaling van het dauwpunt zeer vereenvoudigen.
Ontwikkeling nieuwe apparatuur
Voor het model van een continu werkende vruchtenpers zijn enkele verbeteringen,
aangebracht op hun werking, beproefd.
Voor onderzoekingen onder nauwkeurig geregelde omstandigheden is een ontwerp
gemaakt van een luchtconditioneerinrichting geschikt voor een ruimte van ongeveer
2 m3. In deze ruimte moet de temperatuur en het dauwpunt van de lucht binnen
+ 0,1 °C nauwkeurig kunnen worden ingesteld. Het dauwpunt wordt geregeld door de
lucht in een waskolom te behandelen. Via een eenvoudige regeling van de temperatuur
van de vloeistof in deze kolom kan de vereiste nauwkeurigheid worden bereikt.
Het ontwerp van een waterscrubber is uitgevoerd en beproefd. Deze COa-wasser
voor gascellen werkt met gewoon water als absorptiemiddel. Deze wasser bestaat uit
twee boven elkaar gebouwde kolommen. In de bovenste kolom wordt het koolzuur uit
de lucht gewassen. Het met koolzuur verrijkte water stroomt dan naar de onderste
kolom. Hier wordt de koolzuur met koolzuurvrije lucht uit de omgeving uit het water
verdreven. Dit geregenereerde water wordt daarna weer naar de bovenste kolom ge
pompt. Deze COa-scrubber wordt vergeleken met twee andere typen wassers. De één
werkt met loog als absorptiemiddel en de ander met kalk.
Bij het beproeven van koe/blokken bleek de capaciteit niet overeen te stemmen met
de berekeningen. De oorzaak ligt in de slechte werking van de toegepaste koelcompressoren. De leveringsgraad van deze compressoren is veel lager dan de fabrikanten aan
geven.
Een apparaat, waarmede de inwendige kleur van produkten kan worden gemeten, is
ontworpen en in uitvoering gegeven.
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Bij de zgn. Hollandse gascellen bleek het mogelijk te zijn de zinken bekleding door
andere materialen te vervangen. De hierdoor verkregen besparingen kunnen worden
aangewend om een stralingsscherm aan te brengen. De praktijk vraagt meer en meer
om zo'n inrichting, om condensatie op de kisten in de cel te voorkomen. Verder is
een nieuw gasdicht luik ontworpen, dat doorzichtig en zeer licht is. De rubber af
dichting is ook verbeterd.
Economie, statistiek en wiskundige verwerking
Het onderzoek naar de kosten van het koelen bij veilingkoelhuizen is dit jaar voort
gezet. Een uitvoerig rapport kon hierover worden samengesteld. Nader wordt thans
ingegaan op de onderlinge verschillen.
Het is bekend dat de gemiddelde jaarbezetting in telerskoelhuizen laag ligt. In de
5 onderzochte veilingkoelhuizen blijkt dit niet veel beter te zijn. Hier was de gemid
delde jaarbezetting ongeveer 32 %.
Tijdstudies zijn gemaakt van het centraal sorteren van fruit. De geheel verschillende
omstandigheden in de diverse sorteerstations maken een vergelijking zonder meer niet
mogelijk. Over de gevonden resultaten is een rapport verschenen. Dit is het begin van
een onderzoek dat ten doel heeft de efficiency in de sorteerstations te helpen bevorde
ren. Uit de eerste gegevens blijkt reeds duidelijk dat belangrijke verbeteringen mogelijk
moeten zijn.
Voor het bepalen van het kwaliteits- en gewichtsverlies tijdens de opslag zijn proef
partijen gecontroleerd in koel- en gascellen. De gascellen gaven betere resultaten
te zien.
De statistiek van de bewaar- en koelruimte wordt regelmatig bijgewerkt. De totale
opslagcapaciteit groeit nog steeds. De gaskoelruimte is het meeste toegenomen. De
totale opslagcapaciteit passeerde de 175 miljoen kg. Er staan nog diverse omvangrijke
projecten op stapel.
Verpakking
Er werd op kleine schaal geëxperimenteerd met kleinverpakking van appelen, waar
bij goede resultaten werden verkregen als een krimpfilm werd gebruikt.
Met enkele typen bewaarfust is verder onderzocht of plastic interieurs ook in dichte
kisten een gunstig effect hebben op de houdbaarheid. Dit bleek inderdaad het geval
te zijn.
In het kader van de werkzaamheden van de werkgroep Stapelkisten is bij voorraadkisten nagegaan of er meer beschadiging voorkomt in vergelijking met standaardfruitkisten. Ook is nagegaan of appels beter bewaren in de grote kisten. De grootte van de
kist bleek geen invloed te hebben op het bewaarresultaat, het aantal openingen in de
kist wel. Hoe dichter de kist, hoe beter het bewaarresultaat.
Appels werden in voorraadkisten minder beschadigd dan in standaardfruitkisten,
doch dit is waarschijnlijk alleen toe te schrijven aan het feit dat de grote kisten niet met
de hand werden behandeld doch met hefwerktuigen.
In de werkgroep Stapelkisten werden de resultaten van het onderzoek dat heeft
plaatsgehad, besproken. Bij de nieuwe proefopzet zal aandacht besteed worden aan de
mogelijkheden die de voorraadkist op het gemiddelde Nederlandse fruitbedrijf te bie
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den heeft. Het is de vraag of op onze moderne bedrijven de grote voorraadkist efficiënt
gebruikt kan worden. Deze vraag moet eerst beantwoord zijn, voordat verder onder
zoek naar de aanpassing van pakstations en veilingen aan deze kist wordt uitgevoerd.
Bewaring
De bewaarproblemen die in onderzoek zijn genomen hadden voornamelijk betrek
king op de verbetering van de kwaliteit en verlenging van de houdbaarheid.
Bij kleine gascellen is het effect onderzocht van een kalkscrubber. Deze werd verge
leken met een loogscrubber, welke betere resultaten gaf.
Het onderzoek waarbij Hollandse en Engelse gascellen werden vergeleken leverde
dit jaar de gunstigste resultaten op bij de Engelse cellen.
Met verschillende fungiciden zijn wasproeven bij appelen uitgevoerd met het doel
de vruchten voor aflevering schoon te maken.
In het bijzonder werd aandacht besteed aan de verbetering van de kleur na gasbewaring. Kunstmatig rijpen voor of na bewaring leverde echter nog niet de gewenste
effecten op. Bij Ellison's Orange gaf een narijping veel core flush. Een voortijdig be
ëindigen van de gasbewaring gevolgd door enkele maanden bewaren in normale atmo
sfeer had geen zichtbaar effect op de kleur van Jonathan, Golden Delicious en Goudreinette.
Er is nader onderzocht of er verband bestaat tussen de tijd van plukken van Golden
Delicious en het optreden van bruine schilverkleuringen in koel- en gascel. In de koelcel
werd de bruine verkleuring door laat plukken verergerd, in de gascel niet.
Een pluktijdenproef met Conference, gekoeld in koelcel, gascel en in plastic zakken
gaf een gunstig resultaat te zien voor de late pluk : meer kilogrammen wegens de uit
gegroeide vruchten en meer rot dat echter door de meerdere kilogrammen werd ge
compenseerd. Na gasbewaring bleken de peren te groen te blijven, ook na kunstmatig
rijpen.
De polyethyleen gascel leverde voor het derde jaar zeer gunstige resultaten op, t.w.
een bijna twee maanden langere bewaring van Winston.
De praktijkbewaring met Conference in plastic zakken was wederom succesvol,
evenals de bewaring van Jonathan en Golden Delicious onder grote hoezen van poly
ethyleen.
Het onderzoek naar het verband tussen het eiwitgehalte en de kleur van Groene
Goudreinette werd vervolgd. Er blijkt een verband te bestaan tussen deze twee groot
heden, dat echter nog niet op eenvoudige wijze is te constateren.
Er is verder gewerkt met Conference van een bemestingsproefveld. In de koelcel
werd geen verband gevonden tussen de invloed van N of K op de uiterlijke kwaliteit.
In de gascel was dit wel het geval.
In kleine gascellen is nagegaan of een regelmatig toedienen van S02 het optreden
van Gloeosporiumrot kon voorkomen. Dit bleek geen gunstig effect te sorteren.
Bewaring in een bijgekoelde fruitbewaarplaats werd vergeleken met bewaring in een
koelhuis. In de bewaarplaats werd relatief veel scald gevonden.
De oogsttijdenproef met druiven leverde analoge gegevens op in het voorgaande
jaar. Hoe later er werd geoogst, hoe minder de gewichtsverliezen en de zichtbare
indrogingsverschijnselen waren.
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Bij de experimenten met gasbewaring van druiven werd een gunstig effect gevonden
van regelmatig toegediend S02. Schimmelvorming kon goed worden tegengegaan.
Verdere proeven op semi-commerciële schaal zullen de waarde van de thans verkregen
feiten moeten aantonen.
Een onderzoek naar de invloed van cultuurmaatregelen op de houdbaarheid van
druiven liet zien dat de houdbaarheid het slechtst was bij trossen van jonge bomen en
dat geen voorteelt betere resultaten gaf dan een voorteelt.
Waspeen werd in kisten met en zonder polyethyleen voeringen bewaard. De kisten
hadden met polyethyleen niet te lijden, doch de kwaliteit van de peen was beter in het
object waar in grond zonder plastic was bewaard.
In samenwerking met de S.N.Ui.F. werd een onderzoek ingesteld naar het bescha
digingsspectrum van de ui vanaf het rooien tot het afleveren. Tevens werd tezamen met
S.N.UiF. en L.E.I. een onderzoek begonnen naar de kwaliteits- en gewichtsverliezen
die gedurende de bewaring optreden.
Onder leiding van de Inspecteur van het Tuinbouwkundig Onderzoek werd met
I.T.T., I.B., I.P.O., I.V.T. en S.N.Ui.F. een bespreking gehouden over het probleem
uien.
De tot heden bereikte resultaten op het gebied van veredeling en bewaring werden
besproken. Van het nieuw aan te pakken onderzoek zal onzerzijds samen met I.B.
en S.N.Ui.F. worden nagegaan in hoeverre bemesting de houdbaarheid beïnvloedt.
Tevens zal in aansluiting op een te maken literatuurstudie worden begonnen met che
misch gewasonderzoek. Zo mogelijk zal een hernieuwd onderzoek worden ingesteld
naar de mogelijkheden van het drogen van uien als koprotbestrijdingsmethode.
Steriliseren en diepvriezen
Ten behoeve van de voorlichting van de conservenindustrie werden evenals vorige
jaren verschillende groente- en fruitrassen op hun conservenwaarde onderzocht.
De tuinboon, vooral in glasverpakking is een produkt waarvoor de conservenindus
trie in toenemende mate belangstelling toont. Nagegaan werden de eigenschappen van
de rassen Driemaal Wit en Conserven Meester (wit-kokend), Express en Mazagan
(bruin-kokend) en Stay Green (groen-kokend).
De genoemde rassen zijn organoleptisch geschikt voor de verwerking in blik en glas
en tot diepvries. De witte en groene rassen geven op glas wel een zeer aantrekkelijk
eindprodukt.
In samenwerking met de P.S.C. werden enige nieuwe doperwtenrassen verwerkt op
blik en glas alsmede tot diepvries. Het zijn de rondzadige rassen Onyx, Alaska en
Douce Provence en de gekreuktzadige rassen Vitalis, CB 53-123 en Cennia. De resul
taten van dit onderzoek komen in 1962 beschikbaar.
Ook dit jaar werd het onderzoek naar de conservenwaarde van aardbeirassen voort
gezet, waarbij enkele nieuwe rassen, voornamelijk afkomstig van het I.V.T., werden
betrokken. Uit de voorlopige resultaten kan worden vermeld dat wat betreft de ge
schiktheid voor verwerking tot vruchten op sap, evenals vorige jaren de rassen Cam
bridge Vigour, Gorella, Red Gauntlet, Senga Sengana, Siletz en Vola een goed pro
dukt leverden, terwijl Juspa en Talisman matig bleven.
De minder bekende rassen Gerardus, Lihama, Puget Beauty en Precosa kwamen
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ook goed uit de bus, terwijl Zaco 3 dit jaar een slecht produkt leverde. Enkele nieuwe
I.V.T.-rassen en selecties konden alle als goed worden aangemerkt.
Nagegaan werd de invloed van de wijze van blancheren op de kwaliteit van diep
vriesspinazie. Het onderzoek werd verricht met de rassen Viroflay, Viking en het mooi
donkergroene ras Loreley. Het ras Loreley bleek buitengewoon geschikt voor diep
vries en werd ten aanzien van kleur en smaak beter beoordeeld dan Viking en veel
beter dan Viroflay.
Tevens werd in samenwerking met het Laboratorium voor Technologie der L.H.
en de researchafdeling van een Nederlandse industrie begonnen met een onderzoek
naar de oorzaken van bruinkleuring van blikspinazie.
Nagegaan wordt o.a. de invloed van de wijze van blancheren en het nitraatgehalte
van het uitgangsprodukt.
Een oriënterend onderzoek werd verricht over de verwerking van groene asperges.
Daar de smaak van de groene asperges aanzienlijk afwijkt van die van witte, dient het
eigenlijk als een geheel ander produkt te worden beschouwd. De bij sterilisatie op
tredende donkere verkleuring kan worden voorkomen door gebruik te maken van de
C-enamel gelakte blikken en door het zoutgehalte van de opgiet iets te verhogen. Over
het algemeen waren de gesteriliseerde groene asperges te zacht van consistentie. Naar
een verbetering hiervan wordt gezocht.
Tafelzuren
Augurken die in drums van 200 liter inhoud met azijn waren gepasteuriseerd lever
den na overpakken in dubbele jampotten en herpasteurisatie een goed houdbaar pro
dukt van prima kwaliteit als de potten waren opgeslagen geweest bij 3° of 10°C. Be
waring bij 15 °C of hoger gaf een produkt dat te zacht was.
Proeven werden ingezet teneinde na te gaan wat de beste initiale zoutconcentratie is
bij de zoutconservering van augurken in tanks. De proeven werden aangezet met de
concentraties 5, 6 en 7 %. Bij de proeven werd tevens betrokken de werking van een
in de handel verkrijgbaar „voedingszout" voor de melkzuurbacteriën.
In samenwerking met het Proefstation voor de Groenteteelt in de Volle Grond te
Alkmaar worden een elftal krotenrassen getoetst op hun geschiktheid voor verwerking
tot een gepasteuriseerd zoet-zuur produkt.
Zuurkool
Bij het onderzoek naar de oorzaak van roodverkleuring van zuurkool werd de indruk
verkregen dat de rose verkleuringen vermoedelijk worden teweeggebracht door de
aktiviteit van gisten waarbij luchtzuurstof een rol speelt. Door een systematisch onder
zoek wordt nu getracht de haard van „infectie" te lokaliseren.
Drogen en concentreren
Het vriesdrogen dat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling komt te
staan, had ook dit jaar de aandacht van het I.B.V.T. Het reeds in 1960 begonnen
onderzoek naar de mogelijkheid van het bereiden van gevriesdroogde kant-en-klaargerechten voor de Rijksverdedigingsorganisatie werd voortgezet met de artikelen:
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erwtensoep, spinaziestamppot, hutspot en appelmoes. De organoleptische kwaliteit
van de bereide produkten was zeer bevredigend.
Een eerste onderzoek werd verricht naar de invloed, die het „breken" van het va
cuüm in de droogkast, met stikstof in plaats van lucht, heeft op de kwaliteit van het
produkt tijdens bewaring. Na 9 maanden opslag werd geen aantoonbaar verschil ge
constateerd.
In aansluiting op het in 1960 verrichte onderzoek voor het drogen met warme lucht
van gekreuktzadige doperwten, werden de proeven herhaald met een rondzadig ras,
waarvoor Douce Provence werd gekozen. Het resultaat was minder gunstig, hetgeen
misschien te wijten is aan het feit dat het gewas reeds op het veld tegen viel. De rehydratie van de gedroogde Douce Provence was lager dan die van de gekreuktzadige erwten.
Bij het concentreren van vruchtesappen werd nagegaan welke verschillen optreden in
aromakwaliteit, wanneer het „strippen" van het aroma vóór of na het depectineren
van de fruitpulp plaatsvindt. Het strippen werd atmosferisch verricht in een Luwa
filmverdamper.
Bij de organoleptische keuring werden bij de sappen van aardbei, rode bes, fram
boos en meikers het aroma vóór depectinering hoger aangeslagen dan nä deze be
werking. Bij het sap van zwarte bes werd het tegengestelde gevonden.
Eveneens werd geconstateerd dat het verwijderen van de stelen van rode en zwarte
bessen vóór het pulpen en persen, geen invloed had op de kwaliteit van het sap.
Kwaliteitsonderzoek
Bij het jaarlijks onderzoek naar de samenstelling van verse vruchten, bleken de resul
taten niet veel af te wijken van die van 1960, toen de zomer eveneens koud en nat was.
Uit de resultaten van dit reeds sedert 1949 lopende onderzoek, werd een „Rassenlijst
voor de Fruitverwerker" samengesteld, een publikatie in de reeks, welke in het kader
van de jubileumviering van het I.B.V.T. wordt uitgegeven.
Het onderzoek naar de mogelijkheden om de samenstellende bestanddelen van meng
sels van vruchtenprodukten te herkennen werd voortgezet. Het is mogelijk gebleken
de toevoeging van rode-bessesap aan zwarte-bessesap aan te tonen. Chromatografisch
kan ook de toevoeging van appelsap aan andere meerwaardige sappen van zacht fruit
worden aangetoond, door het in appelen aanwezige sorbiet.
Een proef werd ingezet waarbij zwarte-bessesap werd opgeslagen bij verschillende
temperaturen, teneinde de invloed van de bewaring op kleur en vitamine C na te gaan.
Hetzelfde geschiedde met rode-bessesap waarbij slechts werd gelet op de kleur. Een
lage bewaartemperatuur (3 °C) bleek voor een langdurig behoud van de kleur nood
zakelijk, terwijl bij deze temperatuur de achteruitgang van vitamine C-gehalte het
geringst was.
Naast de grootte-sortering van doperwten, die in de praktijk als kwaliteitsindeling
wordt gebruikt wordt sinds enige jaren getracht voor dit produkt normen te vinden
die meer overeenkomen met de werkelijke kwaliteit. Dank zij de vele gegevens uit dit
onderzoek verkregen, kon een werkzaam aandeel worden genomen aan het overleg in
E.E.G.-verband inzake deze kwestie. Als gevolg hiervan hebben de instituten in de
E.E.G.-landen de I.B.V.T.-hardheidsmeter erkend als een apparaat dat voor de be
paling van de hardheid van doperwten zeer geschikt is.
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Een methode werd uitgewerkt voor het groenen van Reines Claude waarbij een produkt wordt verkregen, dat voldoet aan de binnen afzienbare tijd van kracht wordende
wettelijke bepaling, dat het kopergehalte van levensmiddelen niet meer dan 10 d.p.m.
mag bedragen. Bij het onderzoek is gebleken dat de rijpheid van de pruimen een be
langrijke rol speelt.

29

VOORLICHTING
De behoefte aan voorlichting bleef in 1961 onverminderd. Vooral de uitbreiding
van de gaskoelruimten bij fruittelers had tot gevolg dat er zowel op de bouwkundige
afdeling als op de bewaarafdeling van het I.B.V.T. vele malen een beroep werd
gedaan.
Na de symposia, die in verband met het jubileum werden gehouden, is begonnen
om d.m.v. voorlichtingsdagen de resultaten van deze symposia door te geven aan de
Nederlandse bedrijven. In december kon in dit verband een studiedag voor de Ned.
Fruittelers Organisatie worden belegd.
In ander verband werden in oktober en november studiedagen belegd resp. voor de
jonge groothandelaren in groenten en fruit aangesloten bij de Bond van Binnenlandse
Groothandelaren (B.B.G.) en voor de Ned. Ver. voor Koeltechniek.
Het gedeeltelijk wegvallen van de hulp der Rijkstuinbouwconsulenten bij het ver
strekken van voorlichting aan en het verzamelen van gegevens uit de praktijk (perso
neelsinkrimping) wordt goed merkbaar, met als gevolg een naar verhouding te sterke
belasting van het eigen voorlichtingsapparaat, dat hiervoor te klein is. Op velerlei ter
rein zou meer bereikt kunnen worden met het uitdragen der beschikbare kennis. Om
gekeerd zou uit het bedrijfsleven veel meer van de aanwezige ervaring verzameld en
verwerkt kunnen worden, dan met de bestaande personeelsbezetting op het enorme
terrein van de afzet thans mogelijk is.
Op twee appelavonden en een middag werd door het hoofd van de proefkeuken
voorlichting gegeven over het gebruik van fruit in gebak.
Bouwactiviteiten.
In het seizoen 1960-1961 werden 41 adviezen op bouwkundig terrein uitgebracht.
Van deze objecten zijn er 21 gereed gekomen; van vorige seizoenen nog eens 7. Het
merendeel der 20 niet gerealiseerde adviezen werden door het niet tijdig verkrijgen van
een bouwvergunning opgehouden. Het overzicht van deze activiteiten met een verde
ling naar de drie opslagmethoden wordt gegeven in de hierbij opgenomen tabel. On
geveer 16% van de totale geadviseerde bouwcapaciteit (gerekend naar opslagcapaci
teit in gewichten produkt) heeft geen bouwvergunning gekregen (5e kolom).
Voor 3 objecten, welke in het volgende seizoen moeten worden gebouwd, zijn de
plannen reeds gemaakt. Deze maken samen uit 13% van het totaal. In dit overzicht
zijn niet verwerkt een tweetal objecten buiten Nederland met een opslagcapaciteit van
960 ton, een diepvrieskluis, een opslagruimte voor wijnen en een voorkoelcel voor pe
ren.

30

TABEL 1. Bouwaktiviteiten in 1961, uitgedrukt in tonnen opslagcapaciteit gerekend naar appels

Klaar gekomen objecten
Gemaakte
adviezen

Niet klaar gekomen objecten

in vroegere
seizoenen
geadviseerd

in seizoen
1960-1961
geadviseerd

geheel
vervallen

geen bouw „gepland"
vergunning voor seizoen
verkregen 1961-1962

Bewaarplaatsen
Koelcellen
Gascellen

617
1873
4751

120
158
295

202
1248
3091

107
100
200

222
525
540

920

Totaal

7241

573

4541

407

1287

1006

86
-

Bewaring en afzet
De houdbaarheid van de fruitoogst 1960 was slecht. Er moest tamelijk snel geruimd
worden wegens het vroegtijdig optreden van bewaarziekten. Het zeer natte groeisei
zoen, waarin onvoldoende gespoten kon worden in de boomgaarden, werd gevolgd
door een regenrijke oogsttijd. Het gevolg hiervan manifesteerde zich reeds spoedig in
een oppervlakkige schimmelgroei waardoor de vruchten groezelig en onogelijk wer
den. Er werd veel last ondervonden van roetvlekkenziekte. Door deze oorzaken wer
den reeds in de herfst veel partijen appelen afgekeurd voor export.
Door de grote oogst werd veel fruit tijdelijk in schuren opgeslagen. Hier kwam veel
oppervlakkige schimmelgroei voor. Het wassen van fruit werd zeer urgent. De resul
taten van een oriënterend onderzoek, waarbij fruit werd gewassen met fungiciden en
chloorkalk, werden door de praktijk snel toegepast. Het fruit was goed schoon te ma
ken, waardoor het dikwijls 1 of 2 kwaliteitsklassen in waarde steeg. Een grossier
bouwde een speciale wasmachine voor fruit. In loondienst werd ± 200 ton gewassen.
De verliezen aan bewaarziekten waren zeer groot. Jonathanbederf kwam in zeer
ernstige mate voor, evenals Gloeosporiumrot bij diverse rassen. Lage-temperatuurbederf veroorzaakte vooral bij Cox veel schade. Goudreinette had sterk te lijden van
steelrotaantastingen. Scald kwam voor bij Goudreinette en Golden Delicious, doch
de verliezen hierdoor waren niet groot.
Bij peren is zeer veel buikziekte voorgekomen. Conference vertoonde in degascellen
in veel gevallen een inwendige bruinverkleuring die meestal veroorzaakt was door
een te late pluk of te late inbreng. In verschillende gascellen werd koolzuurbederf waar
genomen, dikwijls gecombineerd met overrijpheidsverschijnselen.
Bewaring in plastic zakken en onder grote hoezen van polyethyleen vond op be
perkte schaal plaats. De resultaten waren gunstig. De proefgascel van polyethyleen te
Krabbendijke gaf voor het derde jaar een goede uitkomst.
Naar aanleiding van de in het vorig jaar opgedane gunstige ervaringen met anti-condensatiewanden in Hollandse gascellen, zijn verschillende veilingen er toe overge
gaan dergelijke wanden te monteren. In Zeeland heeft men er echter de voorkeur aan
gegeven om de cellen te veranderen van Hollands systeem in Engels.
Op de veiling Kesteren werd één koelcel verbouwd tot voorkoelruimte. Er is met
succes mee gewerkt. Peren bestemd voor de gascel konden hierin op snelle wijze worden
voorgekoeld.
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De prijzen van het bewaarfruit waren over het algemeen laag. Tegen het einde van
het seizoen werden hogere prijzen gegeven, doch hier stonden zeer grote verliezen aan
kwaliteit en uitval tegenover.
De afzet van koeldruiven verliep traag en tegen matige prijzen. De kwaliteit was ma
tig.
De opslag van uien was niet succesvol. Er kwam uitzonderlijk veel koprot voor. De
uitval door koprot en kale uien bleek bij veel partijen 50 % en meer te bedragen. Het
klaar maken van uien voor export heeft door dit grote percentage uitval bijzonder veel
tijd en arbeid gekost. De slechte resultaten bij de bewaring van uien zijn voor het be
drijfsleven aanleiding geweest om aan te dringen op intensivering van het onderzoek
met uien. Speciaal de behandeling van de ui vanaf de oogst tot de verzending zal nader
geanalyseerd moeten worden. Men vraagt tevens om uien met een hardere huid die
resistent zijn tegen koprot.
De houdbaarheid van de hardfruitoogst 1961 laat zich gunstig aanzien.
In de herfstrassen werd tamelijk veel stip waargenomen, doch andere bewaarziekten
kwamen nog niet voor.
De grootte van de oogst was beneden normaal. De matige bezetting van veel bomen
resulteerde in een grof produkt, dat tot grote voorzichtigheid bij bewaring maande.
Daar door de zeer hoge prijzen vlot wordt geruimd, heeft het merendeel van het grove
produkt de consument bereikt voordat er verliezen komen. Ofschoon de kleur van het
produkt algemeen iets tegenvalt is de kwaliteit goed.
De uienoogst 1961 is ten dele droog gekomen. Hierdoor zijn de verliezen aan koprot
geringer dan in 1960. Toch zijn er nog partijen met 40 en soms 50% koprot waargenoemen.
De afzet van druiven loopt gunstig tegen redelijke tot goede prijzen. Er zijn weer ta
melijk veel veilingdruiven in opslag. De kwaliteit is goed.
In het gebied van Katwijk heeft men wensen ten aanzien van het behoud van een
betere kwaliteit waspeen. Na het wassen blijkt tijdens verzending tamelijk veel uitval
door rot voor te komen. Er worden besprekingen gevoerd over de mogelijkheden om
dit te voorkomen of althans sterk te reduceren door het gebruik van desinfecteermiddelen bij het wassen.
Sorteren
De veiling Maasland heeft het centraal sorteren van tomaten gestaakt. De tijd tussen
het aanvoeren en het veilen bleek te kort te zijn. Ook wilden veel tuinders hun werk
kracht produktief maken door zelf te gaan sorteren.
In verband met de zeer grote ontwikkeling van schimmels op bewaarfruit, waardoor
dit onooglijk en groezelig werd, is door het C.B.T.V. een poetsmachine geïmporteerd,
die in een sorteerlijn kan worden opgenomen. Deze machine heeft redelijk werk ver
richt, ofschoon het resultaat minder was in vergelijking met dat van een wasmachine.
De sortering van tomaten bleek wel te wensen over te laten, zowel wat betreft de sor
tering op grootte als op kleur. Van de zijde van het C.B. wordt er op aangedrongen
d.m.v. een serie-aanvoersysteem een doeltreffende keuring te effectueren, waardoor een
uniformer produkt aangeboden kan worden. Het is echter aan twijfel onderhevig of
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het huidige systeem van individueel klaarmaken van tomaten op den duur tot het ge
wenste resultaat, uniforme partijen, zal leiden.
Ook hier zal de mogelijkheid van grote gemechaniseerde en zelfs ten dele geautoma
tiseerde pakstations in combinatie met koelhuizen ernstig in overweging moeten wor
den genomen. Men zal dan moeten afstappen van het idee : vanmorgen geplukt, van
avond de grens over.
De ervaring in het buitenland en onderzoek hier te lande hebben geleerd dat bij een
juiste behandeling en geconditioneerde opslag en vervoer een kwaliteitstomaat kan
worden aangeboden die niet behoeft onder te doen voor die welke via het huidige sys
teem wordt geleverd.
Naarmate meer uniforme kwaliteit wordt gevraagd zal hieraan voldaan moeten
worden, hetgeen betekent dat men niet moet schromen oude werkwijzen te vervangen
door nieuwe.
Verpakking en transport.
Op enkele Brabantse veilingen werd een proef genomen met een nieuw type aardbei
kistje van 4 kg inhoud. Hoewel aanvankelijk grote weerstanden werden verwacht tegen
dit kistje, bleken zowel telers als industrie er zeer tevreden mee te zijn.
Door het C.B.T.V. zijn een tweetal klein-verpakkingsmachines aangekocht voor be
proevingen. Het C.B. was van mening dat op het gebied van de klein-verpakking ook
voor de veilingen een taak was weggelegd. De twee machines zijn inmiddels aangeko
men en worden beproefd.
In het verslagjaar werden weer komkommers geëxporteerd in kartonnen dozen met
dikwijls nog wisselend resultaat. De export van appelen in pakbladen in kartonnen
dozen nam langzaam toe.
Van de zijde der hout-emballage industrie bleek belangstelling te bestaan voor voorraadkisten voor groente en fruit.
Het Centraal Bureau heeft verschillende typen kisten en bakken bij wijze van proef
laten plastificeren met het doel na te gaan of meermalig fust hierdoor beter is schoon
te houden. De bewerking is tamelijk duur. Resultaten zijn nog niet te melden.
De „consumerpack" van groente en fruit begint in de praktijk problemen op te leve
ren. Nu de wet ook verkoop door kruideniers van bepaalde verpakte groenten en fruit
mogelijk maakt, blijkt dat de kruideniers nergens het produkt kunnen kopen in de
voorgeschreven gesloten consumentenverpakking. Op de veilingen is dit produkt niet
te koop, evenmin als bij de groothandel. Dit probleem ligt voor het grootwinkelbedrijf
evenzo. Alleen is er hier een verschil, daar dit type bedrijven over voldoende kapitaal
kunnen beschikken om zelf voorziening te treffen voor het verpakken in consumenten
eenheden. Hier doen zich echter ook grote problemen voor ten aanzien van de
plaats waar het schoon maken, verpakken en verkoopklaarmaken moet gebeuren. De
groothandel staat enigszins aarzelend tegenover deze nieuwe ontwikkeling en is voor
alsnog niet geneigd op enige schaal over te gaan tot het klaarmaken van groente en
fruit in dit type verpakking. Met het panklare produkt heeft men geen onverdeeld gun
stige ervaringen opgedaan.
In het verslagjaar is het pallet op enkele veilingen ingevoerd. De veiling Poeldijk
heeft de tomatenaanvoer gepalletiseerd. Op de veiling Westerlee, waar aanvankelijk
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alleen tomaten op pallets werden verhandeld, worden nu ook andere produkten gepalletiseerd. Op de veiling Bunde heeft men de pallets voor opslag in koelcellen geïn
troduceerd. Verschillende veilingen hebben nog niet besloten het intern transport
efficiënter te maken door het gebruik van pallets. Wel worden er steeds meer heftrucks
aangeschaft die met klemmen zijn uitgerust. Veilingen, die voor het feit staan, dat er
uitgebreid of vernieuwd moet worden, bestuderen momenteel de mogelijkheden van
een goed gemechaniseerd intern transport. Ook in de koelhuizen wil men op verschei
dene plaatsen overgaan tot opslag op pallets.
In het algemeen wint het inzicht veld dat mechanisatie van het transport op de vei
lingen noodzakelijk is en dat dit dan aangepast moet worden aan het transport van
toeleverende en afnemende bedrijven. Bij het scheepstransport naar Engeland werd
reeds aansluiting gevonden. Het grootste probleem vormt thans echter wel de defini
tieve keuze van de afmetingen van het laadbord en de hierbij aan te passen uitwendige
afmetingen van het fust. Vooral bij het kleinfruit liggen hier nog grote moeilijkheden.
Standaardisatie
De standaardisatie-gedachte won internationaal meer en meer terrein. Zo kwam men
in E.C.E.-verband tot een algemene aanvaarding van kwaliteitseisen voor appelen,
peren, citrusfruit, tomaten, vroege aardappelen, uien, sla, andijvie en bloemkool.
Verwacht mag worden dat hierop nog andere produkten zullen volgen. Ook de stan
daardisatie van de sterkte van houten en kartonnen verpakkingen kreeg in dit verband
zijn beslag.
De standaardisatie van afmetingen van verpakkingen kwam weinig verder, zij het
dat de algemene inzichten en wederzijdse begrippen werden verduidelijkt.
Ten aanzien van de standaardisatie van koelvoertuigen voor het transport van beder
felijke levensmiddelen in het internationale verkeer en de gebruikmaking van deze
voertuigen werd vergaande overeenstemming verkregen.
Op het terrein van de standaardisatie van kwaliteit van verwerkte produkten werd
weinig vooruitgang geboekt.
Verwerking
De behoefte aan kwaliteitsnormen voor verwerkte produkten doet zich steeds meer
voelen, hetgeen ook blijkt uit een toenemende belangstelling voor dit onderwerp van de
zijde der Nederlandse groenten- en fruitverwerkende industrie.
Bij de groentedrogerijen waren, behalve over de onvoldoende kwaliteit van enkele
zomergroenten zoals prei en bonen, geen klachten. De maand september heeft een en
ander goed gemaakt voor de najaarsgroenten. Hoewel de verwerkingsapparatuur, de
inrichting van gebouwen en de verpakking van het gedroogde produkt de laatste
jaren duidelijk zijn verbeterd, blijft nog veel te wensen over. Het droogapparaat dat
thans het meest in gebruik is - een z.g. „Universele droger" - droogt de produkten on
der gemiddelde droogomstandigheden en is niet in staat aan meer extreme voorwaar
den (hoge temperatuur - korte droogtijd) te voldoen. Bovendien is de bediening van
het apparaat arbeidsintensief.
Veranderingen op dit gebied zullen zeker gestimuleerd worden door de ontwikkeling
van het vriesdrogen. Voor deze nieuwe methode hebben de fabrikanten van droge soe
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pen thans het meeste belangstelling. Zij zijn dan ook in feite de afnemers van de 3 pro
ducenten van gevriesdroogde groenten en vlees. De verwerkingsmogelijkheid in Ne
derland is thans in totaal 4-5000 kg (vers) per 24 uur.
Ofschoon dus qua hoeveelheid van weinig betekenis, kan de kennismaking met het
gevriesdroogde produkt, dat in het algemeen kwalitatief belangrijk beter is dan dat
afkomstig van hete-luchtdroging, een aansporing zijn om laatstgenoemde droogmetho
de te verbeteren, ook al zullen hiervoor nieuwe apparaten moeten worden aangeschaft.
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ONDERWIJS EN PUBLIKATIES
Het I.B.V.T. organiseerde in 1961 zelf geen cursussen, maar meermalen werd een
beroep om medewerking van het Instituut gedaan. Enkele fruitteeltscholen, opleidings
scholen voor landbouwhuishoudleraressen en cursussen voor detailhandelaren in
aardappelen, groenten en fruit kwamen voor een ontwikkelingsdag.
Het Onderwijsinstituut voor de Levensmiddelenbranche deed een beroep op het
I.B.V.T. voor een aantal instructielessen over de handel in groenten en fruit voor le
raren van de Kruideniersvakopleiding. Voor dit instituut werd eveneens een cursus
voor gevestigde kruideniers gegeven, i.v.m. de mogelijkheden die door het Vestigingsbesluit voor de kleinhandel voor de verkoop van groente en fruit in kruidenierswin
kels waren geopend. Aan een opleidingscursus voor veilingskeurmeesters werden de
lessen over koelen en bewaren van fruit gegeven en werd medewerking verleend bij het
afnemen van de examens.
Aan het Bedrijfschap voor de Groothandel en Tussenpersonen in Groenten en
Fruit werd assistentie verleend bij het afnemen van de examens voor het vakdiploma
Binnenlandse Groothandel voor Groenten en Fruit.
Enkele wetenschappelijke onderzoekers verzorgden een aantallessen in levensmidde
lentechnologie aan de Rijks Hogere Tuinbouwschool te Utrecht.
Publikaties
Voor de herdenking van het 25-jarig bestaan werd veel publicistische activiteit ont
wikkeld. Op verzoek van het instituut kwamen zes vakbladen omstreeks half juni met
een speciaal I.B.V.T.-nummer uit, dat naast een redactioneel hoofdartikel gevuld
werd met een aantal vaktechnische artikelen van I.B.V.T.-medewerkers. Bovendien
verschenen in de loop van het jaar nog een aantal publikaties in vaktechnische en we
tenschappelijke tijdschriften. In totaal zagen op deze wijze 70 artikelen het licht.
Ter gelegenheid van het jubileum werd een jubileumboekje uitgegeven, waarin een
korte beschrijving van de historie, de doelstelling en de activiteiten van het instituut
werd gegeven. In 1961 werd weer begonnen met het uitgeven van een aantal brochures
in de reeks mededelingen van het I.B.V.T. Er kwamen 5 brochures gereed. Aan het
einde van dit verslag wordt een overzicht gegevens van alle publikaties in het jaar 1961.
Tenslotte werd de dagblad- en vakpers uitgenodigd voor een persconferentie. Een
groot aantal bladen gaf hieraan gehoor en een tweetal bijeenkomsten werd belegd,
n.l. in juni voor de journalisten van diverse bladen en in november voor de redactrices
van de damesrubrieken uit dag- en weekbladen.
Tentoonstellingen
Aan twee tentoonstellingen werd deelgenomen nl. in februari ter gelegenheid van
de kleinfruitteeltdag te Kapelle-Biezelinge en in september aan de MG 61 te Groningen.
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KORTE VERSLAGEN VAN HET LOPENDE ONDERZOEK
A. VERSE PRODUKTEN
FYSIOLOGIE
Verband tussen gaswisseling en andere factoren tijdens de bewaring
Drs. J. E. Boeke - proj. no. B 122
Dit onderzoek richt zich op niet-destructief meetbare factoren in de bewaarfysiologie van fruit. Zulke factoren zijn het uiterlijk (kleur, diverse symptomen van bederf) en
de ademhalingsintensiteit, welke beide gedurende de gehele bewaarduur kunnen worden
vervolgd zonder dat de bewaaromstandigheden worden verstoord.
Hiertoe zijn de vruchten afzonderlijk in ademhalingsvaatjes gesloten, die visueel
onderzoek van buitenaf mogelijk maken en waarin een atmosfeer van constante tempe
ratuur, samenstelling en luchtdruk wordt gehandhaafd.
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FIG. 3.
COrproduktie van drie stuks
Jonathan appels (A, B en C)
gedurende honderd dagen (14
nov. 1960-22 febr. 1961) bij
10°C.
Na twee maanden begon de
C02-produktie af te wijken
van het verloop van C. Op A
werd 19 dagen tevoren het
eerste symptoom van steelrot
ontdekt (O). Op B werd het
eerste stekplekje aangetrof
fen 22 dagen nadat de stijging
was begonnen (0).
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Gedurende het bewaarseizoen 1960—'61 waren 46 stuks appels in het onderzoek be
trokken, t.w. drie maal tien stuks Jonathan (van drie verschillende herkomsten) en
tien plus zes stuks Schone van Boskoop (welke twee verschillende scald-werende be
handelingen had ondergaan). Zelfs deze kleine monsters bleken significante verschillen
in C02-produktie te zien te geven bij 10°C gedurende een tijdsverloop van honderd da
gen. Ook bleek het optreden van uitwendige symptomen van microbieel bederf te wor
den voorafgegaan door een significante stijging van de C02-produktie, beginnende ge
middeld drie weken vóór de eerste stekplekjes zichtbaar werden. Dit in tegenstelling
met onze ervaringen van 1958—'59, toen vrijwel steeds eerst het stek, daarna de stijging
van de C02-produktie waarneembaar werd. Het zichtbaar worden van Jonathan
spot, van lenticelspot en van schimmelpluis op de steeltjes ging niet gepaard met ver
andering van de C02-produktie.
Evenals vorig jaar werd waargenomen dat een tijdelijke geringe temperatuurverhoging een langdurige nawerking had op de C02-produktie ; het effect van een kortston
dige verwarming van enkele graden was nog een week later merkbaar. Daarom zijn pas
geplukte appels, die immers minstens een week nodig hebben om in evenwicht te
komen met de geboden bewaaromstandigheden, niet geëigend om aan deze precisiemetingen te worden onderworpen.
Niettemin werden in het vóórseizoen 1961 kortdurende bepalingen gedaan aan
James Grieve en Cox's appels. Een verband tussen plukdatum en climacteriële stij
ging van de C02-produktie was duidelijk merkbaar in monsters van 8 à 10 afzonderlijke
appels.
Tevens is een begin gemaakt met een poging om het zacht worden van vruchten nondestructief te meten. Met een alleszins provisorische apparatuur kon worden aange
toond dat het zeer waarschijnlijk is dat ook deze factor van de bewaarfysiologie t.z.t.
kan worden vervolgd.
Rapporten:

Boeke, J. E., Gaswisseling van afzonderlijke vruchten: Resultaten over 1959-'60. I.B.V.T.-rapport
1160.

Boeke, J. E., Gaswisseling van afzonderlijke vruchten: Resultaten over 1960-'61. I.B.V.T.-rapport
1190.
Publikatie:

Boeke, J. E., Preliminary studies on the anamnesis of storage diseases in fruits and vegetables. Inlei
ding ter gelegenheid van het Symposium on Storage of Fruits and Vegetables, I.B.V.T., 23 mei
1961.
Ann. Bull. Inst. Int. du Froid (1962).

Bepaling van de rijpheidsgraad van appelen en peren
Dra. A. C. van Schreven, Ir. J. J. Doesburg - proj. no. B 117
Waarnemingen dat het optreden van diverse bewaarziekten bij appelen wordt beïn
vloed door de ontwikkelingsgraad van het fruit tijdens de pluk, hebben geleid tot het
streven om verschillende bepalingen te beproeven waarmee de ontwikkelingstoestand
(rijpheidsgraad) kan worden vastgesteld.
Verleden jaar is reeds vermeld dat tussen de uitkomsten van verschillende rijpingsbepalingen en het optreden van inwendig bederf tijdens de bewaring weinig of geen
verband bestaat.
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Uit de literatuur blijkt dat er bij appelen minstens drie groepen van processen zijn,
welke betrekkelijk onafhankelijk van elkaar voortgang vinden tijdens de rijping van
appelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gangbare eenvoudige chemische of
fysische rijpingstesten, welke een beeld geven van deze min of meer afzonderlijk lopen
de processen, slechts een zeer beperkte waarde hebben voor de vaststelling van de wer
kelijke ontwikkelingsgraad.
Bovendien kunnen verschillende milieufactoren in een vroeger of later ontwikke
lingsstadium de vatbaarheid voor het optreden van bewaarziekten veranderen en
hierdoor het verband met de ontwikkelingsgraad doorkruisen. Een gefundeerde studie
van de invloed van deze milieufactoren tijdens de groei stuit op grote moeilijkheden,
omdat deze factoren bij het betreffende gewas niet nauwkeurig zijn te regelen.
Publikatie:

Doesburg, J. J., Some notes on development and maturation of fruits in relation to their suitability
for storage;
Inleiding ter gelegenheid van het Symposium on Storage of Fruits and Vegetables, I.B.V.T., 23
mei 1961 : Annexe Bull, l'lnst. Int. du Froid (1962).
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II. BEWAARZIEKTEN
„Stip" bij appels

Dra. A. C. van Schreven - proj. no. B 1

In 1960 werden voor de tweede maal Cox's O. Pippin appels bewaard van het N-, K-,
Mg- en Ca-bemestingsproefveld dat door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te
Oirlo is aangelegd. Voor de bewaring werden appels uitgezocht van bomen met zoveel
mogelijk overeenkomstige dracht. Van 34 objecten werden zo mogelijk 4 kisten à 12 kg
(2 kisten per boom) opgeslagen. Na de wiskundige bewerking der bewaarresultaten,
waarbij de invloed van dracht en vruchtgrootte werd geëlimineerd bleek dat bemesting
met K en Mg het percentage stip verhoogde, Ca dit verminderde, terwijl met N geen
duidelijk verband werd aangetoond.
TABEL 2. Invloed bemesting op % stip bij Cox's Orange Pippin

Bemesting
N
K
Mg
Ca

Trap
0

1

2

22
13
13
22

21
22
25
15

18
22

Statistische
betrouwbaarheid

++
++
++

Naar aanleiding van literatuurgegevens, waarin eveneens de gunstige werking van
Ca naar voren kwam, werd op 2 percelen met Ca gespoten. Op beide percelen verha
gelde het fruit. Het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid spoot echter een serie Coxbomen op het proefveld te Oirlo met Ca-lactaat. De appels van deze bomen werden
eveneens in onze bewaarproeven betrokken en het bleek dat zowel het percentage
boomstip (van 12-4%) als het percentage bewaarstip (van 21-7%) daalde door deze
behandeling. In 1961 zijn deze bespuitingsproeven op een tiental bedrijven door het
I.B. en I.B.V.T. herhaald.
De proeven over de verdamping van appels onder geconditioneerde omstandigheden
van vocht en temperatuur vinden goede voortgang.
Publikaties:

Schreven, A. C. van, Bitterpit. Colloque sur l'Entreposage de Fruits et Légumes, Wageningen, Pays
Bas 1961.
Ann. Bull, l'lnst. Int. du Froid. 1962.
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Bestrijding van Jonathanbederf

Dra. A. C. van Schreven-proj. no. B 10

In het seizoen 1960/61 werden verschillende proeven, die in 1959/60 in verband met
het onderzoek naar de oorzaak en bestrijding van Jonathanbederf waren uitgevoerd,
herhaald. Ook dit jaar werden daarnaast proeven opgezet met Cox's Orange Pippin
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teneinde het bederf in dit ras te vergelijken met dat in de Jonathan. In het seizoen
1960/61 trad zeer veel bederf op en werd in enkele Jonathanpartijen een ernstige aan
tasting door glazigheid waargenomen.
a. Uitgestelde bewaring
Hierbij werden appels van 3 plukken gedurende 1 en 2 weken bij 10°C geplaatst
voordat zij overgebracht werden naar 2°C. Een controle werd direct bij 2°C opgesla
gen. Gedurende de voorbehandeling was de helft der kisten omgeven door pliofilm.
De appels werden direct na het verlaten der koelcel en na 1 week staan bij kamertempe
ratuur gesorteerd. Er werd geen duidelijke invloed gevonden door het al dan niet om
hullen met pliofilm. Op de 2e sorteerdatum was het percentage bederf altijd zeer toege
nomen. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van deze proeven in
1959 en 1960.
TABEL 3. Invloed van 1 en 2 weken uitstel van de bewaring bij 10° C op het % bederf bij 2°C

Uitstel in
weken
0
1
2

Pluk
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1959-1960
Cox D
48
73
73
15
21
41
5
10
24

Jon. C
5
7
26
0.1
2
10
1
3
9

1960--1961
Jon. A

Cox A

Cox B

Jon. A

Jon. B

17
19
46
11
13
39
16
22
43

26
42
31
10
21
8
9
9
3

51
72
51
40
42
12
39
35
10

13
26
29
14
21
32
14
20
24

50
60
74*
44
44
12*

30
25
69*

* Sterk glazige appels.

FIG. 4.
Diverse vormen van Jonathanbederf

Het percentage bederf in de Cox blijkt in beide jaren door het uitstellen van de be
waring bij 10°C duidelijk te verminderen. Bij de Jonathan werd ditzelfde gezien in ap
pels van één herkomst in 1959/60 en in appels van de le en 2e pluk van één herkomst in
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1960/61. De appels van perceel A die in beide jaren voor deze proef werden bewaard,
vertoonden noch in 1959, noch in 1960 een verlaging van het bederf door het uitstellen
van de bewaring. Het bleek dat in deze appels in beide jaren het z.g. „sponzige" be
derf voorkwam (zie rapport 964, 1956). In de appels van de derde pluk van perceel B,
kwam bijzonder veel glazigheid voor.
Ook deze appels vertoonden geen verlaging van de aantasting door bederf na uit
stellen van de bewaring bij 2 °C.
b. De proeven onder a werden uitgebreid met onderzoek waarbij een meer geleidelijke
verlaging van de bewaartemperatuur werd toegepast. Hierbij werden Cox's van twee en
Jonathans van drie percelen, alle van de laatste pluk, gedurende 2, 4 en 6 weken bij een
temperatuur van 6 °C verplaatst en pas hierna overgebrachtn aar 2 °C. Tijdens deze voor
behandeling was de helft der kisten omgeven door pliofilm. Van 2 der 3 series Jona
thans werden ook appels gedurende 2, 4 en 6 weken bij 6°C in gascontainers met 6 %
C02 en 15 % 02 opgeslagen voordat zij naar de koelcel van 2 °C werden overgebracht.
De appels werden weer na de bewaring direct en na één week staan bij kamertempera
tuur gesorteerd. De omhulling door pliofilm tijdens de bewaring bij 6°C bleek geen
invloed uit te oefenen op de aantasting door bederf. In tabel 4 worden de resultaten
van deze proef samengevat.
TABEL 4. Invloed van een voorbewaring bij 6°C in koelcel of gascel gedurende 2, 4 en 6 weken op het
% bederf bij 2°C in 1960-1961

Aantal weken
bij 6°C

Bewaar
omstandigheden

0
2
2
4
4
6
6

k
g
k
g
k
g

Cox D

CoxE

Jon. C

Jon. D

Jon. E

85
75

28
11

31
20

42

2

16

12

1

14

37
30
19
17
12
11
7

31
24
25
13
19
10
14

k = koelcel
g = gascel

Cox blijkt buitengewoon gunstig te reageren op een geleidelijke verlaging van de
bewaartemperatuur maar ook bij de Jonathan wordt hierdoor een zeer duidelijke ver
laging van het percentage bederf waargenomen, ook als de voorbewaring bij 6°C in de
gascel plaatsvindt. Elke voorbehandeling van de Jonathan bij hogere temperatuur
doet echter het percentage spot toenemen, behalve wanneer deze geschiedt in de gasbewaring. Voor de praktijk is het van belang na te gaan of een langzame daling van de
temperatuur bij gasbewaring gedurende de gehele bewaarperiode eveneens het percen
tage bederf vermindert, nu echter zonder dat spot optreedt en de rijping te sterk wordt
versneld. Dit wordt in 't komende seizoen onderzocht.
c. Smith (Ditton Laboratory, Eng.) raadt aan een tussentijdse opwarming van enkele
dagen toe te passen om het percentage bederf te verminderen. In zijn proefnemingen
met Bramley's Seedling lag de gunstige periode 6-9 weken na de oogst. Hij veronder
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stelt dat tengevolge van de bewaring bij te lage temperatuur toxische stofwisselingsprodukten ontstaan die door de opwarming zouden kunnen verdwijnen. Valt de op
warming te laat dan is het kwaad reeds geschied en is geen herstel meer mogelijk.
In onze proeven werden tussentijdse opwarmingen uitgevoerd door telkens 3 kisten
Cox of Jonathan om de 3 weken gedurende 5 dagen bij 10-12 °C te plaatsen en hierna
weer terug te zetten bij 2 °C. In tabel 5 zijn de resultaten van beide proefjaren samenge
vat.
TABEL 5. Invloed van tussentijdse opwarming op het optreden van bederf bij Cox en Jonathan: percentage
bederf na bewaring.

Tijdstip van opwarmen
na de oogst (in weken)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
Controle
* Zeer glazige appels.

1959--1960
Cox C

Cox E

Jon. B

18

59
38

7
7
13
10
27
26
25
15
29
20
26

31
43
36
36
32

31

31

40
46
62
78

71

1960--1961
Jon. C
9

22
22
17
21

-

Cox A

Cox B

Jon. A

Jon.B*

10

30

25

83
83
89
88

13
21
23
19

33
43
49
51

28

56

16
19
17
19

13

26
24
29
28
28
26
29

89

Slechts in één geval Cox en één geval Jonathan werd gevonden dat een opwarming
die enige weken na de oogst plaats had het percentage bederf verminderde. Deze
Jonathans die gevoelig waren voor het sponzige type van het bederf reageerden ook
niet met een vermindering van het bederf door het uitstellen van het bewaren. In 5
van de 8 gevallen werd 't minste bederf gevonden wanneer de appels direct na de oogst
de „opwarming." ondergingen. Hier kon dus nog geen sprake zijn van de aanwezig
heid van toxische bestanddelen tengevolge van bewaring bij te lage temperatuur. De
Jonathans een perceel B waren zeer ernstig glazig en waren onder geen omstandigheid
bewaarbaar.
d. Vocht en temperatuurproeven werden uitgevoerd bij 3° en 6°C met Jonathans en
Cox's van twee percelen. De helft van de kisten was gedurende de gehele bewaarperio
de omhuld met pliofilm, teneinde een verschil in vochtgehalte van het milieu te krijgen.
De appels waren op 3 data geplukt. In 21 van de 24 gevallen werd meer bederf gevon
den in de appels uit de kisten die omgeven waren met pliofilm. Hierbij zij opgemerkt
dat de proefopzet waarbij pliofilmomhulsels gebruikt worden om het vochtgehalte
van het milieu te verhogen niet ideaal is. Door de ophoping van vluchtige bestanddelen
van de appels is het niet ondenkbaar dat de rijping in de omhulde kisten versneld
voortgang kon vinden. Daarom werd in dit seizoen een opstelling ontwikkeld waarbij
in afgesloten containers bij vergelijkbare temperatuur en ventilatie het vochtgehalte
kan worden gevarieerd. Met deze opstelling zal in het komende seizoen de invloed van
het vochtgehalte op het optreden van bederf nogmaals worden onderzocht. Alle appels
vertoonden duidelijk het meeste bederf bij de laagste temperatuur. Alleen de Jona
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thans van de 3e pluk van perceel B volgden deze regel niet. Op de eerste sorteerdatum
vertoonden deze zeer glazige appels meer bederf bij de hoogste dan bij de laatste
temperatuur. Na een week staan in de werkhal werd bij beide temperaturen ongeveer
evenveel bederf gevonden.
e. Aan monster Jonathans en Cox's afkomstig van 2, 3 en 6°C, die gedurende de be
waarperiode regelmatig werden onderzocht, werd het optreden van bederf en spot ver
volgd. Hierbij werden de monsters telkens direct en na een week staan bij 10°C onder
zocht. Duidelijk kwam weer tot uiting dat het bederf latent aanwezig kan zijn en door
het staan bij hoge temperatuur te voorschijn kan worden gebracht.
Aan de Jonathan monsters werd het verloop van de K-permeabiliteit vervolgd.
Evenals het vorige jaar werd gevonden dat in appelschijfjes geen zeer sterke toeneming
van de K-uitscheiding kon worden vastgesteld voor of tijdens het optreden van bederf
in de appels. Liebermann vond vroegtijdig sterk toegenomen K-permeabiliteit in de
bataat wanneer deze aan te lage temperatuur werd blootgesteld.
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Het bestrijden van scald

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

Het in dit seizoen verrichte werk om het optreden van scald te bestrijden vormt een
voortzetting van dat van de voorgaande jaren. De meerjarige rvaring opgedaan met
het in Amerika ontdekte difenylamine (DPA) en het alhier gevonden sym. -dimethyldi-

FIG. 5.
„Scald" op Golden Delicious
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fenylureum (DDU) geeft de zekerheid dat beide stoffen scald volledig zullen bestrijden.
Voor DPA staat tevens reeds de geschiktste toe te passen concentratie vast nl. 0,8°/00
van de dompelvloeistof. Voor DDU werd nog eens nagegaan of de veronderstelde
verschillende laagste nog optimaal werkende concentraties voor de diverse scald-gevoelige rassen inderdaad juist gekozen zijn.
Verder vormt de samenstelling van het oplosmiddel nog een op te lossen moeilijk
heid, indien men een alcoholisch mengsel wil vermijden. Deze beide stoffen DPA en
DDU, vereisen nog steeds een officiële goedkeuring voor toepassing op fruit, de derde
actieve stof, het alhier in 1957—'58 gevonden lecithine (alleen werkzaam bij Goudreinetten) vereist dit niet.
In dit seizoen werden de volgende onderwerpen nader uitgewerkt.
1. Lecithine-proeven met Goudreinetten. Het doel was na te gaan of lecithine scald
op Goudreinette weer zou bestrijden, of het dure lecithine ex ovo vervangen zou kun
nen worden door het uiterst goedkope lecithine ex soya en of de zo geschikt gebleken
± 35 % alcoholische oplossing door een van water met een uitvloeier vervangen zou
kunnen worden. Uit de proefresultaten werd geconcludeerd dat •- 0,4% lecithine uit ei
in een 40% alcoholische oplossing scald op Goudreinette zal bestrijden, maar dat
echter voor lecithine uit soya hogere concentraties nodig zullen zijn. Hogere of lagere
alcohol-concentraties dan ±40% doen afbreuk aan het gunstige lecithine effect. Van
de waterige oplossingen voldeed die met de uitvloeier Tween-80 nog het beste. Het is
niet onmogelijk dat de vereiste lecithine (soya) concentratie bij toepassing van een wa
terige oplossing boven 2 % zal moeten liggen. Gezien de lage prijs van deze stof vormt
dit echter geen bezwaar.
2. Dompelproeven met DPA en DDU met 5 rassen. Dit jaar bleek reeds 0,1 % DDU
op Goudreinette geheel te voldoen. Het is evenwel raadzaam voor dit ras 0,2 % DDU
aan te houden. Ook voor Lombarts Calville was dit jaar 0,1 % DDU voldoende, als
ook 0,5°/00 DPA. 0,3 % DDU bestreed scald op Bramley's Seedling volledig en 0,15 %
DDU voor 7/8 van de controle. 0,1 % DDU was voldoende voor Present van Engeland.
Interessant is de zeer sterke scaldreductie bij Golden Delicious. Hier was immers de
vraag of de gedurig toenemende gevallen van schilverkleuring, in de laatste jaren bij
dit ras geconstateerd, tot scald zullen moeten worden gerekend. Waarschijnlijk heeft
men dus inderdaad bij dit ras met scald te maken. De beperkte bestrijding zou dan zijn
verklaring kunnen vinden in het ongunstige effect van een tussentijdse sortering bij
hogere temperatuur voor het Gloeosporiumonderzoek.
Het tweede aspect van dit onderzoek namelijk de poging alcoholische oplossingen
te vervangen, leverde het verrassende resultaat op dat een waterige oplossing met
Tween-80 nagenoeg dezelfde bestrijdingskansen biedt. Andere uitvloeiers waren dui
delijk minder effectief.
Verder werd dit jaar voor het eerst een gasbewaringsproef ingezet met een scaldgevoelig ras behandeld met DDU. Het bleek nu dat bij de getoetste Bramley's Seedling
appels 0,3 % DDU bijna geen enkel effect gehad te hebben tegen het optreden van
scald. Dit eventuele falen van DDU onder gasbewaringsomstandigheden zou niet
alleen een onverwacht feit naar voren brengen waarmee de praktijk rekening zal
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moeten houden, maar het zou eveneens van theoretische betekenis kunnen worden.
Tenslotte bleek, dat lage temperaturen (± 2°C) geen beperking vormen voor DDU
om scald-aantasting volkomen te verhinderen.
3. Dompeltijdenproef met DDU en lecithine. Door de proeven met variërende dom
peltijden worden uitsluitend praktische doeleinden nagestreefd. Nagegaan werd in
hoeverre de lengte van het contact van de appel met de dompelvloeistof van betekenis
is op het bestrijdend effect. In tegenstelling tot verleden jaar bleek nu dat zowel met
lecithine-, als met DDU-oplossingen bij korte tijden (1 sec., 10 sec. en 30 sec.) de leng
te van het bevochtigen toch wel een - zij het geringe - invloed te hebben. Wil men in
de toekomst dompelproeven doen op praktijkschaal met grote bakken dan zal de
voorkeur vallen op dompeltijden langer dan 30 sec.
4. Onderzoek naar de basis van de lecithine-activiteit. Gewerkt werd met twee rassen
t.w. Goudreinette, waarop lecithine inwerkt en Lombarts Calville, dat niet op lecithine
reageert. Er werd een groter aantal stoffen getoest, die alle meer of minder de bouwste
nen vormen van lecithine. Indien lecithine zou werken als een voedingsstof voor de
schil, dat zouden de hierop gelijkende verbindingen eveneens een, zij het ook zwakke
re, beperking van scald moeten vertonen. De resultaten waren echter bij beide rassen
negatief. Daarom werd de voorlopige conlusie getrokken, dat lecithine zeer waar
schijnlijk op Goudreinette als een coating werkt. Goede coaters bleken namelijk speci
aal op Goudreinette scald aanzienlijk terug te dringen.
5. Onderzoek naar de basis van DDU-activiteit. Proeven om de werking van DDU
en DPA op te helderen zijn reeds sedert verscheidene jaren verricht. Ook dit jaar wer
den een aantal stoffen, zuiver om theoretische redenen, getoetst. De resultaten leid
den slechts er toe dat men de lijst van factoren waarop de difenylwerking niet zal be
rusten, kon uitbreiden. Tot op heden is dus de feitelijke activiteit nog steeds onbekend.
Een nieuwe bijzonder actieve stof bleek N-methyldifenylamine te zijn. Verscheidene
reducerende stoffen werden zonder succes getoetst, p-methylaminofenolsulfaat gaf
evenwel op Goudreinette 50 % vermindering van scald.
Tenslotte zij nog eens de aandacht gevestigd op de wel unieke eigenschappen van
DDU. Deze stof bestrijdt scald, reduceert stek en Gloeosporium nog het beste van
alle tot nu toe getoetste stoffen (vgl. B 61, pag 48) en bevordert de grondkleur van de
appel (vgl. B 159, pag. 72). Anderzijds heeft lecithine het voordeel geen enkele goed
keuring voor toepassing te vereisen, zowel van binnen- als buitenland, en het is, althans
wat de soya lecithine betreft, veel goedkoper.
Publikatie:
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Bestrijdingsmethoden en oorzaken van spot bij Jonathan
Drs. O. L. Staden - proj. no. B 158
Uit de resultaten van de proeven van het seizoen 1957—'58 werd geconcludeerd dat
de beide schilziekten van de appel, t.w. scald en spot van verschillende aard zijn.
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Daarom werd bij het opzetten van de proeven voor het daarop volgende jaar besloten
het werk tegen het optreden van spot volledig te scheiden van dat gericht tegen scald.
Gevonden werd, dat coatings, zowel als lecithine (uit ei), spot bestreden.
In 1959—'60 bleek lecithine weer uitstekend te voldoen en wel deze keer op
appels die in de controle vrij sterk door spot waren aangetast. Een poging om de lecithine-activiteit tegen spot op te helderen leidde tot geen positieve oplossing, daar
spot op geen van de behandelingen reageerde.

FIG. 6.
Jonathan spot

Ook dit seizoen (1960—'61 ) werden de proeven evenals de voorgaande jaren opgezet
met fruit van twee herkomsten. Hierbij kan men het opgestelde werkschema in vier
groepen als volgt onderverdelen.
1. De uit ei gewonnen lecithine is vrij duur. Daarom werd nagegaan of misschien le
cithine uit soya de eerste zou kunnen vervangen. Dit werk werd gekoppeld aan een
onderzoek naar de laagste nog optimale lecithine-concentratie die met succes kan
worden toegepast.
2. Onderzoek naar de feitelijke werking van lecithine, door nu ook stoffen te toetsen
die als de bouwstenen van deze verbinding kunnen worden beschouwd.
3. Het toetsen van enige coatings. Hierin zou de basis van de lecithine-activiteit na
melijk zeer goed gezocht kunnen worden.
4. Een beïnvloeding van de fysiologische processen van de schil door verbindingen die
een remmende dan wel een stimulerende invloed hierop zouden kunnen uitoefenen.
Uit de proefresultaten van de zeer zwaar door spot aangetaste vruchten van dit sei
zoen bleek, dat een even goede spotbestrijding valt te realiseren door de vervanging
van het dure en derhalve voor de praktijk niet toe te passen lecithine ex ovo door het
uiterst goedkope lecithine ex soya. De vereiste lecithine-concentratie zal zeer waar
schijnlijk boven 1 % moeten worden gesteld.
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Het gunstige effect van lecithine op spot bleek zeer afhankelijk te zijn van de samen
stelling van de toegepaste oplossing. Daar spot ook dit jaar niet op de diverse stoffen
van groep 2 en 4 heeft gereageerd, kan een verklaring van de lecithine-activiteit nog het
beste gezocht worden in coating-eigenschappen van deze stof. Lecithine is een volledig
onschadelijke verbinding.
Smaakproeven met onbehandeld en behandeld fruit toonden dat de met lecithine
behandelde vruchten overtuigend beter beoordeeld werden. Een bespuitingsproef
uitgevoerd met lecithine in de boomgaard gaf hoopgevende resultaten.
Publikatie:
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Gloeosporium bij appel
Drs. O. L. Staden, Ir. W. S. Duvekot en Q. P. van der Meer - proj. no. B 61.
Schilbehandeling
Maatregelen ter bestrijding van de op de appel optredende Gloeosporiumaantastingen komen in feite neer op een stekbestrijding in het algemeen, daar, althans tot op
heden, geen selectieve methode bekend is. Daarom kan gesteld worden dat elk middel
dat stek goed beperkt ook de Gloeosporium-aantastingen zal reduceren. Vandaar dat
de gegevens van elke behandeling waarbij enig effect op stek verwacht zou kunnen wor
den ook voor dit project van waarde zijn, ook al was de opzet van de proef niet voor
Gloeosporium-bestrijding bedoeld.
Over de resultaten van de behandelingen met een groot aantal zeer verschillende
typen stoffen - antibiotica, coatings, uitvloeiers, fungiciden - kan het volgende meege
deeld worden.

\
*

FIG. 7.
Gloeosporiumrot op Golden
Delicious
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Hoge percentages alcohol, soms vereist voor het oplossen van bepaalde stoffen,
kunnen, tegen de verwachting in, de hoeveelheid stek soms juist verhogen. Het wassen
van het fruit in stromend zuiver water heeft soms geen, soms een zwak stek- en Gloeosporium-beperkend effect. Geen van de getoetste antibiotica, waaronder pimaricine
en griseofulvin, reduceerden Gloeosporium. Eveneens niet of bijna niet de getoetste
uitvloeiers. Goed coatende stoffen hebben een gunstig effect via een vertraagde afrij
ping van de appel. Van de fungiciden hadden o.a. sulfanylzuur in sommige gevallen
een zwak effect, sorbinezuur geen enkele. Van alle behandelingen bleek die met sym.dimethyldifenylureum (DDU) het beste te voldoen. Met deze verbinding werd nage
noeg bij elk ras stek zowel als Gloeosporium zeer duidelijk teruggebracht. Enige voor
beelden mogen dit toelichten : stek op Goudreinette met 0,2 % DDU van ± 12 % in de
controle teruggebracht tot 2%, idem op Pres. v. Engeland met 0,1 % DDU van 22%
tot 7%, Gloeosporium op Golden Delicious met 0,3% DDU van 54% tot 12%, op
een andere herkomst van dit ras met 0,1 % DDU van 81 % tot 51 %.
Een bespuitingsproef in de boomgaard met griseofulvin, uitgevoerd op Golden
Delicious bomen op 6 tijdstippen waarvan de laatste vlak voor de oogst, leverde een
redelijke Gloeosporium-vermindering op, namelijk van 47 % tot 30%. Ook de uitbrei
ding van de aantastingen was geringer.
Invloed van bewaaromstandigheden
Golden Delicious appels van 3 herkomsten werden bewaard bij 3 en 6°C, waarbij de
helft van de kisten omgeven werd door pliofilm om een verschil in het vochtgehalte
van het milieu te verkrijgen. Bij de sortering werd met de mate van aantasting van
iedere appel rekening gehouden. In de tabel wordt de Gloeosporiumaantasting gege
ven in percentages van de mogelijke maximale aantasting op alle appels van iedere se
rie, terwijl tussen haakjes het percentage van het aantal aangetaste appels is genoemd.
TABEL 6. Gloeosporiumaantasting van Golden Delicious bewaard bij 3° en 6°C

Herkomst
A
B

C

Sorteerdatum
15/1
15/2
15/1
15/2
15/1
15/2

d = zonder pliofilm

6°C

3°C

d

V

14.7 (40.0)

22.6 (48.4)

4.7 (13.1)

14.0 (35.4)

39.0 (70.7)

66.6 (80.1)

d
1.1
12.8
0.6
3.7
8.5
22.0

( 6.1)
(35.2)
( 2.3)
(12.7)
(29.3)
(50.5)

V

0.9
14.8
0.3
4.4
14.5
55.1

( 4.4)
(40.0)
( 2.0)
(17.9)
(50.0)
(79)

v = met pliofilm.

De cijfers tonen dat bij een hogere temperatuur en een hoger vochtgehalte door ge
bruik van pliofilm de aantasting door Gloeosporium toeneemt. Bij de appels van ver
schillende herkomst is deze invloed echter lang niet even groot.
Er werd ook onderzocht of toepassing van S02 de Gloeosporium-ontwikkeling bij
Golden Delicious remt. Als proefmateriaal dienden vruchten van 3 bedrijven waar
vaak een ernstige Gloeosporium-aantasting werd waargenomen. De S02-toediening
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liep uiteen van 1 maal 2 weken 1/8 % gedurende 1 uur tot 1 maal per 2 weken 1/500 %
gedurende 1 dag.
Hoewel er een sterke Gloeosporium-ontwikkeling op de appels optrad en er een
lichte beschadiging werd waaigenomen van hoge SOa-doseringen kon geen enkel gun
stig effect van deze behandeling worden geconstateerd.
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III. WASSEN, SORTEREN EN VERPAKKEN VAN GROENTEN
EN FRUIT
Het wassen van fruit

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

Door het bijzonder regenrijke najaar 1960 is de ziektebestrijding over het algemeen
vroeger gestopt dan normaal. Dit heeft tot gevolg gehad, dat spoedig na de oogst op
vele partijen fruit schimmelontwikkeling voorkwam, die veel schade aan de kwaliteit
van het produkt heeft veroorzaakt. Ook waren vele partijen door watervlekken aange
tast, wat eveneens tot grote kwaliteitsachteruitgang leidde.
Op veler verzoek werden oriënterende wasproefjes opgezet met een aantal fungiciden o.a. Captan, T.M.T.D., Sterinobel, Proseptyl. Het bleek dat de schimmels hierme
de wel werden bestreden, maar dat de watervlekken niet werden verwijderd.
Verwijdering van de watervlekken was volgens literatuur-gegevens mogelijk door
de vruchten ± 1 minuut onder te dompelen in een 5 %-oplossing van chloorkalk en
daarna flink met water na te spoelen. Bij beproeving op het I.B.V.T. bleek deze behan
deling zeer goede resultaten te geven. Naar aanleiding hiervan is door een particulier
het initiatief tot de bouw van een wasinstallatie genomen. Veel fruit is na het in bedrijf
komen van deze installatie behandeld en met zeer gunstige resultaten.
Ontwikkeling van een automatische machine voor kwaliteitssortering van tomaten
Ir. P. Noordzij - proj. no. B 144
Met een vereenvoudigde uitvoering van een Rephobiospect (Recording Photometer
for Biological Spectral Transmittance) zijn transmissiemetingen verricht aan tomaten
om de toepassingsmogelijkheid van dit apparaat, als onderdeel van een automatisch
werkende sorteermachine, te toetsen. Hiervoor werden enkele malen een partij toma
ten met dit apparaat doorgemeten. Tegelijkertijd werd van elke tomaat de kleur visueel
bepaald. Bij de eerste proeven bleek een goede scheiding van de tomaten naar de kleur
met de apparatuur mogelijk te zijn. Hiervoor werden tomaten van buitenlandse her
komst gebruikt. Met het ras Moneymaker kan geen scheiding van duidelijke groepen
groen worden gerealiseerd. De spreiding in het rood was zo groot, dat een oranje to
maat zowel in de groep rood en donkerrood als in licht oranje terecht kon komen.
Slechts in een redelijke scheiding drie kleurengroepen was mogelijk t.w. groep 1 groen;
groep 2 doorgeslagen of licht oranje; groep 3 rood.
Vervolgens zijn met de rassen Moneymaker en Topcross de veranderingen in de
tijd onderzocht. Het bleek, dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen een bepaal
de groene kleur en het bereiken van een rode kleur na een bepaald aantal dagen. Een
op het oog groenere tomaat bleek eerder rood te zijn dan één met een minder groene
kleur. Hetzelfde kwam voor bij het gebruik van transmissie- en reflexie-metingen. Zo
lang er geen betere methode is gevonden om vooraf van tomaten het rijpheidsstadium
te bepalen is een sortering d.m.v. transmissie-metingen even goed of slecht als een
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visuele scheiding. Een automatische sorteermachine voor tomaten werkende op het
principe van het doorlichten kan daarom het visueel sorteren, hetgeen nog steeds met
de hand gebeurt, zonder bezwaren overnemen. Om tot het construeren van zo'n ma
chine voor het sorteren van tomaten te komen zijn contacten gezocht met de industrie
en werden enkele details beproefd.
Verpakkingscriteria voor groente en fruit

Ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 131

Bewaring van waspeen
Bij opslag in het koelhuis wordt peen met vrij veel zand in de kisten gerooid. Het
hout van de kisten is gedurende de bewaring blootgesteld aan vochtige omstandigheden
en kan door schimmel worden aangetast.
Bij dit onderzoek werd met peen van zandgrond (bollenland) nagegaan of de condi
tie van de kisten en de kwaliteit van de peen beter behouden kon blijven door het ge
bruik van plastic (polyethyleen) voeringen in de kisten.
Na één bewaarseizoen konden de volgende conclusies getrokken worden.
Voor de kisten bleek het vrijwel geen verschil te geven of er al dan niet plastic werd
gebruikt. Het uitzeven van het zand gaf evenmin enige merkbare verbetering. De kwa
liteit van de peen was het beste van het object, met grond en zonder plastic. Het uit
zeven verminderde de houdbaarheid en de kwaliteit van de peen.
Het gebruik van meermalig fust voor opslag van appelen en peren
Ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 96
Uit de voorgaande proeven is duidelijk gebleken dat praktisch dichte kisten de beste
bewaarresultaten opleveren en dat bij gebruik van kisten met ruime spleten het gebruik
van een interieur aanbeveling verdient. In het seizoen 1960—'61 is deze proef nog voort
gezet, waarbij ook geplastificeerde interieurs werden gebruikt.
De gunstige resultaten hadden nl. hoofdzakelijk betrekking op gewichtsverlies en
slappe vruchten, hetgeen uiteindelijk resulteerde in meer gave vruchten van betere kwa
liteit.
Een duidelijke invloed op het optreden van scald bij Goudreinette is niet gevonden,
omdat dit in de proeven nooit van betekenis voorkwam. Dit jaar kwam wel scald van
betekenis voor, maar zo willekeurig verspreid over de partij dat geen enkel betrouw
baar verband gevonden kon worden tussen het optreden van scald en het kisttype en/of
de verpakking. Het fruit uit de kisten die gevoerd waren met geplastificeerde interieurs
vertoonde het laagste percentage gewichtsverlies en het minste aantal slappe vruchten.
Er zijn echter aanwijzingen dat in de bewaarplaats meer scald voorkwam bij dit fruit
in vergelijking met dat uit kisten die met normale interieur waren bekleed.
Voorraadkisten voor vervoer en opslag van hard fruit
Ir. W. S. Duvekot en Drs. P. Greidanus-proj. no. B 152
In het kader van de werkzaamheden van de werkgroep Stapelkisten is in samenwer
king met het I.T.T., kwekers en veilingen, onderzoek naar de bruikbaarheid van de zgn.
voorraadkisten, met een inhoud van ± 300 kg fruit, voortgezet. Door het I.B.V.T. is
hierbij nagegaaan of deze grote verpakkingseenheden invloed hebben op de kwaliteit
van het fruit. De normale standaardfruitkist diende hierbij als vergelijkingsmateriaal.
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In praktisch alle gevallen kwamen, zowel bij de pluk als na het transport naar bedrijfsschuur en/of veiling, minder beschadigde vruchten voor in de voorraadkisten
dan in de standaardkisten. Zelfs bij het zachtvlezige ras James Grieve was dit het geval.
Het ledigen van de voorraadkisten op de sorteermachine gaf, vnl. bij de zachtvlezige
zomerrassen, ernstige beschadiging aan de vruchten. Wel is duidelijk gebleken dat het
om verschillende redenen aanbeveling verdient om de kisten te voorzien van een inte
rieur. Vooral bij het ledigen van de kisten op de sorteermachine waren er nogal wat
vruchten die, al schuivende over het hout, beschadigingen aan de schil opliepen, het
geen bruinverkleuring tengevolge had. Het ergste was dit bij peren. Door de kisten
te voorzien van een interieur kon dit geheel voorkomen worden. Van de verschillen
de, voor dit doel gebruikte materialen voldeed linovelt het beste. Golfpapier werkt
niet gemakkelijk bij deze grote kisten.
Ook bij opslag in het koelhuis bleek een goed interieur gewenst. Het z.g. „door
liggen" van de vruchten op de bodem van de kist kon er bijna volledig mee voorkomen
worden. Overigens bleek dat bij langdurige bewaring, evenals bij de standaardkisten,
de constructie van de kist van belang is. In de kisten met ventilatiespleten in de zij
wanden kwamen de meeste slappe vruchten voor. De beste resultaten gaven de meest
dichte kisten met een volledig interieur van linofelt. Betrouwbare verschillen tussen
voorraadkisten en standaardkisten werden bij opslag niet gevonden.
De doelmatigheid van het in de praktijk gebezigde fust voor klein fruit
Ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 48
Met vier typen kleinfruitfust werd een ventilatie-onderzoek uitgevoerd met het doel
de minimum ruimte te vinden die nodig is voor een effectieve ventilatie. Er is gewerkt
met kistjes van 4 kg inhoud die verschillende poothoogte hadden en gevuld waren met
aardbeien en bramen.
Bij horizontale luchtcirculatie was de koeling minder egaal dan bij verticale. In
kistjes met pootjes kleiner dan 3 cm en in kistjes die bij stapeling een ventilatiespleet van
dezelfde breedte openlieten, bleek de temperatuur minder snel te dalen dan in kistjes
waar 3 cm of meer ventilatieruimte was. Dit kwam vooral tot uiting als een interieur
in de kistjes was geplaatst. Een ventilatie-opening van 4 cm gaf geen belangrijk beter
resultaat dan één van 3 cm.
Prepackaging

Ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 24

Het machinaal vullen van kleinverpakking op een gelijk eenheidsgewicht stuit nog
op grote moeilijkheden. Het tellen van de vruchten blijkt niet voldoende te zijn, aange
zien bij onze 5 mm sortering een gelijk aantal vruchten, lang niet altijd resulteert in
hetzelfde gewicht. Een andere moeilijkheid is dat, vooral bij de grotere vruchten, één
appel meer of minder resulteert in of te veel of te weinig gewicht.
Daar de mogelijkheid niet uitgesloten is dat een meer nauwkeurige en eventueel een
gewijzigde sortering hierin verbetering kan brengen is begonnen met een onderzoek
naar het verband tussen de doorsnede en het gewicht van de vruchten bij appelen.
Daartoe werden van verschillende rassen de vruchten nauwkeurig per mm gemeten
en daarna van elke mm doorsnee een aantal vruchten gewogen. Daarbij is er rekening
mee gehouden dat het nog verschil kon geven of de vruchten vers geplukt waren, in een
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koelhuis of in een bewaarplaats bewaard waren, en of ze op lichte of zware grond wa
ren gegroeid. Daar dit onderzoek nog niet is afgesloten kunnen geen definitieve cijfers
worden verstrekt.
Enige typen kleinverpakking voor appels werden met elkaar vergeleken wat betreft
transportbeschadiging.
Polyethyleen zakjes, de meest gebruikte verpakking, kwamen daarbij als de meest
ongeschikte verpakking naar voren nl. met 28 % beschadigde vruchten waarvan een
gedeelte vrij ernstig. Bij gebruik van schaaltjes en opengeslagen peulen, beide van pa
pierpulp, en omhuld met een doorzichtige film werd belangrijk minder beschadiging
geconstateerd, nl. 4,2 % tot 9,6 .. De beschadigingen waren bovendien slechts van
zeer lichte aard. Peulen van papierpulp in gesloten toestand bleken de vruchten prak
tisch volledig te beschermen. Bij de verpakking kwam slechts 1 % zeer licht beschadig
de vruchten voor. Krimpfilm als omhulling van schaaltjes voldeed beter dan een nor
maal cellofaan wikkel
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IV. BEWAARMETHODEN EN HOUDBAARHEID
De invloed van de bemesting op de houdbaarheid van het fruit
Q. P. van der Meer - proj. no. B 64
Door het I.B.V.T. werd Conference bewaard afkomstig van een NK-bemestingsproefveld van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en het R.T.C. Geldermalsen.
Bij koelcel-bewaring was geen betrouwbare invloed van N of K op de uitwendige
kwaliteit aantoonbaar. Het bleek dat er bij gasbewaring een betrouwbaar lineair effect
bestond van N; het verschil in percentages gave vruchten tussen de objecten met de
laagste en hoogste N-gift bedroeg +2,5.
Bijkoeling van fruitbewaarplaatsen

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

Op de Veiling Krabbendijke wordt de luchtgekoelde fruitbewaarplaats, die uit
twee cellen bestaat, met een verplaatsbare koelinstallatie (koelmobiel) bijgekoeld. Om
het effect hiervan na te gaan is van een partij Goudreinette de helft in de koelcel ge
plaatst en de andere helft in genoemde bewaarplaats.
De temperatuur in de bewaarplaats was vanaf 5 oktober (inzetdatum) tot 6 decem
ber 6 à 7°C. Vanaf 6 december tot 13 februari varieerde deze van 4 tot 5°C met op en
kele dagen in januari een daling tot 2 à 3°C.
In de koelcel was de temperatuur ± 3 °C.
Beide partijen zijn opgeruimd op 13 februari. Onderstaand zijn de sorteerresultaten
vermeld.
TABEL 7. Sorteeruitkomsten bijgekoeld en normaal gekoeld fruit

Koelcel . . . .
Bewaarplaats . .

Gaaf

Gewichts
verlies

Stek

Rot

Scald

Slap

Steelrot

79 %
45,7%

4,8%
5,3%

0.4%
1,-%

0,3%
0,8%

11,2%
42,7%

2,9%
3,3%

1,3%
1,1%

Het lage percentage gaaf in de bewaarplaats is vnl. veroorzaakt door de ernstige
scaldaantasting. Wanneer de vruchten eerder geruimd waren zou deze aantasting waar
schijnlijk minder ernstig zijn geweest.
Het bewaren van fruit in fust met gas- en waterdampdichte voering
Ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 26
De bewaring van Conference in polyethyleen zakken werd dit seizoen op de veiling
Oud-Beijerland op grote schaal toegepast. De condensatie aan de binnenzijde van de
zakken was van minder betekenis dan in het vorige jaar ; het heeft geen nadelige in
vloed op de vruchten uitgeoefend. De resultaten aan het eind van de bewaring waren
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echter aanzienlijk minder goed. Er kwam zeer veel uitval aan stek en rot voor. Deze
verliezen moeten grotendeels aan de minder gunstige weersomstandigheden worden
toegeschreven.
Op de veiling Beek is de proef met Jonathan en Golden Delicious in polyethyleen
hoezen herhaald. Van het ras Jonathan werden 2 blokken elk van ± 20 ton en van de
Golden Delicious 1 blok van ± 12 ton ingehuld. De polyethyleen vellen werden met
een speciale lijm aan elkaar geplakt. Het gaspercentage liep bij de Jonathan normaal op.
Na enige dagen moest worden geventileerd. Bij de Golden Delicious ontwikkelde het
C02-gehalte zich minder gunstig, doch dit heeft geen nadelige invloed op de vruchten
gehad.
De kwaliteit van beide rassen was aan het eind van de bewaring aanzienlijk beter,
dan uit de gewone koelcel. Bij de Jonathan kwam in sommige herkomsten meer be
derf voor. Evenals het voorgaande jaar werd ook nu enige schade waargenomen bij
de vruchten uit de bovenste kisten. Het neerdruppelende condensatievocht heeft op de
vruchten schade veroorzaakt. Ook de buitenste rand van de kisten heeft door de hoge
vochtigheid veel te lijden.
De invloed van uitgesteld koelen op de houdbaarheid van appel en peer
Q. P. van der Meer - proj. no. B 93
Conference, Golden Delicious, Jonathan en Schone van Boskoop (elk ras van 5 ver
schillende telers) werden na 0, 7 en 14 dagen buiten te hebben gestaan in de koelcel ge
plaatst.
Eind november bevatten de peren van de objecten „14 dagen buiten" al belangrijke
percentages buikzieke vruchten. De objecten „direct koelcel" en „7 dagen buiten"
verschilden op 23/3 nog zeer weinig in percentages gave vruchten (gemiddeld resp. 89 en
87 % gave vruchten), terwijl het verschijnsel buikziek niet voorkwam. De hardheid der
beide objecten verschilde opmerkelijk weinig (gemiddeld resp. 16,8 en 17,0). Het ob
ject „7 dagen buiten" kreeg bij organoleptische beoordeling de voorkeur (P = 0,95).
Qua narijptijd en hardheid na rijping bestonden tussen de beide objecten geen verschil
len.
Bij Golden Delicious, Jonathan en Schone van Boskoop waren de verschillen in
percentages gave vruchten tussen de objecten 0, 7 en 14 „dagen buiten" gering of nihil.
In kleur en hardheid was weinig of geen verschil. Bij Golden Delicious werd het ob
ject „7 dagen buiten" organoleptisch duidelijk het slechtst bevonden, terwijl er bij Jo
nathan en Schone van Boskoop geen wiskundig betrouwbare verschillen werden waar
genomen.
Gasbewaring van hard fruit
Ir. W. S. Duvekot en Q. P. van der Meer - proj. no. B 18
Ellison's Orange
Appels van dit ras werden bewaard in atmosferen van verschillende samenstellingen.
De uitslag vond plaats op 28 maart.
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TABEL 8. Percentages gave vruchten na bewaring

co2-o2
^\perc.
telers
A
B
C
Gemiddeld

± 0-21

± 5-16

± 5-5

± 0-5

60
59
82

84
84
81

90
83
86

83
76
88

67

83

86

82

Inwendige bruin verkleuring kwam direct na bewaring niet voor. De kleur was nog
vrij groen, vooral bij het object 5-5, zodat, behalve bij het object 0-21, narijping nodig
was. Na een verblijf van 14 dagen bij ± 16°C en een r.v. van ± 90 was de kleur duide
lijk beter maar de organoleptische kwaliteit niet. Bovendien had zich in belangrijke
mate coreflush ontwikkeld, zoals hieronder is gegeven.
TABEL 9. Aantal vruchten met coreflush van 10 nagerijpte vruchten

co2-o2
perc.

telers

± 5-16

± 5-5

± 0-5

7
6

9
8
8

1
1

A
B

Rapport:

C

4

0

Meer, Q. P. van der, en Veltman, B. J. L. Gasbewaring van Ellison's Orange, 1959-1960. I.B.V.T.rapport 1195, 9 p.

Verbetering van de grondkleur
Golden Delicious, Jonathan en Schone van Boskoop, elk ras van 3 herkomsten, wer
den bij ± 4°C in een atmosfeer met resp. ± 9 % C02, ± 6 % C02 en ± 4 % C02 be
waard. Van een gedeelte werd 2 maanden voor ruiming de gasbewaring beëindigd en
verder bewaard in normale atmosfeer. Daarnaast werden de 3 rassen eerst 10 dagen
voorgerijpt bij 18°C en een r.v. van ± 90. Van deze voorgerijpte vruchten werd de
helft in de gasbewaring geplaatst bij ± 4°C en de andere helft in gasbewaring bij
0-1 °C. De uitslagresultaten zijn op de volgende tabel vermeld.
TABEL 10. Gave vruchten in procenten begingewicht

Ras

Golden Delicious .

Jonathan
Schone van Boskoop
JJ
>9

10 dag.
Als a, bij 18°C
Direct
Uitslag
maar gas daarna
gasbew.
datum
aflaten gasbew.
bij 4°
(a)
(c)
(b)

10 dag.
bij 18°C
daarna
gasbew.
bij 1°
(d)

27/2

97,6

94,7

28,7

27/2
27/2
3/5
3/5
3/5
4/5
4/5
4/5

43,3
64,3
76.7
82,9
84.8
77.5
86,3
84.6

9,2
49,6
61,1
37,1
39,3
31,3
69,3
44,0

22,3
0,0
22,6
0,0
0,0
0,0
64,9
0,0

75,3
82,9
74,8
82,1
87,9
88,0

Ernstige bewaarkwalen
c

gloeosp.

d
gebarsten
vruchten

spot
zacht

zacht

scald
schimmels
scald

zacht
schimmels
zacht
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De combinatie van voorrijpen en daarna gasbewaring blijkt niet te voldoen. Enkele
maanden voor uitslag de gasbewaring beëindigen bleek bij Jonathan en Schone van
Boskoop weinig of geen effect te hebben op het percentage gave vruchten. De kleur
werd door het beëindigen van de gasbewaring 2 maanden voor het ruimen echter nau
welijks zichtbaar verbeterd.
Rapport:

Meer, Q. P. van der, Voorrijping en vervroegd C02 aflaten bij gasbewaring van Jonathan. 1959-1960,

6p.

Pluktijdenproef in verband met bruine verkleuring van de schil bij Golden Delicious
Van 8 verschillende bedrijven werden 11 objecten op 3 tijdstippen, met tussenruim
ten van ± 1 week, geoogst.
Het bleek dat de vruchten van ± 10 oktober tot ± 25 oktober weinig of niet meer
waren gegroeid. Het gemiddelde vruchtgewicht over alle objecten was bij de le pluk
149 g, bij de 2e pluk 150 g en bij de 3e pluk 149 g. De vruchten werden bewaard in de
koelcel (ruiming op 21 februari) en in de gascel (ruiming op 8 mei).
TABEL 11. Percentages bruine vruchten na bewaring

Bedrijf

Onderstam

A

IX
IV
IV
IX
VII
II
IX
IX
IX
IX
IX

B
C
D
E
F
G
H
Gemiddelde

Pluk I

Pluk II

Pluk III

gascel

koelcel

gascel

koelcel

gascel

koelcel

0
1
0
11
23
3
23
17
6
2
7

0
2
0
10
2
5
23
26
2
0
0

0
1
2
18
19
7
7
12
12
34
6

0
1
2
10
5
5
2
26
4
65
2

0
0
0
2
10
6
10
17
5
18
4

0
0
1
36
11
23
4
47
27
78
49

8

6

11

11

7

25

De schilverkleuring was in de koelcel oppervlakkiger dan in de gascel. Bij de koelcelbewaring werd de bruinverkleuring verergerd door later plukken (wiskundig be
trouwbaar), bij de gascelbewaring niet. Toch bestaat er een betrouwbare correlatie
(r =0,698, P = 0,95) tussen de voor de 3 plukdata gesommeerde percentages bruine
vruchten bij koelcel en gascel hetgeen wijst op een samenhang der verschijnselen in
koelcel en gascel.
Rapport:

Meer, Q. P. van der, Onderzoek van een schilverkleuring bij Golden Delicious. 1959-1960. I.B.V.T.rapport 1168, 6 p.

Conference
Deze proef was een voortzetting van het onderzoek waarmee in 1959 werd begonnen.
Er werd op 3 tijdstippen, met telkens 8 dagen tussenruimte, geoogst op 5 Noordhol
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landse bedrijven. De gewichtstoename tussen het eerste en derde pluktijdstip bedroeg
gemiddeld 18,4% (min. 13,1 %, max. 23,7 %).
Bewaring vond plaats in een gascel bij ± 4 % C02, in gesloten polyethyleen zakken en
in de koelcel. De temperatuur was in alle gevallen 0-1 °C. De C02-percentages in de
plastic zakken varieerden van 0,7-3,6 en de Oa-percentages van 12,8-10,1. De uitslag
vond plaats op 15 maart waarbij de volgende cijfers werden gevonden.
TABEL 12. Percentages gave vruchten na bewaring
Pluk
\ Bewaar\ s y s t . gascel
teler

1

II

plastic
zakken koelcel

gascel

UI

plastic
koelcel
zakken

gascel

plastic
koelcel
zakken

gem.

A
B
C
D
E

91.3
96.4
85,9
94.8
96.9

95,6
91,5
86,9
95,4
97,0

86,3
93,8
85,8
84,6
94,0

96,3
87,9
80,5
93,1
96,8

93.2
96.3
71,9
71,7
98,0

85.0
92,5
80.1
72,3
93,7

89,9
94.0
77.1
85,5
96,8

79,9
89,3
69,3
69,1
97,3

84.2
85,9
76,8
74.3
94,6

89,1
92.0
79,4
80.1
96,1

Gemiddeld

93,1

93,3

88,9

90,9

86,2

84,7

88,6

81,0

83,2

87,3

Later plukken had meer schimmelaantasting tot gevolg, vooral in de plastic zakken.
Ook nu (nat groeiseizoen) werd weer geen buikziek waargenomen. Bij het object gasbewaring werd bruinverkleuring der klokhuisvliezen gevonden, maar een invloed
van het pluktijdstip op deze bruinverkleuring viel niet te constateren. In de plastic
zakken trad minder gewichtsverlies, maar méér schimmelaantasting, op dan in de gas
cel en in de koelcel.
De peren van alle objecten waren goed te rijpen bij ± 16°C en een hoge r.v. De
organoleptische kwaliteit was goed, maar de kleur der vruchten uit de gasbewaring
was, ook na rijping, het groenst.
Bij gasbewaring en koelcelbewaring blijkt het meerdere uitval ten gevolge van laat
plukken overtroffen te worden door de gewichtstoename als gevolg van dat late pluk
ken. In het seizoen 1959-1960 ging dit bij alle 3 bewaarmethoden op.
Polyethyleen gascel
De polyethyleen gascel op de veiling Krabbendijke werd dit jaar gevuld met Winston.
Een controle object werd in de koelcel geplaatst. Het C02-percentege is gedurende de
bewaring gehandhaafd op 7 %. De koelcelpartij is opgeruimd op 2 februari. De gascelpartij op 11 april. De uitsortering leverde de volgende gegevens.
TABEL 13. Sorteeruitkomsten koelcel en plastic gascel

Gaaf

Gewichtsverlies

Stek

Rot

Koelcel 21/2

84,9%

8,8%

3,6

2,7

Plastic gascel 11/4 ....

93,4%

2,6%

2,1

0,2

Softscald

1,7

De koelcelpartij was op 21 februari geheel afgeleefd, de gascelpartij was daarente
gen op 11 april nog van prima kwaliteit.
59

Vergelijking tussen interne en externe koeling van gascellen
Ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 97
Sinds 1958 wordt elk seizoen een partij Golden Delicious van een herkomst opge
slagen in 7 verschillende praktijkgascellen, waarvan er 4 intern en 3 extern werden ge
koeld.
Om de omstandigheden zoveel mogelijk gelijk te houden, werd het produkt in de
kortst mogelijke tijd geoogst en naar het I.B.V.T. vervoerd om te worden voorgekoeld.
Daarna werd het per koelauto naar de 7 verschillende gascellen overgebracht. Dit
voorkoelen, dat in de voorgaande jaren niet is toegepast, heeft niet die uitwerking ge
had, die ervan verwacht werd. Verscheidene cellen hebben nog lang opengestaan, om
dat er nog meer fruit in moest worden geplaatst. De reeds aanwezige partijen fruit
hebben hierdoor veel kwaliteitsverlies geleden.
De uitkomsten na beëindiging van de opslag uit de gascellen waren voor de interne
koeling belangrijk beter dan voor de externe. In de intern gekoelde cellen kwam aan
zienlijk minder Gloeosporiumrot voor. De bruinverkleuring op de schil was belang
rijk minder dan in het voorgaande jaar.
Ondanks dat deze verschillen naar voren komen, blijft het moeilijk om vast te stellen
welk systeem de voorkeur verdient. Behalve het verschil in koelsysteem is er nog een
aantal nevenfactoren, die het bewaarresultaat beïnvloeden, doch waarvan het effect
moeilijk meetbaar is.
De methodiek van het scrubben en de uitvoering van scrubbers
Ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 89
Van een 13-tal fruitbedrijven, verspreid over het oostelijk deel van de Betuwe, werd
een aantal kisten Cox's Orange Pippin in de gescrubde gascellen, op de veiling Kesteren
bewaard. Als absorptiemiddel bij het scrubben werd de normale natronloog (NaOH)
vergeleken met kalkloog (Ca(OH)2).
Met de Ca(OH)2-scrubber is het niet gelukt om het gewenste 02-gehalte van 5 % te
bereiken; het beoogde C02-gehalte van 4-5 % werd daarentegen gemakkelijk gereali
seerd. Als gevolg van het te hoge Oa-gehalte moest het Ca(OH)2-object een maand
eerder geruimd worden dan het NaOH-object De sorteeruitkomsten konden daarom
niet als maatstaf gehanteerd worden.
Deze uitkomsten vertoonden per herkomst zeer grote verschillen die in hoofdzaak
door Gloeosporiumrot waren veroorzaakt. Uit deze proef is de NaOH-scrubber als de
beste naar voren gekomen.
Luchtwassen in koelhuizen

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

Het onderzoek naar het effect van luchtwassen op de kwaliteit en houdbaarheid van
appels werd voortgezet. In twee luchtgekoelde bewaarplaatsen, waarvan er één was
uitgerust met een nevelinstallatie werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd met
Golden Delicious, Laxton's Superb. Jonathan en Goudreinette. Dezelfde rassen wer
den beproefd in drie 10 tons koelcellen en twee gascellen.
De koelcellen waren uitgerust met resp. een luchtwastoren, een in het kanaal inge
bouwde sproeier en met normale ventilatie met buitenlucht. In de gascellen werd een
C02-gehalte gehandhaafd van 1 % en een r.v. van 96-97 % resp. 92-93 %. In de koel- en
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gascellen was de temperatuur 4°C. De hoeveelheden lucht die werden doorgepompt
zijn gemeten in de geventileerde cel en in de gascellen.
Resultaten
In de „natte" bewaarplaatsen kwamen minder slappe vruchten voor dan in de droge,
maar daar stond een groter verlies aan bewaarziekten tegenover, meer Gloeosporiumrot en meer scald.
In de koel- en gascellen kwamen naar voren dat een geforceerde luchtbeweging on
danks een hoge r.v. veel uitdroging gaf. Alleen een hoge r.v. gaf een verdubbeling van
het scald te zien bij Goudreinette, een belangrijk hoger percentage Jonathanbederf nl.
(40-50 %) en een vermeerdering van het Gloeosporiumrot. Er kon geen effect op de
kwaliteit en houdbaarheid worden waargenomen van het verwijderen van vluchtige
aromastofifen.
Ten aanzien van smaak en aroma werd gevonden dat er geen grote afwijkingen wer
den geconstateerd die ten gunste of ten ongunste van een bepaald bewaarsysteem kon
den worden uitgelegd. Wel hadden de appels uit de cellen met sproeiers een zwakker
of geen aroma dan die uit de geventileerde cel en de gascellen.
Tot heden kan uit het luchtwasonderzoek de conslusie worden getrokken dat luchtwassers de r.v. belangrijk verhogen, wat tot resultaat heeft dat de vruchten harder
blijven, minder gewichtsverlies vertonen en minder snel rimpelen. Er staat tegenover,
dat er meer uitval door bewaarziekten voorkomt en er een sterke toename van scald
is. De smaak en het aroma van vruchten uit luchtwascellen zijn slechter dan uit nor
male cellen.
Gasbewaring van druiven

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

Druiven van 5 Westlandse bedrijven kregen geduiende de bewaring bij 0-1 °C en
een hoge r.v. de volgende behandelingen:
0-1 % C02 en geen S02 (blanco);
0-1 % C02 en per 2 weken ± 1/8 % S02;
± 5 % COa en geen S02;
± 5 % C02 en per 2 weken ± 1 /8 % S02.
De gemiddelde percentages uitval op 9 januari zijn in de tabel gegeven (per 3 kistjes).
TABEL 13. Percentage uitval na bewaring

Behandeling

Geen

so2

so2

co2

A
B
C
D
E

65,4
36,5
48,8
20,6
6,3

9,4
33,5
15,9
38,9
15,4

22,3
18,5
43,5
19,1

1,9

4,4
5,3
0,3

35,5

21,1

22,6

2,8

Bedrijf

Gemiddeld . . . .

so2 + co2
1,0

1,8

Rapporten:

Meer, Q. P. van der, Gasbewaring van druiven 1959-1960.1.B.V.T.-rapport 1129, 10 p.
Meer, Q. P. van der, Gasbewaring van druiven 1960-1961.1.B.V.T.-rapport 1184, 5 p.
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FIG. 8.
Controle van de bewaarproef
met druiven. Beschimmelde en
rotte bessen worden zorgvul
dig weggeknipt.

Cultuurmaatregelen en houdbaarheid van druiven

Ir. W. S. Duvekot - proj. no. B 75

Bij dit onderzoek wordt nagegaan welke omstandigheden en handelingen vóór het
koelen van invloed zijn op de bewaarbaarheid. Het onderzoek is uitgevoerd in samen
werking met het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk.
Van 85 telers uit verschillende plaatsen in het Westland werden 124 partijtjes druivan van elk 4 kistjes in één koelhuis bewaard. Vanaf 11 januari tot 5 april 1961 werden
de druiven 4 x beoordeeld op kwaliteit.

FIG. 9.
Gave druiven na beëindiging
van de gasbewaringsproef.
Datum 28 februari.
V.l.n.r.: druiven in koelcel
bewaard, temp. 0-1°C; idem,
met S02 behandeling ; gasbewaring zonder SOo toedie
ning; gasbewaring met S02
toediening (zie pag. 61).
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Hieruit konden de volgende conclusies worden betrokken.
1. Ondanks de zeer gematigde verwachtingen, gebaseerd op het regenrijke en zonarme
weer tijdens de groei- en rijpingsperiode in 1960 was de bewaarbaarheid van het
produkt goed.
2. Evenals het vorige jaar was de houdbaarheid het slechtste bij druiven van jonge bo
men.
3. Zonder voorteelt gaf iets betere bewaarbaarheid dan met voorteelt.
4. Er bleken geen verschillen tussen de verschillende grondsoorten te zijn.
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 9 november met tussenruimten van 10 dagen telkens 15 kistjes van de rijpste druiven
geoogst. Van de onder-, midden- en bovenlegger 5 kistjes en bovendien nog 5 kistjes
„voor de voet op."
De oogst van 22 september was te vroeg. De druiven waren pas na 30 september rijp;
9 november was te laat. Er kwamen toen springers voor in de kas.
De druiven werden tot 14 februari in een koelhuis bewaard. Die van 22 september
waren aan sterke indroging onderhevig. Hoe later was geoogst des te minder waren
de gewichtsverliezen en de zichtbare indrogingsverschijnselen.
De houdbaarheid van de druiven van 9 november was slecht wegens het optreden
van rot, wat reeds aan de boom voorkwam.
Onderzoek naar de houdbaarheid van groenten en zacht fruit bij verschillende uitwendige
omstandigheden
Ir. W. S. Duvekot, Q. P. van der Meer - proj. no. B 28
Om de wederzijdse beïnvloeding te bestuderen werden kroten, peen en peren in kleine
hoeveelheden in alle mogelijke combinaties opgeslagen bij 0-1 °C en een hoge r.v.
Na bewaring waren er tussen de objecten wat betreft uitwendige kwaliteit geen ver
schillen, die op een onderlinge beïnvloeding wezen.
Gasbewaring van zacht fruit en groenten

Q. P. van der Meer - proj. no. B 55

Aardbeien
Aardbeien van het ras Senga-Sengana werden bij 0-1°C en hoge r.v. onder verschillen
de C02-concentraties bewaard t.w. :
a.
b.
c.
d.
e.

2 dagen ± 50% en daarna ± 5% of 0%;
4 dagen ± 25% en daarna ±5% of 0%;
constant 8 % ;
constant 5 % ;
constant 0%.

Na 2 weken bewaren bleek dat er des te minder schimmelontwikkeling had plaats
gevonden naarmate er meer C02 in de atmosfeer aanwezig was. Bij een organoleptische
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beoordeling bleek echter dat de consumptiekwaliteit onbevredigend was. Van alle
objecten werd na de bewaring een aantal monsters ingeblikt. De blikken werden opge
slagen bij 15 °C. Ook na 5 maanden opslag bij ± 15 °C bleek de organoleptische kwali
teit van alle in verse toestand bewaarde en daarna ingeblikte objecten inferieur te zijn
aan het vers ingeblikte produkt.
Kroten, peen en prei
Kroten en peen bleken bij 0-1 °C en een hoge r.v. in atmosferen met 5 en 10% C02
slechter bewaarbaar te zijn dan in 0% C02. De in 5 en 10% C02 bewaarde peen was
na ruim 5 maanden bewaren sterk door schimmels aangetast en geheel waardeloos
voor consumptie, terwijl de controle-partij nog prima was. Bij de kroten waren na
ruim 5 maanden bewaring alle objecten tamelijk ernstig door schimmels aangetast,
waarbij de aantasting toenam in de volgorde 0, 5 en 10% CO».

FIG. 10.
Resultaat van gasbewaring
bij peen

Ook (winter) prei werd bewaard bij de bovengenoemde omstandigheden en wel ge
durende 2 maanden. Er was een zeer duidelijk gunstig effect van C02 op de eindkwaliteit, hetgeen tot uiting kwam in een veel geringere verslijming der buitenste bladeren.
Bij 1 van de 3 onderzochte herkomsten had het object 10% C02 duidelijk een betere
organoleptische kwaliteit dan 5% en 0%. Bij de 2 andere herkomsten werden geen
organoleptische verschillen gevonden.
Bloemkool
De houdbaarheid van de rassen Lecerf en Flora Bianca werd met elkaar vergeleken.
Lecerf („achten") en Flora Bianca („zessen") van 4 bedrijven werden bij 0-1 °C be
waard in plastic hoezen met ± 0% en ± 5 % C02.
Tussen beide rassen kwamen na bewaring geen grote verschillen in kwaliteitsverlies
voor. Gasbewaring en koelcelbewaring maakten een bewaarduur van resp. ± 5 en
± 3 weken mogelijk.
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Met zomerbloemkool werd gasbewaring beproefd.
Hiervoor werd zomerbloemkool van 4 herkomsten bij 0-1 °C bewaard in ±0%,
± 5 % en ± 8 %C02. De objecten 0 % en 5 % werden bewaard in plastic hoezen en het
object 8 % in een zinken container.
Na 6 weken bewaren was de kwaliteit van de in gas bewaarde kool duidelijk beter
dan die van het controle-object. Er traden verschillen op in de schimmelaantasting
van de bloemgestellen en de bladkleur. Loslaten van het blad kwam bij geen der objec
ten voor. Er waren geen verschillen waarneembaar in organoleptische kwaliteit. Na
3 dagen bij hoge temperatuur (± 19°C) en hoge r.v. (± 90) gestaan te hebben kreeg
het object 8 % C02 echter grote grauwe waterige plekken. Bovendien was toen het blad
bij alle objecten slecht, vooral bij de gasobjecten.

FIG. 11.
Resultaat van gasbewaring bij
zomerbloemkool
Rapporten:

Meer, Q. P. van der, Gasbewaring van herfstbloemkool onder plastic hoezen 1960-1961. I.B.V.T.rapport 1185, 6 p.
Meer, Q. P. van der, Groeistofbehandeling en gasbewaring van zomerbloemkool 1960. I.B.V.T.rapport 1194, 7 p.

De invloed van het oogsten en sorteren op de houdbaarheid van uien
Ir. W. S. Duvekot - prof. no. B 100
De laatste jaren worden bij het oogsten van uien in toenemende mate mechanische
hulpmiddelen gebruikt.
Voor het rooien van uien werd door een fabrikant op Flakkee een speciale machine
in de handel gebracht. Met een aardappelrooimachine (type kettingrooier) worden de
uien daarna opgeraapt.
In dit onderzoek werd de invloed van machinaal rooien en oprapen op de houdbaar
heid en de kwaliteit van uien nagegaan. Van elk der 4 combinaties hand- en machinaal
werk werden 2000 kg uien in een luchtgekoelde bewaarplaats opgeslagen. Omstreeks
half januari werden de 4 objecten gesorteerd.
De belangrijkste uitkomsten van de sortering volgen hieronder in procenten van het
begingewicht.
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TABEL 14. Sorteeruitkomsten van machinaal en met de hand geoogste uien

Behandeling :
a. hand opgetrokken
hand opgeraapt
b. hand opgetrokken
mach. opgeraapt
c. mach. opgetrokken
hand opgeraapt
d. mach. opgetrokken
mach. opgeraapt

Leverbaar

Kop- en
bodemrot

Vlezig rot

Kale uien

74,6

10,9

0,8

1,4

73,2

13,2

2,8

1,0

71,0

11,9

3,7

1,8

59,6

16,5

11,0

1,9

Machinaal optrekken en oprapen (object d) gaf de slechtste uitkomsten met 59,6 %
leverbare uien, alles handwerk (a) het hoogste percentage leverbaar, hoewel de ver
schillen met gedeeltelijk machinaal werken (b en c) niet groot waren.
Rendementsproeven uien

Ir. W. S. Duvekot, Drs. P. Greidanus - proj. no. B 160

In samenwerking met de Stichting Nederlandse Uien Federatie en het Landbouw
Economisch Instituut werd een onderzoek begonnen naar de kwaliteits- en gewichts
verliezen die gedurende de bewaring in de praktijk optreden.
Bij 3 methoden van bewaring te weten: de ren, de kuil en de luchtgekoelde bewaar
plaats werden van 15 bedrijven partijtjes uien opgeslagen.
Een proefpartij van 9 baaltjes van 20 kg uien werd op verschillende hoogten tussen
de praktijkpartij bewaard. Bij het ruimen werd de proefpartij gesorteerd en gewogen.
Bovendien werd van 6 bedrijven een aantal baaltjes in een luchtgekoelde bewaar
plaats opgeslagen, waaraan deze bepalingen om de 4 weken werden verricht.
De uitkomsten liepen van bedrijf tot bedrijf vrij sterk uiteen. Over het algemeen was
de houdbaarheid van de uienoogst 1960 zeer slecht. Yan de zes partijen in de bewaar
plaats was er in de 2e helft van januari gemiddeld nog 50 % over aan leverbare uien.
De uitval werd voornamelijk veroorzaakt door de koprotschimmel Botrytis allii.
De mate van aantasting verliep nagenoeg evenredig met de bewaarduur.
In de praktijk gaf bewaring aan de ren iets betere uitkomsten dan de beide andere
bewaarmethoden.
Bestrijding van koprot in uien
Ir. J. C. Mettivier Meyer en Dra. J. A. Zwartz - proj. no. B 147
Drogen van bewaaruien
Naar aanleiding van hernieuwd onderzoek naar mogelijkheden van koprotbestrijding werd een zestal drogingen uitgevoerd van kleine partijtjes zaaiuien (15 kg) in een
proefdroogkast.
Onderzoek van een vijftal jaren geleden had geleerd dat behandeling van uien met
drooglucht van hoge temperatuur (40 °C) het koprot verminderde, doch kale uien
veroorzaakte. Dit laatste is reden geweest van het in de praktijk toepassen van droogtemperaturen tot slechts 30°C, waarbij echter vrijwel alleen verbetering van de kleur
verkregen werd. Opgave was thans na te gaan :
66

a. of de temperatuurinvloed van 40-45 °C drooglucht bevestigd kon worden in het
koprotresultaat ;
b. of het kaal worden van uien bij hogere temperatuur bestreden kan worden door op
voeren van de luchtvochtigheid.
Een zestal drogingen à 15 kg zaaiuien werd uitgevoerd in een proefdroger met
regelbare luchtcondities. Het resultaat wordt vermeld in de volgende tabel.
TABEL 15. Omstandigheden en resultaten van 6 proefdrogingen

Temperatuur
°C

Rel. vocht
°/

Reeds in veld
gebarsten

Van de niet gebarsten uien zijn
na droging verder gebarsten

/o

%

68
73
74
70
74

64
35
71
29
27

/O

35
35
40
40
45

31
75
25
75
75

°/

Hierbij dient te worden opgemerkt.
1. Vóór en tijdens het optrekken was het goed warm drogend weer met temperatuur
van 25-30°C; de maanden juli en aug. waren daarentegen nat en koud. De ge
wichtsverliezen bij droging waren uiterst gering en bedroegen minder dan 1 %. Van
verdere indroging is dus nauwelijks sprake geweest.
2. De uien zijn niet beoordeeld „praktijk kaalheid" maar op de al of niet aanwezig
heid van barsten in de buitenste vliezen.
3. Beoordeling op koprotbestrijding kan pas na bewaring der partijen tot begin 1962
plaatsvinden. Van temperatuurbeschadiging is tot nu toe echter nog niets gebleken.
4. Het verhogen van de luchtvochtigheid lijkt inderdaad een mogelijkheid te zijn om
kaalheid te bestrijden, ook bij hoge temperatuur.
Microbiologisch onderzoek
Tengevolge van de slechte houdbaarheid van uien tijdens de bewaring 1960-1961,
die zich vooral in de praktijk geopenbaard had, werd het plotseling urgent enig funda
menteel onderzoek op dit gebied te verrichten.
Zoals bekend is Botrytis allii de veroorzaker van het zo gevreesde „koprot", dat de
uien tijdens de opslag aantast. Het doel van het microbiologisch onderzoek was om in
letterlijke zin de gang van de schimmelsporen in de nog te velde staande uieplanten na
te gaan.
Om hiervan een beeld te krijgen werd ca. 15 cm van het loof boven de bol in coupes
van 1 cm dik gesneden en op agar-agarplaten uitgelegd. Deze coupes werden later be
keken op groei van Botrytis allii. De verwachting was, dat de eventueel bij de groene
plant reeds in het loof voorkomende schimmel tijdens de afsterving van het loof zich
geleidelijk naar beneden zou verplaatsen om tenslotte de bol binnen te dringen.
De waarnemingen wezen anders uit. Reeds in het groene stadium van de plant werd
Botrytis allii in het loof vlak boven de bol aangetroffen, terwijl vervolgens eerder een
tendens van een verplaatsing naar boven viel te constateren dan andersom. Toen later
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ook coupes werden gemaakt van het bovenste deel van de uien zelf, werd in diverse
bollen Botrytis waargenomen.
De proeven werden eerst met plant-, daarna het zaaiuien uitgevoerd vanaf het groe
ne stadium tot aan het moment van opslag.
Daar aangenomen wordt, dat het grote percentage uitval van de afgelopen winter
te wijten is aan de natte zomer van 1960, werden op een perceel zaaiuien in Ouddorp
(Z.H.) enige proefveldjes uitgezet met het doel te trachten de omstandigheden in een
natte en een droge zomer zo veel mogelijk te benaderen. Om dit te bereiken werd het
z.g. droge veld met plastic afgedekt en het z.g. natte veld regelmatig kunstmatig bere
gend.
Tevens werd er op hetzelfde perceel nog een controle-veld uitgezet, dat niet werd bere
gend. Vóór het strijken van het gewas werden alle proefveldjes driemaal in 8 dagen
tijds met een sporensuspensie van B.allii bespoten.
Van de drie velden werden tweemaal per week monsters ontvangen. Verwacht werd,
dat veel Botrytis gevonden zou worden in de uien, afkomstig van het natte veld, en
veel minder in die van het droge veld.
Ook hier waren de uitkomsten anders: reeds kort na het afdekken met plastic werd
in het loof van de uien van het droge veld, in vergelijking met die van de beide andere
veldjes, een veel grotere besmetting waargenomen, die zich ook verder handhaafde ook in de opslag Het gewas van het droge veldje bleef langer groen, streek dus later

FIG. 12.
Vier coupes van een ui geheel
begroeid met Botrytis allii
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met als gevolg grotere uien. De aantasting door Botrytis in het natte en het controle
veldje was hetzelfde en slechts zeer gering.
Er kan nog opgemerkt worden, dat de infecties, voorkomende in de met sporensuspensie bespoten zaaiuien, veel geringer waren dan in de niet kunstmatig geïnfecteer
de plantuien.
Bestraling van zacht fruit en groente
Ir. J. J. Doesburg en D. I. Langerak (I.T.A.L.) - proj. no. B 149
In samenwerking met het I.T.A.L. werden de proeven van het vorige jaar voortgezet
en uitgebreid.
Het doel van dit onderzoek is de houdbaarheid van zacht fruit en steenvruchten
door middel van electronen- en gammastralen te verbeteren. Tevens is nagegaan de
invloed van bestraling op het vitamine C-gehalte en het rijpingsproces van de vruch
ten.
Bestraald werden verschillende aardbeirassen, bramen en tomaten.
In verband met de beperkte bestralingsfaciliteiten konden de proeven minder nauw
keurig uitgevoerd worden dan vorige jaren. In het algemeen kon de houdbaarheid van
de vruchten door een juist gekozen bestraling met 100% verlengd worden.
De beste resultaten bij zacht fruit werden bereikt bij een dosering van 4 X 105 rad.
Een hogere dosis gaf verkleuring en beïnvloedde ook het vitamine C-gehalte.
Tomaten werden door een electronen- en gammastraling in hun rijping vertraagd.
Groene tomaten kwamen echter bij een dosering van >1 x 105 rad niet meer op
kleur. Bij oranje tomaten trad een remming in de kleuring op bij een dosering > 2 x
105 rad.
Naast de kleuring werd bij de tomaten ook nagegaan welke invloed van de bestra
ling uitging op de ademhaling en rijping. De resultaten hiervan zijn nog in bewerking.
Narijpen van bananen

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

Het rijpingsonderzoek met Surinaamse bananen, waarmee einde 1960 was begonnen
werd in 1961 voortgezet. Vanaf eind maart 1961 werden met tussenpozen van één tot
enkele weken 5 bossen Congo en 5 bossen Lacatan bananen op het I.B.V.T. gerijpt. De
bossen waren steeds afkomstig van hetzelfde bedrijf in Suriname. Het vervoer van
Suriname naar Amsterdam vond plaats bij een temperatuur van ± 14°C.
De rijpingsomstandigheden waren steeds: ± 18,5°C, een r.v. boven 90% en venti
latie op een zodanig niveau dat na enkele dagen 0,5-1 % C02 aanwezig was.
De rijping der eerste zendingen verliep vlug. Daarna volgde een periode van ± 4
maanden waarin de bananen bij de bovengenoemde omstandigheden relatief zeer
langzaam rijpten.
Enkele experimenten in deze periode wezen uit dat de rijpingsduur door het gebruik
van ethyleen (± 0,1 %) en sterkere beperking van de ventilatie weer tot de aanvanke
lijke waarde van ± 7 dagen kon worden teruggebracht. Een doorslaggevend nadeel
van ethyleen was dat de vruchtstelen zeer zwak werden, zodat bij de verdere behande
lingen vruchtafval niet was te voorkomen. Verhoging van de rijpingstemperatuur met
4°C had enig effect maar de invloed was veel geringer dan die van ethyleen en sterke
beperking van de ventilatie.
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FIG. 13.
Twee bossen nagerijpte bana
nen afkomstig uit Suriname.
L = Lacatan, C = Congo

Na de periode van langzame rijping volgde weer een periode van snelle rijping.
Waarschijnlijk was dus het rijpvermogen der bananen niet constant. Of hier sprake is
van een seizoeninvloed is (nog) niet te bewijzen, maar wel is zeer aannemelijk dat bij
20°C en een hoge r.v. vooral de mate van ventilatie bepalend is voor een goede of
minder goede rijping.
De kwaliteit der gerijpte bananen was aanvankelijk goed hetgeen wordt weergegeven
door het vrij hoge aantal kammen zonder kamrot na rijping- het totaal aantal kammen
was steeds ± 75. Omstreeks half september kwamen enige zendingen aan van zeer
slechte kwaliteit, maar later was de kwaliteit weer aanmerkelijk beter. Het lijkt er niet
op dat er een eenvoudig verband bestaat tussen rijptijd en kwaliteit.
De kleur der bananen was over het algemeen zeer goed. De vruchten zijn rijp als ze
volledig geel zijn. De organoleptische kwaliteit is naar veler mening prima, maar waar
schijnlijk zijn de bananen wel gauw overrijp.
Overigens dient te worden opgemerkt dat de gevonden resultaten waarschijnlijk niet
altijd representatief zijn voor de gehele lading, daar de grootte van de monsters (10
bossen) zeer beperkt was.
Invloed van bewaarmethode op de kwaliteit van blikasperges
Q. P. van der Meer en ir. E. Steinbuch, proj. no. B 161
De oogst van asperges vindt in een beperkte periode plaats. Indien de temperatuur
in het voorjaar snel stijgt, neemt de aanvoer van asperges aan de veilingen eveneens
sterk toe. In dit geval bestaat het gevaar, dat de grote hoeveelheden asperges die in deze
periode bij de conservenfabrieken worden aangevoerd, niet snel genoeg kunnen worden
verwerkt, zodat de kwaliteit van het verse produkt achteruitgaat.
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Het is daarom gewenst een juiste bewaarmethode te vinden, waardoor een belang
rijke spreiding van de verwerkingstijd wordt verkregen, hetgeen de industrie minder
afhankelijk maakt van de korte duur van de aspergecampagne. Hierbij moet de eis
worden gesteld dat de kwaliteit van het produkt geen nadelige gevolgen mag ondervin
den van de bewaring.
Teneinde een oriënterend beeld te krijgen over de mogelijkheden asperges twee tot
vier weken te bewaren, is dit produkt van verschillende herkomsten zowel in verse
toestand als na bewaring op gelijke wijze verwerkt.
Roem van Brunswijk van drie herkomsten en (bij vergissing) een kruising van Roem
van Brunswijk en Mary Washington van 1 herkomst werden onder de volgende om
standigheden bewaard:
a. bij 0-1 °C en hoge r.v. ;
b. als a en bovendien ±5% C02;
c. als a en één maal per week 0, 125 % S02;
d. als a, in geperforeerde polyethyleen zakken;
e. eerst gedurende 10 uur in stromend leidingwater en daarna als a.
Na bewaartijden van 2 en 4 weken werden de asperges onderzocht op uiterlijke af
wijkingen.
Het bleek dat van alle bewaarmethoden, zoals verwacht, bewaarmethode e de roodkleuring het best tegenging. Door S02-behandeling werd de schimmelontwikkeling
op de snijvlakken sterk geremd. Ook bleek vrij duidelijk dat na gasbewaring (b) de
koppen bij hoge temperatuur relatief weinig uitliepen. Bepalingen aan asperges die na
een bewaring van 0 en 2 weken waren ingevroren en ongeveer een half jaar bij - 18°C
opgeslagen, wezen uit dat het vezelgehalte door 2 weken bewaring niet of niet veel was
gestegen.
Verschillen in organoleptische kwaliteit konden direct na bewaring niet worden
aangetoond.
Na de bewaring werden de asperges geschild, 6 min. in water (98 °C) geblancheerd,
op lengte gesneden, verpakt in \ 1 blikken met een 1 % NaCl opgiet en gedurende 30
min. bij 115°C gesteriliseerd. De asperges zijn verdeeld in toppen en middenstukken
van ± 10-11 cm.
Na een opslag van ongeveer 5 maanden werd het eindprodukt organoleptisch be
oordeeld. In de eerste plaats viel op dat het verschil in kwaliteit tussen bewaarde en
vers verwerkte middenstukken veel groter was dan bij de koppen het geval was. Na be
waring hadden de ingeblikte middenstukken veelal een onaangenaam bittere smaak.
Over het algemeen bleek voornamelijk voor toppen de normale koelhuisbewaring met
een regelmatige S02-behandeling een produkt op te leveren, waarvan de kwaliteit die
van de vers verwerkte asperges benaderde.
De bewaring in plastic zakken bleek funest voor de kwaliteit van het eindprodukt te
zijn.
Het „wateren van asperges" gedurende 10 uur in leidingwater (1112 "C), vooraf
gaand aan een 28-daagse normale koelcelbewaring, leverde in het algemeen een slecht
produkt op.
Deze eenmalige proef dient herhaald te worden om bevestiging van de gevonden re
sultaten te verkrijgen.
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V. VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN OPGESLAGEN FRUIT
De groene Goudreinette

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

Uit vroeger onderzoek is gebleken dat bij Jonathan een gelere kleur kan samengaan
met een lager eiwit N-gehalte. Het is goed mogelijk dat er ook bij Goudreinetten ver
band bestaat tussen eiwit N- of N-gehalte en de kleur.
Ter oriëntering werd aan het begin van het bewaarseizoen aan 11 objecten het N-gehalte bepaald, terwijl aan het einde van het bewaarseizoen de kleur werd gemeten met
de fotovoltmeter (reflexie-colorimeter) voorzien van het amberfilter. De verwachte
correlatie tussen N-gehalte en fotovoltuitslagen bleek te bestaan (r = -0,667, P =
0,95).
De waarde van het gevondene zal, ook op de mogelijkheid van praktische toepas
sing, nader worden onderzocht.
Beïnvloeding van de kwaliteit van opgeslagen appels d.m.v. fysisch-chemisch werkzame
bestanddelen
Drs. O. L. Staden - proj. no. B 156
De zeer gunstige resultaten, die het vorige jaar met siliconen werden verkregen,
waren aanleiding de proeven hiermede voort te zetten. Ook dit seizoen bleken de ge
wichtsverliezen weer zeer duidelijk teruggebracht te kunnen worden. Zo b.v. bij Jona
than van een herkomst van 8,2% gewichtsverlies bij de onbehandelde tot 5,2% bij de
met silicon behandelde vruchten, bij een andere herkomst van 7,7 % tot 5,7 %.
Het werken met siliconen biedt echter bepaalde moeilijkheden o.a. : hoog visceuze
siliconen (500 cSt) die voor ons doel vermoedelijk het geschiktste zijn, lossen niet op in
water. Gebruikt men daarom alcohol als oplosmiddel dan wordt hierdoor de gunstige
werking juist tegengegaan, zodat de percentages gewichtsverliezen weer toenemen. Bij
het toepassen van 20 cSt en 100 cSt Siliconen bleken ook dit jaar in de meeste gevallen
stek en rot zeer duidelijk verminderd te worden.
Vergelijkt men de activiteit van siliconen op hun effect op de diverse schilaantasting
(fysiologische, zowel als parasitaire) met die van de andere coatings dit jaar getoetst CMC (carboxyl-methyl-cellulose en arabische gom - dan blijken de siliconen deze in
gunstige werking te overtreffen. Ondanks deze voordelen van de siliconen bestaan,
althans tot op heden, twee belangrijke bezwaren voor een praktische toepassing:
le. de hoge prijs en
2e. de onoplosbaarheid in water.
Vandaar dat toetsingen van andere coatings evenzeer de volle aandacht verdienen.
Factoren die de kleur van de schil van hard fruit beïnvloeden
Drs. O. L. Staden - proj. no. B 159
Een beïnvloeding van de grondkleur van bewaard hard fruit kan in twee richtingen
plaatsvinden namelijk door de optredende geelkleuring van de schil te bevorderen
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en te versterken en anderzijds het verloop van deze ontwikkeling juist tegen te gaan.
Dit laatste streven om de groene kleur zo lang mogelijk vast te houden, is voor ons
land van slechts beperkt belang. Australië evenwel is zeer geïnteresseerd om bij de ex
port van appels naar bepaalde landen de vruchten zo groen mogelijk te behouden. Bij
het werk, in dit seizoen verricht, is uiteraard de meeste aandacht geschonken aan de
bevordering van de geel-kleuring van hard fruit.
In de voorgaande jaren was reeds bij andere proeven tegen de schilziekte van de
appel (scald en spot) gebleken, dat een grondkleursbeïnvloeding in beide richtingen te
realiseren valt. Zo b.v. met 0,5 % sym.-dimethyldifenylureum (DDU) naar geel en met
coatings naar het behoud van groen. Hier werd nu nagegaan of bij de te gebruiken
lagere DDU-concentraties tegen scald ook de te bereiken versterkte geelkleuring van
de schil eveneens optreedt onder de verschillende bewaaromstandigheden die in de
de praktijk worden aangetroffen. Zo werd het effect op de grondkleur nagegaan onder
normale koelhuisomstandigheden bij normale temperatuur en bij lage temperatuur, bij
gasbewaring en bij hogere temperatuur (bewaarplaats). Verder werd aandacht ge
schonken aan het probleem van de „groene Goudreinette." Hier werd o.a. ook een
hoge concentratie DDU gebruikt. Ook de mogelijkheid van een stimulering van de
grondkleur van de peer werd voor het eerst nagegaan. Tenslotte werd bij een vergelij
king tussen coatings en lecithine nagegaan of met beide een vertragend effect op de
afrijping van de appel kan worden geconstateerd.
Uit de proeven met de appelrassen Goudreinette, Bramley's Seedling, Lombarts
Calville, Present v. Engeland, Cox's Orange Pippin, Jonathan, Laxton's Superb en
Golden Delicious bleek o.a. dat 0,2 % DDU de Goudreinetten niet meer kan kleuren.
Het gebruikelijke niveau van de concentratie DDU toegepast tegen scald betekent
voor de kleursbeïnvloeding juist de grenswaarde voor de meeste rassen, daar hierbij
soms net nog wel of juist net niet meer de grondkleur beïnvloed kan worden.
De andere bewaarmethode dan de meest gangbare (koelhuis ± 4,5 °C) remden bij
de lage DDU-concentraties de mogelijkheid tot geelkleuring te sterk af (Koelhuis ±
2°C, gasbewaring). Bijzonder interessant bleek het negatieve effect met de „groene
Goudreinette" bij zelfs 0,5 % DDU. De vraag rijst hier of deze appels wel tot een geel
kleuring kunnen worden gedwongen. Ook de behandelende pererassen t.w. Saint Remy en Conference bleven even groen als de controle. Hier doet zich dezelfde vraag
voor als bij de „Groene Goudreinette." Vermoedelijk ligt de oorzaak bij de peer in
een principieel fysiologisch verschil van de schil met die van de appel.
Het behoud van de groene kleur van de appel met behulp van CMC (carboxylmethylcellulose), siliconen (20 cST en 100 cST), arabische gom en lecithine bleek mogelijk
te zijn vooral bij concentraties van 1 % en hoger.
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VI FYSISCHE WAARNEMINGEN
Condensatie aan plafonds van uitwendig gekoelde gascellen
Ir. P. Noordzij - proj. no. B 132
In Oud-Beijerland is een proef opgezet met bespuiting van een plafond in een Hol
landse gascel met polyurethaan kunststofschuim om de condensatie te verhinderen.
Dit isolatiemateriaal zou in een dikte van 5 à 6 cm toegepast (k-waarde 0,32-0,40
kcal/m2.h.°C) ook gebruikt kunnen worden voor de isolatie van koelcellen. Per ma is de
prijs zodanig dat ze kan concurreren met de thans gebruikelijke constructies. De mo
gelijkheid is niet uitgesloten dat dit materiaal voldoende dicht is om tegelijkertijd te
dienen voor het gasdicht maken van Engelse gascellen. De bepaling van de gasdichtheid geeft nog moeilijkheden.
Warmtestroom door een geïsoleerde wand

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

Bij het bepalen van de warmtegeleiding van twee isolatiematerialen is gebleken dat
de gebruikte Electro-Methods integratiemotoren tekenen van slijtage vertonen, die
de resultaten beïnvloeden.
Een niet stationaire methode voor het bepalen van diffusiecoëfficiënten wordt be
proefd. Hierbij doet het ontbreken van een registrerende balans zich als een groot ge
mis gevoelen. Uit voorlopige resultaten mogen we opmaken, dat isolatiematerialen van
te voren niet onder vacuüm mogen worden gedroogd. Het onderzoek is nog lopende;
nadere gegevens zijn nog niet beschikbaar.
Warmte-afgifte van produkten

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

Het onderzoek op dit terrein beperkte zich tot een studie van de invloed van
diverse omstandigheden op de afkoeling van verpakte produkten. Van deze invloeden
zijn te noemen de afmetingen en de vorm van de verpakkingen, de ventilatie buiten de
verpakking, de ventilatie door de verpakking (ventilatie-openingen in de verpakking)
en de ventilatie in de verpakking (bij niet homogene produkten) en tenslotte nog de
warmte- en vochtafgifte van de produkten.
Een vereenvoudiging van de mathematische behandeling van de warmtegeleiding
door een lichaam bleek een goede benadering te geven voor enkele vaak in de praktijk
voorkomende vormen van de verpakkingen. Voor het berekenen van afkoeltijden kan
de volgende uitdrukking worden aanbevolen:
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a — temperatuurvereffeningscoëfficiënt
T = tijd
2X, 2Y, 2Z = afmetingen van verpakking in de drie loodrechte hoofdvlakken
a = warmte-overdrachtscoëfficiënt buiten de verpakking
Xi = schijnbare warmtegeleidingscoëfficiënt van Produkten binnen de ver
pakking
1 = temperatuur
d = warmtedoordringingsfactor
v = vormfactor
De indices beduiden
a — begin
e = eind
o = omgeving

De warmtedoordringingsfactor d is voor een
één-dimensionale warmtestroom d = 0,25;
twee-dimensionale warmtestroom d = 0,5 ;
drie-dimensionale warmtestroom d = 0,75.
De vormfactor van een verpakking is
v = [X 1
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+

/x^^

(z

Hierin moet voor de afmeting in de X-richting steeds de kleinste dimensie worden
genomen. Verder is voor een vlakke plaat [x = 2,61 ; een cylinder jx = 6.
Voor een samengestelde vorm zoals een conservenblikje waarvan de hoogte 1,2 maal
de diameter is, worden de vormfactoren van een cylinder en een plaat opgeteld, b.v.
/ 1 \2
v = 6 + 2,61 I "j~2 I = 7,81 en de warmtedoordringingsfactor d = 0,75 (drie-dimen
sionale warmtestroom). Bovenstaande betrekkingen zijn niet alleen voor afkoelen
doch tevens voor opwarmen geldig. Daarom mogen ze ook gebruikt worden om
sterilisatietijden te berekenen.
Een tweede facet was de invloed van de ventilatie buiten de verpakking. Met behulp
van het begrip warmteweerstand kon worden aangetoond in welke gevallen het zinvol
is om de warmte-overdracht buiten of binnen de verpakking te verhogen. In de geval
len van verpakt hard fruit blijkt een verhoging van de wamte-overdracht buiten de
verpakking boven 10 kcal/m2.h.°C niet meer effectief te werken op de afkoeltijden. Is
de warmteweerstand binnen de verpakking groot, zoals b.v. in gesloten dozen met
pakbladen, dan is een natuurlijke circulatie buiten de verpakking reeds voldoende. De
afkoeltijden voor deze verpakkingen kunnen wezenlijk worden verkort door openin
gen in de verpakking te maken, waardoor de warmteweerstand binnen de verpakking
schijnbaar kleiner wordt.
Bij de verdere bestudering van bovengenoemde invloeden op de afkoelsnelheden
is kennis van stofeigenschappen van produkten en verpakking nodig. Ook hieraan is
gewerkt en met behulp van een niet-stationaire methode worden van verpakte produk75

ten de schijnbare warmtegeleidingscoëfficiënt binnen de verpakking van niet-homogene
Produkten, de soortelijke warmte en de temperatuurvereffeningscoëfficiënt bepaald.
Van de beproefde objecten worden ook afkoelsnelheden gemeten, welke vergeleken
worden met de bovenstaande analytische betrekkingen voor de bepaling van afkoeltijden.
Publikatie:

Afkoelen van Produkten in een verpakking, Mededeling van de Ned. Ver. v. Koeltechniek, april 1962.
Construction of Packaging in Relation to Heat Transfer. Symposium voor Verpakking te Wageningen.
Ann. Bull. Inst. Int. du Froid, 1962.
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VII. ECONOMIE EN STATISTIEK
Het kwaliteitsverloop van hard fruit tijdens de opslag
Drs. P. Greidanus - proj. no. B 153
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. In afwijking van vori
ge jaren werd de helft van de proefpartijen in de koelcel en de andere helft in de gascel
bewaard. Het blijft moeilijk het bewaarverlies in een vast percentage tot uitdrukking
te brengen. Het gewichtsverlies ligt ieder jaar in dezelfde orde van grootte. De belang
rijkste verliezen worden geleden door het teruglopen van de kwaliteit en dit is van jaar
tot jaar verschillend en sterk afhankelijk van het optreden van bewaarziekten als scald,
bewaarspot, stip, zacht en Gloeosporiumrot. De gascel gaf voor alle partijen, met uit
zondering van Goudreinette, een duidelijk beter bewaarresultaat.
TABEL 16. Kwaliteitsverloop van de proefpartijen hard fruit tijdens de opslag 1960/1961
°/

%

/O

gew. verl. stek -+ rot
I1

II

I

II

%
kwaliteit
III

°/
/o

krimp

I

II

I

II

Bewaard
tot

Aantal
bewaardagen

Conference

koelcel
gascel

5
5

5
4

12
10

4
5

7
8

17
5

18
10

14
10

14 maart

170

Jonathan

koelcel
gascel

6
5

6
4

18
13

18
8

15
5

5
1

14
13

13
10

2 mei

192

Goudreinetten

koelcel
gascel

5
4

4
4

8
10

2
2

12
6

5
3

16
16

14
11

12 april

184

Gold. Delicious koelcel
gascel

6
4

5
3

33
7

23
14

4
0

1
0

12
9

13
6

10 april

168

1

partij I en II

Het gewichtsverlies is in de eerste weken van de bewaring het hoogst en verloopt
daarom vrij regelmatig.
Het percentage stek en rot en kwaliteit III is sterk afhankelijk van het optreden
van bewaarziekten en de bewaarduur en kan aan het eind van de bewaarperiode sterk
toenemen. Ook dit jaar was het percentage stek en rot weer vrij hoog; vooral bij Gol
den Delicious kwam veel Gloeosporiumrot voor.
Het krimpen der vruchten heeft, evenals het gewichtsverlies, aan het begin van de
bewaring plaats. Krimp geeft alleen voor de C-maat een geldelijk verlies, en geen of
weinig verlies voor de A- en B-maten.
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CONFERENCE 1960-1961

PARTIJ n

23 FEBR.

14 MRT.

FIG. 14.
Kwaliteitsverloop van Confe
rence en Jonathan tijdens be
waring

JONATHAN 1960-1961

PARTIJ H

15 MRT.

rTTl

m

6EW. VERLIES

In de praktijk zal bij sterke aantasting door bewaarziekten tot versneld ruimen moe
ten worden overgegaan.
Rapporten:

Greidanus, P., W. C. Boer en O. Wiersma, Het kwaliteitsverloop van Conference tijdens de bewaring.
Seizoen 1960-1961.
I.B.V.T.-rapport no. 1174, 13 p. + grafieken.
Duvekot, W. S., W. C. Boer en O. Wiersma. Het kwaliteitsverloop van enkele appelrassen tijdens de
bewaring 1960-1961.
I.B.V.T.-rapport no. 1178, 19 p. + grafieken.

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 als de kosten van verschillende koelhuizen,
besparingen aan te geven of verspillingen te signaleren.
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Bij een 5-tal veilingkoelhuizen van uiteenlopende grootte werden in het seizoen
1959/1960 gegevens verzameld ten aanzien van koelhuisbezetting, stroomverbruik en
directe arbeidsuren.
KOELHUISBEZETTING MET HARDFRUIT BIJ 5 VEILINGEN
1959-1960

V/O

100

r

8 0 -

60 -

iO -

2 0 -

FlO. 15.

0

5-9/

59

3-1%9

7-"/59 5-12/59 27-60

6"2/

60 "/SO ^/SO

"5*60

2%0

Ook de exploitatiekosten werden in beschouwing genomen. De gemiddelde jaarbe
zetting met hard fruit varieerde van 26 tot 36 % van de totale koelhuiscapaciteit. Het
stoomverbruik bedroeg gemiddeld 0,7 KWH per ton produkt (netto) per dag, met ge
ringe afwijkingen tussen de koelhuizen onderling. Het aantal directe arbeidsuren va
rieerde van 2,12 tot 4,65 uur per ton ingeslagen produkt. De vaste kosten van rente en
afschrijving van de 5 veilingkoelhuizen bedroegen resp.ƒ 43,—, ƒ 43,—, ƒ 43,—, ƒ 26,—
en ƒ 49,— per ton capaciteit. De totaalkosten van het koelen van hard fruit werd bere
kend op resp. ƒ1, 76, ƒ 1,76, ƒ 2,22, ƒ 1,36 en ƒ1,31 per 100 kg per maand.
Rapport:

Greidanus, P. en W. C. Boer. De kosten van het koelen van hard fruit in veilingkoelhuizen. I.B.V.T.rapport no. 1197, 10 p. + bijl. en grafieken.

De statistiek van bewaar- en koelruimte voor tuinbouwprodukten
Drs. P. Greidanus - proj. no. B 101
Het doel van deze statistiek is het bepalen en bijhouden van de bewaar- en koel
ruimte voor tuinbouwprodukten. Per rijkstuinbouwconsulentschap wordt een jaar
lijks overzicht van de luchtgekoelde bewaarruimte, de koelruimte en de gaskoelruimte gegeven. De toename van de opslagcapaciteit in 1960 van genoemde ruimte is resp.
2,8 milj., 1.- milj. en 3,6 milj. kg.
Per 31 december 1960 was aanwezig:
Luchtgekoelde bewaarplaatsen 52.100 ton
Koelhuizen
101.900 „
Gaskoelruimte
15.600 „
Totaal
1

169.600 ton1

Gerekend naar de opslagcapaciteit voor appelen.
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FIG. 16.
Totale opslagruimte voor fruit
in Nederland, resp. verdeeld
over bewaarplaatsen, koel
huizen en gascellen
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TABEL 17. Procentuele verdeling van de opslagruimte voor fruit naar de ex
ploitatiemethode

Exploitanten
Telers
Coöperaties
Loonkoelers
Handelaren
Veilingen .

.
.
.
.

.
.
.
.

Bewaarplaatsen

Koelhuizen

Gaskoelruimte

80

29
1
23
14
33

32
3
9
6
50

-

1
6
13

De kosten van het sorteren van hard fruit

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

Ten einde een inzicht te verkrijgen in de kosten van het centraal machinaal sorteren
van hard fruit werden op 5 veilingen tijdwaarnemingen gedaan bij het centraal sorteren
van appelen. De sorteerprestaties per manuur varieerden op de 5 sorteerstations van
182 kg tot 281 kg, exclusief de wisseltijden. De uiteindelijke totale sorteerprestaties, in
clusief de wisseltijden, varieerden van 1140 tot 2692 kg per machineuur. Het percen
tage rot heeft een duidelijke, negatieve invloed op de sorteerprestatie, een hoog percen
tage kwaliteitsklasse III daarentegen vrijwel niet.
De door het wisselen van partij veroorzaakte wachttijden per 100 kg zijn sterk af
hankelijk van de grootte der partijen. Voor partijen kleiner dan 100 kg varieerde de
gemiddelde wachttijd van 5,9 tot 18,0 minuten, en voor partijen groter dan 1000 kg
van 1,6 tot 5,0 minuten per 1000 kg. Een groot aantal kleine partijen zal de totale
sorteerprestatie nadelig beinvloeden. Een goede werkvoorbereiding en -organisatie
kan de regelmaat en de continuiteit van de sorteerwerkzaamheden nog sterk verbete
ren.
Rapport:

Duvekot, W. S., W. C. Boer en O. Wiersma. Het centraal sorteren van appelen. l.B.V.T.-rapport
no. 1191, 41 p.
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B. VERWERKTE PRODUKTEN
VIII. VOORBEWERKING
Het schillen van fruit en groenten
Ir. J. C. Mettivier Meijer en Ir. E. Steinbuch - proj. no. V 26
Er is geen schilonderzoek verricht. Van een fabriek van verwerkingsmachines werd
reeds in 1960 een nieuw type schilmachine voor aardappelen, wortelen en andere knol
gewassen in bruikleen ter kennismaking ontvangen. De schrapwerking van de thans
in de praktijk gebruikelijke machines is hierbij vervangen door een snijwerking van
roterende messen. De tendens om de schrapwerking van de gebruikelijke apparaten te
vervangen door snijwerking van messen geldt thans voor de meeste fabrikaten op dit
gebied. Een nieuwe mogelijkheid van dit type machine doet zich thans in de praktijk
voor, n.l. het schillen van uien. Het is de bedoeling deze machine op deze mogelijkheid
te onderzoeken.
Publikatie:

G. J. de Groot. Schillen en versnijden van groenten en fruit. Centraal Orgaan voor de handel in
Aardappelen, Groenten en Fruit 41, (1961), 463.
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IX. STERILISEREN EN DIEPVRIEZEN
Incidentele onderzoekingen inzake de conservenwaarde van bestaande en nieuwe fruit
en groentenrassen
Ir. E. Olthof en Ir. E. Steinbuch - proj. no. V 87
Kroten
Een 11-tal krotenrassen, geteeld op de proeftuin van het „Proefstation voor de
Groenteteelt in de Volle Grond in Nederland" te Alkmaar, werden tot een gepasteuri
seerd zoet-zuur produkt verwerkt.
Na enkele voorproefjes werd een vloeistof met de volgende samenstelling als beste
opgiet verkregen :
300 ml spritazijn 10%,
610 ml water,
100 g suiker,
7,5 g zout
De grote sorteringen werden verwerkt tot een in schijven gesneden produkt. De
kleine sorteringen werden in hun geheel verwerkt.
Er werden ter verwijdering van de schors 3 verschillende voorbehandelingen toege
past nl. koken in water, stomen en verhitten in de autoclaaf onder druk.
De kroten moeten nog organoleptisch worden gekeurd, zodat nog geen gegevens
ter beschikking staan.
Aardbeien
Het onderzoek naar de conservenwaarde van nieuwe en bestaande aardbeirassen
is ook in 1961 voortgezet. De monsters werden betrokken van het I.V.T. te Wageningen en via de rijkstuinbouwconsulentschappen uit Kapelle-Biezelinge, Zundert, Zaltbommel en Middelrode. De weersomstandigheden waren in het algemeen niet gunstig
voor aardbeien, hetgeen tot gevolg had dat bepaalde rassen niet de kwaliteit oplever
den als vorige jaren het geval is geweest.
Bepaalde rassen waarvan de laatste jaren is gebleken dat zij geen goede eigenschap
pen voor verwerking bezaten, werden niet meer in het onderzoek opgenomen. Bij
rassen als Deutsch Evern en lucunda, heeft het bovendien geen zin dit onderzoek elk
jaar te herhalen. Daarentegen zijn enkele nieuwe rassen voornamelijk van het I.V.T.
in het onderzoek betrokken.
De gegevens van deze rassen dienen echter met de nodige reserves te worden be
schouwd, aangezien de landbouwkundige eigenschappen van deze nieuwe rassen nog
onvoldoende bekend zijn. Pas na enkele jaren geteeld te zijn, kan men meer betrouw
bare gegevens betreffende teeltwaarde en dopbaarheid van deze rassen verwachten.
Aangezien slechts van de aardbeien op sap enige voorlopige gegevens bekend zijn,
geeft de tabel de geschiktheid van enkele rassen voor verwerking tot vruchten op sap,
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gedurende de laatste vijf jaren. De landbouwkundige gegevens der diverse rassen zijn
verstrekt door het I.V.T. te Wageningen.
TABEL 18. Geschiktheid van enkele rassen voor verwerking tot vruchten op sap, gedurende de laatste vijf jaren

Rassen

1957

1958

M

G
M

1959

Bekende rassen

Cambridge V
Gorella
Juspa
Redgauntlet
Senga-Sengana . . . .
Siletz
Talisman
Vola

G
G
M-G

Weinig bekende rassen

Gerardus
Lihama
Oranda
Puget Beauty
Senga Precosa ....
Zaco 3

G
G
S-M

M
G
G
G
S-M

G
G

1960

1961

G
G
M
G
G
G
M
M-G

G
G
M
G
G
G
M
G

G
G
G
G
S
G

G
G
M G
G
S-M
S

Nieuwe rassen of selecties

1 tot 5, waarbij
1 = slecht
5 = goed
Ras
I
II
III

tamelijk vroeg
tamelijk vroeg
middentijds

IV
V
VI

middentijds
middentijds
middentijds

VII
VIII

laat
middentijds

IX
X

middentijds
vroeg

Waarde
cijfers
plukken
zonder
dop1

N
N

O
N
A

O
A
N

X2
X

1-2
1-2

3
3
2

G
meer ervaring gewenst

Rijptijd

cijfers1

groeps
indeling
rassenl.
Fruit '62

G
G
G
G
G

I.V.T. 5572
5573
5578
5514
5739
Uit Bulgarije
z.g. „Titus" . . . .
1

Teeltwaarde

Geschiktheid3 voor vruchten
op sap

(5)
1

S = slecht
M = matig
G = goed

Opmerkingen
Vruchten tamelijk groot, van goede kwaliteit.
Vruchten groot, vooral geschikt voor verse consumptie.
Vruchten iets steviger en beter van kleur dan Jucunda. Alleen voor
eenjarige teelt.
Tamelijk grote vruchten, matig van kwaliteit.
Goede vruchtkwaliteiten; bij volrijpe vruchten iets afwijkend aroma.
Goede vruchtkwaliteiten; bij het plukken zonder dop gaat echter de
spil mee.
Van betekenis als laat consumptieras.
In hoofdzaak voor verse consumptie. Mooie vruchten van goede kwa
liteit.
Zeer gevoelig voor nachtvorst. Niet beter dan bestaand sortiment.
Vruchten onregelmatig van vorm, donkerrood. Niet gunstig voor een
vroeg ras.
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vervolg
Ras

Rijptijd

Opmerkingen

XI

vroeg

XII
XIII
XIV
XV
XVI

middentijds
vroeg
tamelijk laat
tamelijk vroeg
tamelijk laat

XVII
XVIII
XIX

vroeg
middentijds
tamelijk vroeg

XX

?

Goede vruchtkwaliteiten. Waarde voor vollegrondsteelt nog niet be
kend.
Aantrekkelijke, goed smakende vruchten. Matig produktief!
Licht gekleurde, oranjerode vruchten, tamelijk zoet met weinig aroma.
Lijkt niet beter dan Talisman.
Wegens vruchtzettingsmoeilijkheden in 1961 opgeruimd.
Produktief, tamelijk grove vruchten, mogelijkheid voor verse con
sumptie.
Aantrekkelijk produkt. Gemakkelijk te plukken.
Mooie zeer stevige vruchten, goede consumptie-kwaliteiten.
Uitstekend van smaak en aroma, doch waarschijnlijk te weinig pro
duktief.
Vruchten middelmatig groot, bruinig rood; goede smaak met weinig
aroma.

In verband met de mogelijkheid, dat in de toekomst het gebruik van kleurstoffen
niet meer zal worden toegestaan, zal aandacht worden besteed aan de verwerking van
aardbeien en wellicht ook andere fruitsoorten tot vruchten op sap zonder kleurstof.
De kleurintensiteit van het verse produkt zal hierbij uiteraard van grote betekenis zijn.
Conservenwaarde van peulvruchten

Ir. E. Steinbuch - proj. no. V 172

Doperwten
Teneinde de conservenindustrie te kunnen inlichten over de geschiktheid van een
aantal nieuwe doperwtenrassen werden in samenwerking met de P.S.C. een zestal
nieuwe doperwtenrassen in Randwijk geteeld. Nadat voor zover mogelijk bij bepaalde
tenderometerwaarden was geoogst, werden de doperwten verwerkt tot diepvries en
tot een blik- en glasprodukt.
TABEL 19. Doperwtenrassen in beproeving voor bepaling van de conservenwaarde

Verwerkte rassen
Finette (standaard)
Supcovert
„
Onyx
Alaska 14
Douce Provence . . .
Kelva (standaard) . .
Vitalis
CB 53-123

Vorm van het
droge zaad

Kleur

rondzadig

lichtgroen

gekreuktzadig

donkergroen
lichtgroen

Bijzonderheden
standaard voor blikdoperwten
verwerkt tot diepvries- en blikdoperwten

standaard voor diepvriesdoperwten
verwerkt tot diepvries- en blikdoperwten

Er werd naar gestreefd de rondzadige en kreukzadige rassen te oogsten bij TM-getallen van resp. 120-140 en 110-130. Wegens de weersomstandigheden in juni en juli
1961 kon hieraan niet geheel worden voldaan. Bovendien werd de indruk verkregen
dat het gewas veel sneller afrijpte, dan men uit de stijging van het TM-getal zou con
cluderen.
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TABEL 20. Sortering-percentages van enkele rondzadige doperwterassen

Sorterings %'s

Oogst
Ras

Finette
Finette
Onyx
Onyx
Supcovert
Supcovert
Alaska 14
Alaska 14
Douce Prov.
Douce Prov.

Dat.

TM-getal extra fijn

3/7
6/7
26/6
28/6
29/6
5/7
27/6
30/6
27/6
30/6

115
129
121,5
128
103
140
116,5
127,5
114,124,-

zeer fijn

fijn

midden
fijn

middel I

middel 11

15,9
15,7
14,3
18,3
19,5
11,9
29,0
12,5
10,3
5,1

20.8
11.9
22,6
23,0
21,9
21.0
18,4
13,2
16.1
8,1

22,0
29,9
26.8
25,6
17.9
31.5
17.6
31.0
21.7
15.1

15,9
12,1
10.3
12.4
4,4
19,3
4,3
18,1
22,3
25,3

0,7
3.2
1,5
2.4

14.6
10,1
15.8
10.9
16,4
7,3
20.7
8,3
7,6
4,3

3.5
0,6
2.3
17,5
38,9

Het rondzadige doperwtenras Douce Provence valt enigszins op door zijn donker
groene kleur. Bij de oogst bleek echter dat dit ras vrij snel grof wordt.
De doperwten zijn in twee sorteringen verwerkt met een opgiet, die een hardheid had
van resp. 4 en 12°D (Duitse hardheidsgraden). Van de verwerkte doperwten zullen de
kwaliteit, het droge stof- en het A.I.S.-gehalte nog worden bepaald.
Tuinbonen
De conservenindustrie heeft grote belangstelling voor het produkt tuinbonen, aan
gezien dit in steeds grotere mate industrieel wordt verwerkt. Vooral in glasverpakking
is deze groente een aantrekkelijk artikel, waarvoor de belangstelling van de consument
zich in een stijgende lijn bevindt.
In een onderzoek, dat in samenwerking met het P.A.W. geschiedt, werden een vijftal
tuinboonrassen van verschillend karakter onder de loupe genomen. Door het P.A.W.
worden de landbouwkundige eigenschappen van deze tuinbonen onderzocht, zoals op
brengst, zaai- en oogstdata, aantal planten per oppervlakte en de geschiktheid van de
grondsoort.
Die eigenschappen van de tuinbonen die voor de verwerking van belang zijn, zoals
oogstdata, hardheid, droge stof- en A.I.S.-gehalte worden door het I.B.V.T.onder
zocht.
TABEL 21. Tuinbonerassen in beproeving voor bepaling van de conservenwaarde

Verwerkte rassen
Driemaal wit
Conservenmeester . .
Express
Mazagan
Stay green

TM-getal bij de oogst

Kleur
voor het koken

na het koken

Randwijk

Lunteren

wit
wit
wit
wit
groen

wit
wit
bruin
bruin
groen

86-115
93-121
111-137
110-164
85-129

121-145
112-130
100-196
162-198
122-180

De tuinbonen werden in Randwijk (rivierklei) en Lunteren (zandgrond) geteeld en
in drie stadia geoogst. Er werd naar gestreefd dat de bonen in een te jong, een normaal
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en een te oud stadium werden geoogst, waarna verwerking tot diepvries en tot blikprodukt en op glas plaatsvond. De tuinbonen werden machinaal gedopt.
Reeds bij de oogst kon van twee rassen gezegd worden, dat ze minder geschikt zijn
voor industriële verwerking. Van het ras Conservenmeester bleek de opbrengst, vooral
op zandgrond niet aan de verwachtingen te voldoen. Aan het ras Mazagan bleken in
technisch opzicht enkele overwegende bezwaren te kleven. Dit ras vormt nl. een zeer
laag gewas van ± 60 cm en produceert zeer veel kleine peulen van 6-8 cm. Het pluk
ken van Mazagan-tuinbonen was aldus een zeer tijdrovende bezigheid. Het was boven
dien onmogelijk om deze kleine peulen machinaal te doppen. Daar kwam nog bij dat
zeer vele gedopte bonen zodanig beschadigd werden, dat ze niet meer voor verwerking
in aanmerking kwamen.
De hardheid van de tuinbonen nam op zandgrond veel sneller toe dan op kleigrond.
De groene kleur van verwerkte Staygreen tuinbonen van zandgrond was veel meer ge
prononceerd dan die van kleigrond.
De latere oogsten van de tuinbonen zijn overeenkomstig het voorschrift der groenteconservenverordening 1958 verdeeld in bepaalde grootte-sorteringen.
TABEL 22. Hardheid en sortering van een aantal tuinbonerassen, die op twee tijdstippen zijn geoogst
Sortering
Her
komst

Ras

Oogstdatum

Hard
heid

<15 mm
gew.
°/
/o

3xW
3x W
Stayg.
Stayg.
Maz.
Maz.
Express
Express

R
R
R
R
R
R
R
L

18/7
24/7
14/7
20/7
12/7
18/7
7/7
10/7

20,5
24,5
22
27
20
27
21
33,5

16,7
5,2
8,4
1,8
84,3
0,5
10,5
2,7

15-19 mm

19-23 mm

hard
heid

gew.
V
/O

hard
heid

gew.
%

hard
heid

19
22
17
22
20,5

72,4
74,0
77,2
52,6
15,7
79,2
32,9
29,9

21
24
22
27
19,5
27,5
21
31,5

10,9
20,8
14,7
45,6

23
24
33
28,5

20,3
49,8
53,2

31
22
32,5

17,5
25,5

> 23 mm
gew.
V
/O

hard
heid

6,8
14,2

21
33,5

Deze tabel levert ons een tweetal interessante gegevens op. In de eerste plaats werd
bevestigd dat in het algemeen naarmate de sortering der tuinbonen grover wordt, de
hardheid van bonen toeneemt. Bovendien voldoet de voorgeschreven sortering van de
Groenteconservenverordening 1958 niet geheel voor alle rassen. Voor de Expressty
pen levert deze wijze van gradering een bevredigende kwaliteitsindeling voor tuinbo
nen op. Voor de rassen Driemaal wit, Conservenmeester en Staygreen kan dit slechts
bereikt worden door de grootte der zeefgaten te verkleinen en die voor Mazagan aan
zienlijk te verkleinen.
Met betrekking tot de organoleptische eigenschappen bestaan eveneens grote ver
schillen. Express en Mazagan behoren tot het van ouds bekende tuinbonetype, dat
na koken bruin wordt en een typische bittere smaak bezit. Daarentegen blijven Drie
maal wit en Conservenmeester wit en hebben bovendien een veel minder gepronon
ceerde tuinbonesmaak. Het groene tuinboneras Staygreen heeft een aparte smaak.
Alle verwerkte rassen schijnen in organoleptisch opzicht geschikt te zijn voor indus86

triële conservering tot diepvries en blikprodukt. Vooral de witte en groene rassen le
veren op glas een aantrekkelijk eindprodukt.
Evenals bij doperwten, blijkt bij tuinbonen dat het drogestof- en A.I.S.-gehalte een
nauwkeuriger aanwijzing geeft van de kwaliteit dan de hardheid van het verse produkt.
In tabel 23 zijn de gegevens van het ras Driemaal wit vermeid. Het valt hierbij op dat
het droge-stofgehalte van tuinbonen van zandgrond i 20 % hoger is dan van klei
grond, de produktie van tuinbonen is van kleigrond echter ± 50 % hoger dan die van
zandgrond.
De resultaten van de organoleptische keuringen van het ras Driemaal wit geven een
aanwijzing dat bij een stijging van het droge-stofgehalte, het A.I.S.-gehalte en de A.I.S.
/droge stof-verhouding boven respectievelijk 15-16%, 12-13% en ± 70%desmaakkwaliteit van ingeblikte tuinbonen ernstig achteruit is gegaan. De hardheid van de
schil en de meligheid van de tuinbonen zijn in dat geval bovendien tot boven het toe
laatbare maximum gestegen.
Invloed van blancheren op de kwaliteit van diepvriesspinazie
Ir. E. Steinbuch - proj. no. V 173
Een drietal spinazierassen werden onderzocht op hun geschiktheid voor het diep
vriezen.
TABEL 24. Kleur van drie spinazierassen (vers)

Rassen

Kleur
licht groen
matig groen
zeer donker groen

Viroflay . . . .
Viking
Loreley . . . .

Bovendien werden deze spinazierassen volgens verschillende methodes geblancheerd
en vervolgens op dezelfde wijze verder verwerkt, zowel als bladspinazie, als in gewolf
de toestand, verpakt en ingevroren.
TABEL 25. Blancheervariabelen

Blancheerduur
1i m i n u u t
3 minuten
1 minuut
3 minuten
15 minuten

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Temperatuur
± 100°C
± 100°c
± 98 °C
± 98 °C
70 °C

Methode
stoon
stoom
water
water
water

Alle blancheermethoden leverden een peroxydase-negatief produkt op. Slechts de
volgens het Thomas patent lang-laag geblancheerde spinazie (15 min. - 70°C), ver
toonde na opslag van vier maanden bij -18 tot -20 °C regeneratie van de peroxydaseactiviteit.
Bij beoordeling bleek dat het blancheren met stoom, diepvriesspinazie oplevert
met de gewenste smaak. Dit gold voornamelijk voor gewolfde spinazie, aangezien met
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stoom geblancheerde bladspinazie vaak aan de bittere kant was. Voor bladspinazie
levert het blancheren van één minuut in heet water (98°C), in tegenstelling tot gewolfde
spinazie, in het algemeen een redelijk goed produkt op.
Een langere blancheerduur in water, zowel 3 min. bij ± 98 °C als 15 min. in water
van 70°C, had veelal tot gevolg dat het eindprodukt ietwat waterig, flauw en smakeloos
werd.
De resultaten van het onderzoek naar de rasgeschiktheid hebben wederom duidelijk
aangetoond dat het ras Loreley buitengewoon geschikt is voor verwerking in de diep
vriesindustrie. Zowel ten aanzien van kleur als van smaak werd dit ras beter dan Vi
king en veel beter dan Viroflay beoordeeld,
De landbouwkundige eigenschappen van het ras Loreley dienen evenwel van dien
aard te zijn dat ook de teelt in dat opzicht aantrekkelijk is.
TABEL 26. Vitamine C- en drogestofgehalten van spinazie ( Viking)

Blancheermethode

li min. in stoom
.

.

.

.

.

.

3 min. in stoom
1 min. in water (100 °C). . .
, ,

.

.

.

, ,

.

.

.

3 min. in water (100 °C). . .
15 min. in water (70 °C) . . .

Verw.

Mg. vit. C
per 100 gr.
produkt

Droge
°/ st.
/O

Mg. vit. C
per 100 gr.
droge stof

blad
wolf
blad
wolf
blad
wolf
blad
wolf
blad
wolf

31,1
20,6
35,3
24,4
23,0
18,5
11,4
8,0
10,2
5,4

7,10
6,93
7,46
7,75
7,03
6,93
6,38
6,10
5,56
5,50

438,0
292,2
473,2
314,8
327,1
266,9
178,7
131,2
183,5
101,9

Uit tabel 26 blijkt dat het blancheren in stoom een kleiner verlies aan vitamine C
tengevolge heeft dan het blancheren in water. Zoals werd verwacht is het droge-stofgehalte van het in stoom geblancheerde eindprodukt aan de hoge kant. Het wolven
heeft een schadelijke invloed op het vitamine C-gehalte van spinazie.
Bruinkleuring in blikspinazie

Ir. E. Steinbuch - proj. no. V 174

De kwaliteit van spinazie in blik laat zeer te wensen over. Onder invloed van de
sterilisatie gaat vooral de kleur van spinazie zeer ernstig achteruit. Aangezien het uiter
lijk van een produkt zijn verkoopbaarheid in belangrijke mate bepaalt, wordt het on
derzoek voortgezet om tot kleur- en kwaliteitsverbetering van blikspinazie te komen.
Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met het laboratorium voor Technolo
gie der L.H. en de researchafdeling van een Nederlandse industrie. Tn de afgelopen
jaren zijn zeer vele factoren als mogelijke oorzaken van de kleurachteruitgang van
blikspinazie in een onderzoek opgenomen. Zowel de omzetting van chlorofyl, als het
gehalte van oxalaat en magnesium bleken hierbij nauwelijks een rol te spelen. Het
lang-laag blancheren (15 min. - 70°C) van spinazie bleek evenwel een produkt te leve
ren dat een goede kleur had. De typische spinaziesmaak is echter nauwelijks meer aan
het produkt te ontdekken.

In verband met de mogelijkheid dat het nitraatgehalte van het uitgangsprodukt een
rol speelt bij de bruinkleuring van blikspinazie, is spinazie verwerkt, die respectievelijk
niet normaal en overbemest was met nitraatmeststoffen. Het nitraat-, doch vooral het
nitraatgehalte van de aldus bemeste spinaziemonsters was duidelijk hoger dan van de
onbemeste. Deze spinazie werd volgens de volgende methoden geblancheerd :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 min. in condenserende stoom;
3 min. in kokend water;
15 min. in water van 70°C;
zeer kort in stoom onder druk (130°C);
als 7 en 60 min. opslaan in water van 60 °C;
als 2 en enten met een suspensie van nitraatsplitsende bacteriën en vervolgens
broeden (5 uur bij 45 °C).

Een en ander heeft ten doel de invloed van nitraatbemesting, blancheermethode,
uitloging en een ondoelmatige verwerking op de kleur van blikspinazie vast te stellen.
Bovendien zijn bepaalde monsters onbemeste spinazie verwerkt met toevoeging van
natriumnitraat, natriumnitriet en vitamine C, teneinde de invloed van deze toevoegin
gen vast te stellen.
Alle monsters worden geanalyseerd op Ca, Mg, Cu, N03, NOa, vitamine C, Chlorofyl en Oxalaat en bovendien organoleptisch beoordeeld op kleur en smaak.
De proef is nog lopende, zodat nog geen resultaten vermeld kunnen worden.
Conservering van groene asperges

Ir. E. Steinbuch - proj. no. V 171

Voor de groenteverwerkende industrie, waar de voorbehandeling en de conservering
van de meeste produkten vrijwel geheel of voor een belangrijk deel is gemechaniseerd
en geautomatiseerd, zijn asperges nog steeds een buitengewoon arbeidsintensief, en
dus duur, produkt. Het steken van asperges kan slechts door geoefende aspergestekers
op de juiste wijze geschieden. De aspergeteelt verplaatst zich wel enigszins naar kleine
bedrijven, waar de arbeid veelal in gezinsverband plaatsvindt. De aan de teelt en oogst
verbonden arbeidskosten, alsmede het schillen van asperges zijn factoren die de kost
prijs van het produkt ongunstig beïnvloeden.
In verband met de kostbare teelt en verwerking van witte asperges zijn in samen
werking met het I.V.T. enkele oriënterende onderzoekingen gedaan met groene asper
ges. De teelt van groene asperges is vrij eenvoudig en er zijn zelfs mogelijkheden het
produkt machinaal te oogsten.
In de Verenigde Staten worden veelal slechts de vezelvrije toppen van de groene
asperges verwerkt, zodat men er vrijwel geen schilprobleem kent.
Organoleptische keuringen op het I.B.V.T. hebben bevestigd, dat de smaak van
groene asperges aanzienlijk afwijkt van die van witte. Groene asperges moeten eigen
lijk als een geheel ander produkt worden beschouwd.
Ten aanzien van de verwerking van groene asperges, zijn nog enkele problemen, die
een oplossing vragen. In de eerste plaats hebben groene asperges een sterke neiging
donkere verkleuringen te vertonen bij verpakking in normale ongelakte blikken. In
de V.S. bestrijdt men dit euvel door citroenzuur toe te voegen. Op het I.B.V.T. heeft
men in dit opzicht een goede ervaring met het verpakken van de groene asperges in
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blikken, die voorzien zijn van C-enamel waarbij het aanbeveling verdient het zoutge
halte van de opgiet iets te verhogen. Er zal gezocht worden naar een methode om de
consistentie van groene asperges na verwerking te verbeteren. Gesteriliseerde groene
asperges zijn in het algemeen te zacht geworden.
Toepassing van nisine bij de verwerking van tuinbouwprodukten
L. de Vos, mej. Dra. J. A. Zwartz - proj. no. V 161
Het onderzoek heeft tot doel na te gaan of het gebruik van nisine bij de conservering
van verschillende produkten een minder intensieve warmtebehandeling mogelijk
maakt met behoud van een goede houdbaarheid, hetgeen bij deze produkten tot een
kwaliteitsverbetering zou kunnen leiden.
Nadat voorafgaande proeven gunstige resultaten over de werkzaamheid van nisine
hebben opgeleverd, is het komende onderzoek gericht op het verkrijgen van gegevens
omtrent de afbraak van nisine tijdens de warmtebehandeling en daarop volgende
opslag bij 20°C.
Begonnen is met onderzoek bij doperwten in blik (1/81) waarbij nisine aan de opgiet
werd toegevoegd, waarna een gangbare zowel als een veel minder intensieve warmte
behandeling werd toegepast, nl. gedurende 25 min. bij 118°C respectievelijk 100°C
Voor deze proef zijn doperwten gebruikt, die gedurende enige maanden in diepgevro
ren toestand waren opgeslagen.
Om in staat te zijn de afbraak van nisine tijdens de sterilisatie en de geleidelijke af
name bij de daaropvolgende opslag langer te kunnen volgen werd een sterke over
dosering van nisine toegepast, nl. de tienvoudige hoeveelheid van de normaal noodza
kelijk geachte toevoeging. Om na te gaan of het gedrag van nisine werd beïnvloed
door de doperwten werden ook blikken gevuld, die alleen opgiet met nisine bevatten,
waaraan een bufferoplossing was toegevoegd.
Uit de eerste bepalingen is gebleken, dat:
1. Slechts ca. 4 % van de toegevoegde nisine in de opgiet wordt teruggevonden na een
normaal sterilisatieproces ;
2. in de opgiet zich aanzienlijk minder nisine bevindt dan in het homogenaat van de
erwten, d.w.z. dat nisine zich aan de erwten hecht;
3. Nisine bij 100°C in mindere mate wordt afgebroken dan bij 118°C;
4. bij normale sterilisatie de erwten een „beschermende" invloed hebben op nisine waarschijnlijk t.g.v. de proteïnen in de erwten -, terwijl bij de op 100°C verwarmde
blikjes deze invloed (nog) niet merkbaar is en de waarnemingen zelfs in de tegen
overgestelde richting wijzen.
Het groenen van Reines Claude

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

Binnen afzienbare tijd zal het kopergehalte van levensmiddelen wettelijk niet meer
dan 10 p.p.m. mogen bedragen. Daar het de gewoonte is Reines Claude op sap met
koperzouten te behandelen om een goede groene kleur van de pruimen te verkrijgen,
is het de vraag of dit in de toekomst nog mogelijk zal zijn. De toepassing van kleurstof
fen was in dit opzicht op een teleurstelling uitgelopen. Het kopergehalte van een aan
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tal monsters Reines Claude op sap, die in 1959 waren ingezet werd bepaald. Daaruit
is komen vast te staan dat de rijpheid van de pruimen een rol speelt. Zijn de Reines
Claude te rijp dan wordt het produkt te moezig; zijn ze echter te onrijp dan wordt bij
zonder veel koper opgenomen en wordt de toegestane limiet verre overschreden.
Een recept voor het groenen van Reines Claude, dat tot redelijke resultaten leidt is
het volgende: aan 20 1 water wordt toegevoegd 3/4 g kopersulfaat en 3/4-1 g citroen
zuur. Dit wordt verhit, waarna 1 kg Reines Claude wordt bijgevoegd. Deze worden in
het bad gedurende 3-5 minuten op 90°C verwarmd. Daarna wordt met koud water
uitgespoeld en de pruimen worden op de gebruikelijke manier met suikeroplossing
gepasteuriseerd. Langs deze weg wordt een produkt verkregen dat meestal 9-10 p.p.m.
koper bevat en goed van kleur is. De ervaring leert dat de pruimen een betere kleur
aannemen, naarmate zij langer worden bewaard. Er zal nog worden getracht het bo
venstaande voorschrift te verbeteren. Analyses van praktijkmonsters gaven te zien
dat slechts in enkele gevallen aan de eis van goede kleur en consistentie en niet te hoog
kopergehalte wordt voldaan.
Oorzaken en bestrijding van verkleuringen in vruchtenconserven
Jhr. Ir. A. Meijer, Ir. J. J. Doesburg - proj. no. V 146
Het onderzoek heeft ten doel de mogelijkheden na te gaan en de kleur van anthocyaanhoudende vruchtenconserven gedurende langdurige opslag voor militair gebruik
in voldoende mate te stabiliseren.
Aangezien was gebleken dat bij dergelijke vruchtensappen een verbetering werd ver
kregen, door verlaging van de pH zijn ook proeven ingezet met vruchten op sap: aard
beien (Senga-Sengana en Jucunda), frambozen (Rode Radboud en Malling Promise)
en Meikersen.
Ter verlaging van de pH tot 2.4 in het eindprodukt werd fytinezuur, fosforzuur of
citroenzuur toegevoegd, gecombineerd met opgietvloeistoffen, die 40- of 55 % suiker
bevatten. Eveneens werden combinaties gemaakt met toevoeging van de kunstmatige
kleurstof Ponceau 4 R.S. Opslag vond plaats bij 0, 10 en 25°C.
In 1960 zijn reeds waarnemingen verricht van deze conserven (zie jaarverslag 1960,
p. 80), terwijl deze controle in 1961 na een bewaarperiode van 7 maanden is herhaald.
De resultaten van dit onderzoek kunnen thans als volgt worden samengevat.
Kleur
Van de produkten bewaard bij 0- en 10°C was de kleur, zowel van de vruchten als
de opgiet bij alle series zeer acceptabel. Door toevoeging van zuur en/of kunstmatige
kleurstof werd een verbetering verkregen.
Na opslag bij 25 °C was bij alle produkten de intensiteit en de helderheid van de
rode kleur veel geringer, terwijl de ontwikkeling van de bruine tint was toegenomen.
Van de gunstige invloed van toevoeging van zuur en/of Ponceau 4 R.S. was slechts
weinig meer waarneembaar. De beoordeling van de kleur werd bemoeilijkt door het
geheel of gedeeltelijk uiteenvallen van de vruchten. Uit extinctie-metingen bleek ech
ter dat de rode kleur in de opgiet van de met zuur behandelde conserven iets beter
was dan bij de onbehandelde. Uit de resultaten van de extinctie-metingen kon worden
berekend dat het Ponceau 4 R.S. nagenoeg geheel was afgebroken, zodat de kleur van
de produkten in hoofdzaak werd bepaald door de nog resterende natuurlijke kleur
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stof. De bruinkleuring nam toe met verhoging van het suikergehalte en als gevolg van
de hogere bewaartemperatuur.
Consistentie
Deze bleek nadelig te zijn beïnvloed door toevoeging van zuur en door verhoging
van de bewaartemperatuur. Met zuurtoevoeging waren de vruchten, behoudens de
kersen, weliswaar zacht maar nog heel. De kersen waren als gevolg van de pH-verlaging gebarsten.
Van de bij 25 °C opgeslagen conserven waren de frambozen en aardbeien met ver
laagde pH nagenoeg geheel uiteengevallen, terwijl de kersen geheel verschrompeld en
opengebarsten waren.
Smaak
De met citroenzuur behandelde vruchten waren als gevolg van de zure smaak niet
te consumeren; de smaak van de kersen met fytinezuur- of fosforzuurtoevoeging was
nog acceptabel ; bij frambozen en aardbeien was hierbij een bittere nasmaak ontstaan.
Op grond van bovengenoemd onderzoek is gebleken dat door opslag bij lage tem
peratuur (0-10 °C) de kleur zodanig wordt gestabiliseerd, dat maatregelen als pH-verlaging bij een langdurige opslag niet nodig zijn ; bovendien hebben de zuurtoevoegingen
een nadelige werking op de consistentie en de smaak. Bij opslag bij 25 °C gaat de aan
vankelijk door toevoeging van zuur of Ponceau 4 R.S. verkregen kleurverbetering vrij
snel weer verloren. Op grond hiervan is ook niet te verwachten dat door toevoegingen
de kleur van anthocyaanhoudende vruchten op sap gedurende langdurige opslag
(b.v. 3 jaren) voldoende kan worden gestabiliseerd.
Uit een recent Tsjechisch onderzoek is gebleken dat toevoeging van ascorbinezuur
+ S02, rutin of rutin + S02, bij de bereiding van roodgekleurde vruchtenconserven
een gunstige invloed heeft op het behoud van de kleur. Uit voorlopige oriënterende
waarnemingen konden deze resultaten onzerzijds worden bevestigd, zodat het onder
zoek in deze richting zal worden voortgezet.
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X. TAFELZUREN
Conservering van augurken in zout met melkzuurgisting
Ir. E. Olthof - proj. no. V 119
Bij vorige proeven over de zoutconservering van augurken in tanks werd als initiale
zoutconcentratie gedurende de gistingsperiode 5 % genomen. Hierbij werden redelijke
resultaten verkregen. In de literatuur wordt dikwijls aanbevolen de initiale zoutcon
centratie niet lager te nemen dan 6 % en niet hoger dan 7,5 %. Bij een zoutgehalte
kleiner dan 6 % zouden zich sporevormende bacteriën kunnen gaan ontwikkelen, welke
antibiotica kunnen vormen die melkzuurbacteriën in hun ontwikkeling remmen. Bij
meer dan 7,5% zout zou de melkzuurgisting eigenlijk te langzaam zijn; bovendien
ontwikkelen zich dan veel gisten.
In verband met het bovenstaande werden proeven aangezet met de initiale zoutconcentraties 5, 6 en 7 %. Verder werden voor het optreden van de benodigde zouthoeveelheden verschillende hoeveelheden water gebruikt per gelijk gewicht augurken.
Eveneens werd in deze proef betrokken het gebruik van ,Mikrozym' als „voedingszout" voor de melkzuurbacteriën.
Het onderzoek is nog niet beëindigd. Voorlopig kan het volgende worden medege
deeld.
1. Minder water geeft over het algemeen een hogere zuurconcentratie.
Dit is volgens de verwachtingen, omdat de suikerconcentratie bij afnemende hoe
veelheid toegevoegd water toeneemt, zodat dus ook de zuurconcentratie hoger
wordt.
2. De monsters met ,Mikrozym' vormden over het algemeen iets meer zuur.
3. Een lagere initiale zoutconcentratie geeft meer zuur.
4. Initiale zoutconcentraties van 1 en 2% met ,Mikrozym' gaven de hoogste zuurconcentraties en praktisch geen uitval door zacht worden. De augurken waren van
uitstekende kwaliteit. Het is nog de vraag of hier het lage zoutgehalte of ,Mikrozym' of beide factoren een rol spelen. Een vergelijkende proef met 1 en 2 % zout
zonder ,Mikrozym'werd niet ingezet. Wel bleek dat bij de initiale zoutconcentratie
van 6% met ,Mikrozym' zonder ,Mikrozym' ongeveer dezelfde percentages uitval
werden verkregen.
Conservering van verse augurken in het vat met azijn
Ir. E. Olthof - proj. no. B 123
De augurken, die in drums-met-binnenbekleding waren gepasteuriseerd gedurende
50 en 60 minuten bij 85 °C, werden overgepakt in dubbele jampotten en opnieuw ge
pasteuriseerd gedurende 15 minuten op 80°C. De potten werden opgeslagen bij 3, 10
15, 20 en 25 °C en op gezette tijden beoordeeld op hardheid met de volgende resultaten.
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Uit het volgende tabelletje blijkt dat de overgepakte en opnieuw gepasteuriseerde
augurken zeker gedurende 1 jaar bij 3 of 10°C kunnen worden opgeslagen zonder
zacht te worden. Een opslagtemperatuur van 15°C hoger is te hoog in verband met het
zacht worden.
Naar aanleiding van opmerkingen op de conservendag in 1960 werd als vooronder
zoek voor een conservering in 200 liter drums een proef ingezet met het conserveren
van verse augurken zonder warmtebehandeling in glazen 3-liter potten. De opgiet
werd voorzien van het conserveringsmiddel benzoëzuur in een hoeveelheid van 600
mg per gereed produkt (augurk + opgiet). De augurken werden op twee verschillende
wijzen gewassen (al of niet met 0,15 % hyamine* in het waswater) terwijl verder de op
giet op 4 verschillende manieren werd toegevoegd :
1. koud, zonder meer; 2. verhitten tot kookpunt, afkoelen; 3. verhitten tot kook
punt en heet toevoegen; 4. verhitten tot kookpunt en heet toevoegen, na 24 uur af
gieten en de opgiet opnieuw verhitten tot kookpunt en weer heet toevoegen.
De potten werden opgeslagen bij 3, 10, 15 en 20°C. T.a.v. bederf kan op het moment
alleen worden medegedeeld dat de potten opgeslagen bij 20 °C met beide wasbehandelingen min of meer een kaamontwikkeling te zien geven. Ook is dit het geval bij de pot
ten die opgeslagen zijn bij 15 °C en waarbij de augurken zonder hyamine in het was
water zijn gewassen.

* Hyamine is een quaternaire ammoniumverbinding, welke dus ook desinfecterende eigenschappen
heeft naast zijn detergent-werking. Indertijd werden bij wasproeven van aardbeien met dit middel een
kiemgehaltevermindering verkregen.
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XI. ZUURKOOL
Roodverkleuring van zuurkool

Ir. E. Olthof - proj. no. V 160

De laatste jaren komt het in de zuurkoolbedrijven veelvuldig voor dat de zuurkool
na het overpakken uit de put in kleinere eenheden rozeachtig gaat verkleuren, welke
kleur na verloop van tijd vuilachtig blauw roze wordt. Een oriënterend onderzoek
werd verricht met het doel de oorzaak van deze ongewenste verkleuringen te ontdekken.
In grote lijnen kan worden gezegd dat deze verkleurde kool een lager zuurgehalte
heeft dan de plekken, die normaal van kleur zijn gebleven. Soms hebben de roze mon
sters minder zout. De foutieve monsters hebben verder een geur en smaak, die aan
een alcoholische gisting doet denken.

FIG. 17.
Overzicht van een aantal
zuurkoolmonsters. De don
kere kleuren op de foto zijn
een gevolg van „roodverkleu
ring

Naar aanleiding van het bovenstaande werden verschillende proeven ingezet. De
vergisting van de kool geschiedde bij 15°C terwijl de zoutgift ± 1,5% bedroeg. De
kool werd bij het inmaken al of niet besmet met een suspensie van verschillende micro
organismen die uit de vergistingsruimte van een zuurkoolbedrijf waren geïsoleerd. Ze
werden niet nader gedetermineerd; er bevonden zich schimmels, gisten en bacteriën
onder. Ook werd bij de proeven al of niet sorbinezuur toegevoegd.
Van de verkregen resultaten kunnen enkele zeer voorlopige conclusies worden ge
trokken.
1. De bovengenoemde roze verkleuringen worden vermoedelijk teweeggebracht door
activiteiten van gisten. De luchtzuurstof speelt hierbij een rol.
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2. De bovengenoemde roze verkleuringen traden niet op bij monsters met kool, die
geënt waren met een gistsuspensie en waaraan tegelijk bij het toedienen van de be
nodigde hoeveelheid zout 0,05 - 0,075% kaliumsorbaat was toegevoegd. De kool
die niet geïnfecteerd was met de gistsuspensie kleurde niet roze, de geïnfecteerde
kool daarentegen wel.
Onder welke omstandigheden de ongewenste gistontwikkeling in de praktijk plaats
heeft, kon niet worden opgelost. Wel lijkt een uiterste bedrijfshygiëne van veel belang,
alhoewel daarmede het roze verkleuren van de zuurkool niet met zekerheid kan wor
den voorkomen.
Aanvullende proeven om te bevestigen dat door het toevoegen van sorbinezuur
steeds niet te roze verkleurde zuurkool kan worden verkregen moeten nog worden
uitgevoerd. Het is mogelijk dat b.v. de koolrassen hierbij ook een rol spelen.
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JAMS EN JAMBERE1D1NG

De oorzaken van het uiteenvallen van aardbeienpulp
Drs. O. L. Staden en fr. J. J. Doesburg - proj. no. V 79
Aardbeien, welke worden gebruikt voor de fabricage van jams worden voor het
grootste deel als aardbeienpulp voorlopig geconserveerd met behulp van zwaveligzuur
en Ca-bisulfiet. Soms blijken de vruchten in dit halffabrikaat geheel of gedeeltelijk uit
een te vallen, hetgeen als ongewenst wordt beschouwd, omdat men uiteindelijk gehele
vruchten in de jam moet kunnen aantreffen.
In het vorig jaarverslag is reeds gemeld dat groei van micro-organismen in de pulp
- een mogelijkheid waarop oudere ervaringen schenen te wijzen - zeker niet tot de
oorzaken van het uiteenvallen behoort, zoals door het betreffende onderzoek is bewe
zen.
Het uiteenvallen moet dus worden toegeschreven aan de activiteit van enzymen in de
pulp, waarbij in de eerste plaats wordt gedacht aan pectolytische enzymen. Het is ge
bleken dat toevoeging van deze enzymen aan de pulp het uiteenvallen kan veroorza
ken ; zonder uitzondering desintegreerden de vruchten van de rassen Jucunda en Senga-Sengana van verschillende herkomsten wanneer hier pectolytische enzymen aan
werden toegevoegd.
Pectolytische enzymen worden door toepassing van zwaveligzuur of sulfieten niet ge
remd.
Men kan veronderstellen dat de enzymen worden gevormd door:
a. de aardbeien. Fn verschillende vruchten zijn nl. pectine- of pectinezuurafbrekende

!B
FIG. 18.
Enkele van de honderden
potten uit de aardbeienpulpproef
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enzymen aangetoond, b.v. in peren, tomaten en avocado. In andere vruchten, met
name appelen, heeft men de aanwezigheid van dergelijke enzymen nooit kunnen be
vestigen.
b. micro-organismen. Zowel uit de literatuur als uit eigen onderzoek is gebleken dat
in en op aardbeien verschillende micro-organismen voorkomen, welke in staat zijn
pectolytische enzymen te produceren. Het is echter niet bekend in welke mate deze
adaptieve enzymen op het substraat aardbei worden gevormd. In de proeven uit het
seizoen '60—'61 werd het uiteenvallen aanmerkelijk veelvuldiger geconstateerd bij het
ras Senga-Sengana dan bij Jucunda; microbiologisch onderzoek van de verse vruchten
bracht echter geen duidelijke verschillen in microflora tussen vruchten van beide ras
sen aan het licht.
Uit het voorgaande blijkt dus dat het niet eenvoudig is om de oorsprong van de pec
tolytische enzymen aan te tonen. Een cultuur van aardbeien onder volkomen steriele
omstandigheden zou directe aanwijzingen kunnen geven over de eventuele enzymproduktie door de vruchten; een dergelijke proef behoort echter zeker niet tot het werkter
rein van het I. B.V.T. Andere wegen om dit probleem te benaderen worden overwogen.
Door het aanbrengen van een pH-waarde welke meer afwijkt van de optimum pH
voor pectolytische enzymen kan worden getracht de enzymatische activiteit te verla
gen. In aardbeienpulp ligt voor dit doel pH-verlaging het meest voor de hand, omdat
de optimum pH van pectolytische enzymen één of meer pH-eenheden boven de pH van
de pulp (pH ± 3) is gelegen; door sterke verhoging van de pH gaat bovendien het
conserverend effect van zwaveligzuur verloren. Om echter iets beter geïnformeerd
te worden over de invloed van de pH op het gedrag van aardbeienpulp zijn van aard
beien van verschillende herkomst pulpmonsters bereid met pH-waarden van resp.
1.5, i 2.0, i 2.5, i 3.0, i 3.5 en i 4.0.
Overeenkomstig de verwachtingen werd het uiteenvallen zeer versterkt door verho
ging van de pH, waardoor het optimum voor de pectolytische enzymen meer wordt
benaderd. Deze resultaten werden zowel met aardbeien uit het seizoen 1960—'61 als
1961 -'62 waargenomen; door verhitting van de vruchten vóór het pulpen blijven de
vruchten heel (waarnemingen met Senga-Sengana in 1961).
Anderzijds bleken ook de vruchten door verlaging van de pH tot ± 2.0 of ± 1.5
zeer te worden verzwakt of uiteen te vallen; dit effect is uiteraard niet aan een enzyma
tische werking toe te schrijven, maar wordt veroorzaakt door een chemische afbraak
van celwandbestanddelen.
Binnen het beproefde pH-traject blijkt dus een pH-waarde van ± 2.5 - ±3.0 opti
maal te zijn voor het behoud van een goede consistentie ; dit is dus de pH-waarde welke
ongeveer overeenkomt met die van de op gangbare wijze verkregen pulp, zodat van
wijziging van de pH geen verbetering valt te verwachten.
In de proeven van het seizoen I960 '61 werd korte tijd na het pulpen het uitgetre
den sap van Senga-sengana-herkomsten afgegoten en verwisseld met sap van pulpmon
sters van Jucunda-herkomsten.
In een aantal gevallen bleek duidelijk dat het sap van slechte Sengana-herkomsten
het uiteenvallen van Jucunda bevorderde; dit wijst dtfs weer op het enzymatische ka
rakter van het bederf. In het seizoen 1961—'62 zijn eveneens dergelijke sapverwisselingen
toegepast, waarvan het resultaat in een volgend verslag kan worden gemeld.
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De genoemde resultaten wijzen dus op de mogelijkheid dat ook binnen één partij
relatief weinig vruchten met een grote enzymactiviteit de oorzaak kunnen zijn van het
uiteenvallen van de andere vruchten uit die partij. Hierdoor kan tevens een verklaring
worden gegeven voor de zeer uiteenlopende resultaten, welke vaak worden verkregen
voor verschillende blanco monsters uit één partij. Wanneer in een blanco (gewerkt
werd met hoeveelheden van ± 450 g aardbeien in glasverpakking) toevallig een groter
aantal enzymrijke vruchten aanwezig zijn dan in een parallel-monster, kan het eerste
monster in zijn geheel worden gedesintegreerd, terwijl het tweede in een betere con
ditie blijft.
In verband met de resultaten van een onderzoek ter bestrijding van het uiteenvallen
van gepulpte kersen, waarbij door toevoeging van een alkylarylsulfonaat goede resul
taten werden verkregen, is de werkzaamheid van een dergelijke toevoeging bij aardbeienpulp onderzocht. Bij de beproefde concentraties werd echter geen verbetering
verkregen ; integendeel, bij alle monsters werd een vermindering in kwaliteit verkregen,
soms in geringe mate, vaak echter zeer duidelijk. In de proeven ingezet in 1961 wordt
deze toevoeging herhaald met gebruik van lagere concentraties.
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XIII. VRUCHTESAPPEN EN -CONCENTRATEN
Het persen van vruchten

L. de Vos - proj. no. V 125

Aan de continue vruchtenpers die op het I.B.V.T. is ontwikkeld, werden nog enkele
verbeteringen aangebracht.
Bij de proeven met minder goed persbaar fruit (b.v. melige appels) bleek de wense
lijkheid de „sprong" van hoofdperswals (diam. 300 mm) naar eindperswals (diam. 75
mm), meer geleidelijk te laten verlopen. Hiertoe werd een tussenwals (diam. 150 mm)
gemonteerd.
Ook het voedingsmechanisme werd verbeterd. Het ligt in de bedoeling in 1962 in een
korte publikatie een beschrijving te geven van de apparatuur en zijn werking.
Het concentreren van vruchtensappen

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

Verwacht werd dat belangrijke verschillen in aromakwaliteit zouden optreden naar
gelang het strippen vóór of nâ het depectineren van de fruitpulp zou plaatsvinden. Als
grondstof voor onderzoek werd diepvriesfruit gebruikt dat gedurende 9 maanden was
bewaard bij ca. -20 °C: aardbei (Jucunda, Sengana), rode bes, zwarte bes, framboos,
meikers.
De volgende behandelingen werden toegepast (uitgezonderd kers):
a.
al.
b.
bl.

ontdooien, malen, persen;
sap a strippen, depectineren, filtreren, concentreren;
ontdooien, malen, depectineren, persen, filtreren ;
sap b strippen, concentreren.

Bij kersen werd in verband met aanwezigheid van pitten niet vermalen. Het strippen
vond plaats onder atmosferische condities (102 °C) in een Luwa filmverdamper, saptoevoer 20 1/uur, aansluitende snelle koeling tot 35 °C. Concentreren in dezelfde ver
damper, onder vacuüm, temperatuur uittredend sap 38 °C aansluitende koeling tot
25 °C; saptoevoer 24 1/uur, aantal doorlopen 3-4; indampen tot ca. 50 Brix.
Organoleptisch werd slechts op aroma gekeurd.
TABEL 28. Resultaat van de organoleptische keuring
Behandeling

Jucunda

Sengana

rode bes

zwarte bes

framboos

meikers

a
al
b

5,5
5,5
6,6
5,8

7,8
5,6
6,8
5,9

8,7
5,7
8,0
6,0

6,7
4,7
9,3
7,8

8,3
5,8
6,2
6,7

7,0
6,8
6,8
6,8

bl

Bij de beoordeling moet in aanmerking genomen worden dat uitgegaan is van diepvriesprodukt; het ontdooien heeft lang geduurd bij gebrek aan een snelle warmtewisse
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laar, het depectineren eveneens (ca. 16 uur). Dit heeft nivellerend gewerkt op eventuele
verschillen in aromakwaliteit.
Afgezien van technische bezwaren welke aan het persen vóór depectineren kleven,
blijkt in enkele gevallen het aroma van sap vóór depectineren kleven, blijkt in enkele
gevallen het aroma van sap vóór het depectineren hoger aangeslagen te worden dan
na deze bewerking, (a-b).
Bij zwarte bes is daarentegen duidelijk het tegengestelde van kracht; het persrende
ment is dan trouwens zo gering dat een groot gedeelte van het aroma met de perskoek
verdwijnt.
Het concentreren heeft in het algemeen een duidelijke achteruitgang van het aroma
t.o.v. het uitgangssap ten gevolge; of hier nu vóór of na het depectineren gestript
wordt, is van geen belang.
De sappen en concentraten werden gekeurd als „vruchtendrank" waarbij als na
tuurlijke sapsterkte de minimum toelaatbare, volgens de Warenwet, genomen werd.
Daar het technisch zeer eenvoudig is diepgevroren aalbessen van steeltjes te ont
doen is onderzocht of verwijdering ervan invloed had op de kwaliteit van het sap. Uitgangsprodukt waren bessen, oogst 1960, 9 maanden bij -20°C, ontdooien, malen, de
pectineren, persen. Keuring als vruchtendrank.
TABEL 29. Organoleptische waardering van vruchtendrank bereid uit al of niet ontsteelde bessen

Rode bessensap
Geperst mèt steel
Geperst zonder steel

Kleur

Smaak

Aroma

7,1
6,8

7,0
7,1

7,0
7,3

Zwarte bessensap
Geperst mèt steel
Geperst zonder steel

Kleur

Smaak

Aroma

7,9
7,4

7,8
7,3

8,1
7,1

De verschillen zijn gering en zullen na concentratie nog geringer worden. Er is geen
reden om de stelen voor het pulpen en persen te verwijderen.
Teneinde na te gaan welke de bewaarkwaliteiten zijn van sap- en aromaconcen
traat, werden proefmonsters bij -20, 0, 10, 20, 30°C in bewaring weggezet:
a. concentraat + aroma gemengd;
b. concentraat + aroma gescheiden.
Fruitsapsoorten: aardbei, rode en zwarte bes en framboos.
Concentratie vruchtesap: ca. 50°Brix.
Concentratie aroma
: ca. 100-voudig.
Conserveermiddel 295 mg natriumbenzoaat per liter produkt. Keuring na 0,3, 6, 12
en 24 maanden, organoleptisch, Vitamine C en gemeten kleur. De resultaten komen
eerst in 1962 in voldoende mate beschikbaar.
Bestudering van de invloed van diepvriesbewaring (-20 °C) op de kwaliteit van 4
zachtfruitsoorten, t.w. aardbei, rode en zwarte bes en framboos, met het oog op sap
concentraatverwerking met winning van aroma, is het doel van een andere bewaarproef
welke in 1961 is ingezet. Naast elkaar worden gekeurd:
a. vers sap, direct van het verse produkt geperst en bewaard bij -20 °C
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b. sap van bewaard fruit bij -20 °C
c. sap van concentraat + aroma, gemaakt van b).
Ook van deze proef komen de resultaten eerst in 1962 in voldoende mate ter beschik
king.
Fysische en technische grondslagen voor het concentreren van vruchtensappen met
behoud van het aroma
Dipl. Ing. H. F. Th. Meffert - proj. no. V 165
Economische gegevens
Voor het verwerken van fruit tot sap en concentraat en voor een jaarlijkse opslag
werd de volgende kostenverdeling berekend. Als voorbeeld diende een installatie met
een verwerkingscapaciteit van 2 ton fruit/h. bij een looptijd van 1000 h/jaar. De cijfers
zijn gegeven voor het maken van appelconcentraat 1:6 en zwarte bessenconcentraat
1:4.
TABEL 30. Verwerkingskosten verdeeld naar de kostendragers in
ct/l sap

Hulpstoffen
Energie
Arbeid
Vaste kosten (afschrijvingen enz.)

Appel

Zwarte bes

1,5 ct/l
4,5
14,5
3,9

3,3 ct/l
4,2
13,8
4,5

24,4 ct/l

25,8 ct/l

TABEL 31. Verwerkingskosten verdeeld naar de produktiestadia in
ct/l sap

Appel

Zwarte bes

19,8 ct/l
2,2
1,1
1,3

20,7 ct/l
2,1
1,1
1,9

24,4 ct/l
. . . . 146,4 ct/l

25,8 ct/l
103,2 ct/l

.
Sapbereiding
.
Concentreren
Aroma winnen .... .
.
Opslag
Concentraat

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

In deze berekening zijn de kosten van het fruit niet opgenomen.
Door het gebruik van dure indampinstallaties met een hoog stoomverbruik kunnen
de kosten voor het onderdeel concentreren oplopen tot ca. 4,5 ct/l sap.
Rapport:

Meffert/H. F. Th., Enige beschouwingen over de kosten van het indampen en de opslag van
vruchtesappen en concentraten. I.B.V.T.-rapport 1098, 4 blz., grafieken + tabellen.

Warmte-overdracht in verdampers
Voor de warmte-overdrachtscoëfficiënt ast van condenserende stoom worden in de
literatuur afwijkingen van -10 tot +28 % genoemd. Door berekening van een correc
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tiefactor als functie van Ret en Pr naar gegevens van Dukler konden de in de literatuur
vermelde afwijkingen ten opzichte van de theorie van Nusselt voor een groot deel
worden verklaard. Hierdoor is het mogelijk de warmte-overdracht en het tempera
tuurverschil wand-vloeistoffilm (avi en A !> vi) nauwkeuriger te berekenen. De correctie
factor voor aNu kan voor stoom van 120°C 1,13 bij Äe = 200 tot 1,65 bij Re = 2000.
Tijd-Temperatuur-Tolerantie.
De tijd ti voor een gelijke chemische omzetting bij een temperatuur T\ t.o.v. de
tijd t0 bij een temperatuur T0 is gegeven door de vergelijking
h

—=e
to

R . T„. 7\ ' (7I-

R<))

voor de inversie van saccharose is
A = 25900 cal/mol
voor de vorming van O.M.F. is
A = 25500 cal/mol
De temperatuurafhankelijkheid van de reactiesnelheid ligt dus voor beide reacties
in de gelijke grootte-orde, zodat voor tijd-temperatuur-studies in plaats van de O.M.F.
-reactie ook de inversie kan worden gebruikt.
In de tabel zijn de tijden voor een gelijke omzetting bij verschillende temperaturen
weergegeven : A = 25900 cal/mol.
TABEL 32. Tijd voor gelijke omzetting afhankelijk
van de temperatuur

Tijd voor gelijke omzetting
-20
0
20
40
60
80
100
120

190 dagen
4,37 dagen
4h
13,9 min.
1,125 min.
7,3 sec.
1 sec.
0,176 sec.

Verblijftijd
Uit de resultaten van metingen aan een laboratoriumverdamper met vaste roterende
schoepen en uit gepubliceerde meetgegevens aan een valstroomverdamper kon worden
berekend, dat de doorstroming in het eerste apparaat minder uniform is dan in het
tweede. Een verklaring van dit verschijnsel zou kunnen zijn dat de roterende beweging
in dit soort verdampers een radiale snelheidscomponent in de film veroorzaakt. Hier
door wordt de doorloopsnelheid vertraagd.
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TABEL 33. Vergelijking van verschillende typen verdampers met het oog op omzetting onder invloed
van gemiddelde temperatuur en verblijftijd, tvl = 80°C, q = 30.000 kcal/m2.h., s =

2 mm roestvrij staal

Type apparaat
lengte /
diameter d
warmte doorgangscoëff.
k
schijnbare vloei
stofstand
h

Valstroom*
[m]

[m]
r kcal "I
|_m2.h.grd.J

3
0,05
2000

Dünnschicht
Syst. Müller
3,1
0,45
2000

[%]

toevoer T

52,5

M

stroming

film

w
f—1
Lsec.J
nominale verblijf
tijd
Tnom.
[seC.]
warmte-overgangsf kcal ]
2.h.grd
coëff. ast, (Dukler)
gem. temp. v.d.
vloeistof
& vim
[°C]
omzetcijfer, rel.
[-]
gem. snelheid

|h

0,35

3

0,05
1500

2000

2700

80

30

100

26,25

500
film
0,22
14,1

.J

Verticale pijp
met recirculatie**

turb.

lam.

turb.

0,3

0,03

3

1290

129

81,9
128

82,2

1620

—ca. 4800
82,2

1

82,2

1,35

13

80,1

135

* Naar gegevens van Karetnikov, J. Techn. Physica (russ.) 1954, 24,193.
** Naar gegevens van Veldstra, Dissertatie, Wageningen, 1960.

In deze tabel is de invloed van de stijgende concentratie nog niet verdisconteerd. Dit
zal het beeld verder ten nadele van de recirculatie-verdamper verschuiven, daar het
recirculerende concentraat aan de gemiddelde vloeistoftemperatuur wordt blootge
steld.
Een verder punt, waaraan nog geen aandacht is geschonken, is de invloed van
vloeistofdeeltjes die langer in het apparaat verblijven dan de gemiddelde verblijftijd.
Op reacties van de orde 1 - b.v. de inversie van saccharose - heeft de verblijftijdsprei
ding geen invloed. Daarom kunnen deze reacties worden gebruikt voor een bepaling
van de gemiddelde verblijftijd bij bekende temperatuur of van de gemiddelde tempe
ratuur bij bekende verblijftijd.
Bij reacties van een orde kleiner dan 1, zoals volgreacties, is deze invloed echter niet
te verwaarlozen. Hoe meer vloeistof achter blijft t.o.v. het gemiddelde, des te groter
is de omzetting.
Rapport:

Meffert, H. F. Th., De reactiesnelheid voor de vorming van oxymethylfurfurol in geconcentreerd
appelsap. I.B.V.T.-rapport 1142, 4 blz., grafieken.
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XIV. DROGEN
Drogen van doperwten

Ir. J. C. Mettivier Meijer - proj. no. V 152

Rondzadige rassen zouden een zachtere zaadhuid hebben dan gekreuktzadige ras
sen, doch veelal slechts een gemiddeld groene kleur. De opzet van dit onderzoek was
om in aansluiting met het droogonderzoek van gekreuktzadige rassen in 1960, thans
nog een rondzadig ras met sterk groene kleur in het doperwtenstadium te drogen.
In overleg met het P.A.W. werd hiervoor gekozen Douce Provence. Het gewas
viel op het veld tegen. In gedroogde vorm was de kleur te heterogeen en niet meer dan
gemiddeld groen. Na bereiding was de rehydratie lager dan van de gekreukte erwten
van 1960: 40-65% tegen Double One 53-77% en Kelva 57-77%. Het percentage ge
kreukte erwten was ook vrij groot, terwijl bij latere oogst de schil hard werd. De re
sultaten waren dus minder gunstig dan van de betere gekreuktzadige monsters van
1960.
Vacuüm-drogen van fruit- en groentepulpen en -sappen
Ir. J. C. Mettivier Meijer - proj. no. V 109
Enig onderzoek op het gebied van het contactplaat-vriesdrogen werd in opdracht
van de industrie verricht.
Ten behoeve van de Rijksverdedigingsorganisatie werd het reeds in 1960 begonnen
onderzoek naar de mogelijkheid van gebruik van gevriesdroogde produkten in kant-en
klaar gerechten (erwtensoep, spinazie stamppot, hutspot, appelmoes) voortgezet. De
droogtijden waren vrij lang, 10-12 uren; de droogvoorwaarden kunnen echter nog ver
beterd worden en daarmede de droogtijd bekort. De organoleptische kwaliteit van
de fijn gemaakte produkten (erwtensoep, spinazie, appelpulp) had na droging zeer
weinig geleden. Voor de bereiding van hutspot en stamppot werd aardappelpureepoeder uit de handel betrokken; de hoogst toelaatbare temperatuur bij bereiding van dit
poeder tot puree was 70-80 °C om verstijfseling van aardappelzetmeel te voorkomen.
Indien gezamenlijk bereid, beïnvloedt deze betrekkelijk lage temperatuur en de aanwe
zigheid van aardappelpoeder de wateropname van wortel/ui nadelig. Een beter produkt werd verkregen bij afzonderlijk opweken van de verschillende bestanddelen.
Voor spinazie stamppot werd deze moeilijkheid niet ondervonden. De voor complete
maaltijd nodige vleesbestanddelen werden niet meegedroogd. Door de Rijksverde
digingsorganisatie zijn naar aanleiding van dit onderzoek verdere stappen gedaan bij
de industrie.
Vriesdroging wordt besloten met het toelaten van droge lucht of inert gas (bijv.
stikstof) in de droogkast. Een onderzoek is begonnen om vast te stellen of, in verband
met zuurstofgevoeligheid van het zeer poreuze weefsel, „breken" van het vacuüm met
stikstof voordelen heeft boven breken met lucht. Genomen is de zeer zuurstofgevoelige grondstof rode wortelblokjes.
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a. Na vriesdroging, vacuüm gebroken met N2;
b. Na vriesdroging, vacuüm gebroken met lucht.
Aangezien het produkt onder stikstof verpakt en bewaard moet worden, werden
beide partijen in blik in stikstof verpakt en bij 30 °C bewaard. Bij de begassing van de
verpakking werd geëvacueerd tot ca. 1 mm Hg (!).
Na 9 maanden bewaring was nog geen verschil in kleur ten gunste van het met stik
stof gebroken vacuüm vast te stellen. Ook t.a.v. caroteengehalte gaf geen van beide
monsters achteruitgang te zien. Het vochtgehalte bedroeg 2,5 %. De proeven worden
nog voortgezet met monsters welke bij de verpakkingsbegassing minder hoog geëva
cueerd zijn (1, 19, 38, 114, 380 mm Hg).
Rapport:

Groot, G. J. de, Vriesdrogen van enkele Produkten voor kant-en-klaar maaltijden. I.B.V.T.rapport no. 1172.
Publikatie:

Mettivier Meijer, J. C., Het vriesdrogen van levensmiddelen: i.h.b. tuinbouwprodukten. Mede
delingen Ned. Ver. v. Koeltechniek, maart/april 1962.

Droogkarakteristieken van tuinbouwprodukten
Ir. J. C. Mettivier Meijer en Dipl. Ing. H. F. Th. Meffert - proj. no. V 156
In 1960 en 1961 werd een groot aantal drogingen van wortelblokjes op weegschaal
uitgevoerd bij verschillende druk (0,5 en 2,5 mm Hg) en verschillende warmtetoevoer.
Behalve dat gegevens werden verkregen betreffende de droogsnelheid, kon ook vastge
steld worden in hoeverre volumegewicht, wateropnemend vermogen en andere produktkwaliteiten door de gevarieerde droogomstandigheden werden beïnvloed. Hieruit
bleek dat in de onderzochte gevallen niet de warmtetoevoer, doch wel de hoogte van
het toegepaste vacuüm en dus de droogtemperatuur van invloed was op het waterop
nemend vermogen (zie jaarverslag 1960).
Voor vriesdrogen in het gebied van moleculaire stroming (Kn ^ 1) kan men voor
het stoftransport afleiden :
B
£D • S
- = ———- = constant
[J.
Pi-Po

Uit resultaten van proefdrogingen (rapport no. 1150 schematisch verloop fig. 1) is
deze waarde te berekenen. Deze blijkt binnen de grenzen van de meetnauwkeurigheid
redelijk constant te zijn (zie tabel).
Uit de laatste kolom van de tabel kan men tevens aflezen, dat de drukverhouding
tpi\
voor het uitstromen uit openingen I — I = 0,55 ver overschreden kan worden. Wij
moeten ons dus het stoftransport in het materiaal als moleculaire stroming door een
capillair kanaal voorstellen. Hierbij wordt warmte toegevoerd (t0 > t\).
Bij het uitstromen mogen wij ook niet met een beginsnelheid w = 0 rekenen. Uit de
tabel kan men verder aflezen dat de invloed van het invriezen via de afkoelsnelheid
nog nader bestudeerd moet worden. (Het is waarschijnlijk dat de afkoelsnelheid bij
het bevriezen buiten de kast van de gelijke grootte-orde is geweest als bij het bevriezen
in vacuüm).
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TABEL 34. Het vriesdrogen van wortelblokjes

Proef no.

JÖBr

W

gU . So
AP
mfh

Po
Pi

Opmerkingen

Dikte van het produkt S 0 = 6 mm onder vacuüm in
de droogkast ingevroien

30

5,1
6,0

0,6
0,92

3
4

60

5,4
7,03

0,52
0,92

5

90

5,68
5,4

0,51
0,74

7
8

160

5,85
6,09

0,36
0,68

9

60
220
90

6,54

0,68

-

-

4,92

0,31

Dikte van het produkt S 0 = 3 mm
belading groter
buiten de droogkast ingevroren (zonder vacuüm)

0,13
0,19

Harper & Tappel
Leybold

1

2

6

10
11
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Wanneer wij er van uitgaan dat warmte- en stoftransport bij het vriesdrogen be
schreven kan worden door de vergelijkingen
gD = —

~ <h)

en:
gD =

yrs(Pi~Po)

kan men voor verschillende droogomstandigheden :
1. constante oppervlaktetemperatuur (!)0 = c) ;
2. constante warmtestroom (q = constant);
3. constante plaattemperatuur (i% = constant)
het verloop van de tweede droogperiode berekenen.
De op deze manier bepaalde droogkrommen zijn in fig. 2 weergegeven. Men vindt
dat voor geval l de droogtijd in de tweede droogperiode met de dikte van het materiaal
S0, voor geval 2 met de tweede macht van deze dikte (S02) toeneemt.
Drogingen met q = constant zijn voor experimenteel onderzoek bijzonder geschikt
omdat de overgang van de tweede naar de derde periode door afbuigen van de droogkromme van een rechtlijnig verloop zeer duidelijk is.
Rapport:

Mettivier Meijer, J. C., en G. J. de Groot. Droogsnelheid bij het vriesdrogen van wortelblokjes.
l.B.V.T.-rapport no. 1150.
Publikatie:

Meffert, H. F. Th. Theoretische beschouwingen over het vriesdrogen. Mededeling van de Ned.
Ver. voor Koeltechniek, maart/april 1962.
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XV. KWALITEITSONDERZOEK
Onderzoek naar enige fysische en chemische eigenschappen van verse vruchten welke ge
woonlijk tot jams worden verwerkt
Ir. L. Gersons - proj. no. V 11
De kwaliteitscontrole van vruchtenconserven, speciaal die van jams, steunt in hoofd
zaak op de resultaten die bij dit project worden verkregen. De grote variatie in de sa
menstelling van verse vruchten maakt het noodzakelijk dat elk jaar een aantal ken
merkende factoren (droge stof, suiker, zuur en onoplosbare bestanddelen) worden
bepaald. Daartoe worden monsters verse vruchten gekocht, bij voorkeur op die plaat
sen, waar ook de conservenfabrikant zijn grondstoffen betrekt. Ditmaal passeerde het
aantal monsters voor de eerste maal de 1000 stuks (1015). Dit werd o.a. veroorzaakt
door het grotendeels mislukken van de oogst van de Jucunda aardbeien, zodat naar
andere rassen moest worden omgezien. Ook Deutsch Evern en Madame Moutot wer
den vrijwel niet aangevoerd. Naast Senga-Sengana bleek Talisman een vervanger te
zijn, die ondanks het bezwaar van uiterst moeilijk te doppen, toch door de industrie
werd opgenomen.
De resultaten van het onderzoek bleken niet veel af te wijken van die van 1960,
toen de zomer eveneens koud was. Het onoplosbaar was in de regel iets hoger ; terwijl
de hoeveelheid droge stof gemiddeld ongeveer gelijk was. Voor sommige rassen was
deze iets hoger, voor andere wat lager.
De resultaten, die gedurende een reeks van jaren (sinds 1949) bij het onderzoek van
verse vruchten werden bereikt, werden gebruikt voor het samenstellen van een publikatie, waarin de geschiktheid van diverse rassen voor de verwerking werd aangegeven.
Hierin werden tevens de gehaltes aan droge stof, suiker en zuur opgenomen.
Rapport:

Gersons, L., Onderzoek van verse en licht-geconserveerde vruchten in 1959.1.B.V.T.-rapport 1177,
10 p. Uitgebracht aan de Produktencommissie van de Stichting Conex, Leiden, juli 1961.
Publikatie:

Gersons, L., Rassenlijst voor de Fruitkweker, 1961, 32 p., I.B.V.T.-mededeling no. 21.

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
Voor een omschrijving van het project kan worden verwezen naar die van VI1. Bij
dat project worden echter uitsluitend vruchten onderzocht die voor de jamfabricage
van belang zijn, terwijl daarnaast appelen en peren voor andere verwerkingsmethoden
van betekenis zijn. Ook deze werden ditmaal onderzocht; de resultaten waren onge
veer gelijk aan die van het vorige jaar.
Het onderzoek naar de mogelijkheden de samenstellende bestanddelen van meng
sels van vruchtenprodukten te herkennen werd voortgezet.
Hoewel reeds was bericht dat het nawerken van een publikatie over het onderscheid
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tussen zwarte- en rode-bessesap geen resultaat had opgeleverd, bleek persoonlijk con
tact met de auteur in zoverre nut te hebben, dat met een enigszins gewijzigd voor
schrift thans betere uitkomsten worden verkregen.
Het aantonen van de toevoeging van appelsap aan andere, meerwaardige sappen
van zacht fruit kan geschieden via het in appelen aanwezige sorbiet. Dit jaar werden
verschillende methodes om sorbiet te bepalen nagegaan, waarbij de geijkte zich niet
goed voor seriewerk leende, een titrimetrische niet voldeed en alleen een chromatografische goede uitkomsten gaf.
Bij het onderzoek naar de mogelijkheden rondzadige erwten van gekreuktzadige te
onderscheiden, was de aminozuursamenstelling van beide dezelfde. Hoewel de struc
tuur van de zetmeelkorrels van de genoemde erwten verschillend is, bleek dit in de
gesteriliseerde toestand niet meer herkenbaar te zijn.
De bepaling van het lekgewicht bij vruchten op sap

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

Een jarenlang onderzoek heeft aangetoond dat voor de objectieve kwaliteitsbepa
ling van vruchten op sap een tweetal factoren van doorslaggevende betekenis is, nl. het
zgn. lekgewicht en de sterkte van de opgietvloeistof.
Waarden hiervoor zijn voor een aantal soorten vruchten op sap ontwikkeld. Ver
schillende nieuwe aardbeirassen werden ditmaal beproefd; zij gaven resultaten die
overeenkwamen met die van 1960. Ook de vergelijking tussen de Engelse en Ameri
kaanse methode bij de bepaling van lekgewicht verliep als die van het vorige jaar.
Kwaliteitsnormen voor verwerkte tuinbouwprodukten

Ir. L. Gersons - proj. no. V 84

In het algemeen komt men in Nederland op de verpakking van groente- en vruchtenconserven nog weinig tegen wat een kwaliteitsaanduiding zou kunnen worden
genoemd. Jams (Prima, Huishoud I en II) en doperwten (extra fijn, zeer fijn, enz.) zijn
hiervan de voorbeelden. Voor andere produkten bestaat in feite nog niets. Voor de
ontwikkeling van dergelijke kwaliteitsnormen dient echter een uitgebreide kennis van
het produkt vooraf te gaan. Het onderzoek naar diverse constanten van voorgegiste
vruchtesappen werd afgesloten.
Een proef werd ingezet, waarbij kleur en vitamine C van zwarte bessesap werd ge
meten in verband met de opslag bij verschillende temperaturen. Dit geldt zowel voor
normaal als voorgegist sap, terwijl tevens een aantal rassen in de proef is betrokken.
Voor rode bessen werd iets dergelijks opgezet; hierbij werd alleen op de kleur gelet.
In grote trekken kan worden gesteld dat een lage bewaartemperatuur (3 °C) bevorder
lijk is voor het behoud van de kleur. Bij 10 °C is deze na enige maanden nog redelijk.
Opslag bij kamertemperatuur en in het licht is veel minder goed, doch niet zo slecht
als bij 25 °C. De achteruitgang van het vitamine C was wisselend ; wel was deze bij lage
temperatuur het geringst. De rassenkeuze is bij rode bessen van ondergeschikte bete
kenis. Bij zwarte bessen is Consort wat betreft de kleur verreweg het beste. Het aroma
van dit ras is echter ongenietbaar.
Ontwikkeling van kwaliteitsnormen voor doperwten

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

Doperwten kunnen als de belangrijkste groenteconserve worden beschouwd. De
indeling berust thans op een sortering in grootte. Sinds enkele jaren wordt getracht
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andere kwaliteitsnormen te vinden, waardoor het produkt zou kunnen worden inge
deeld in groepen meer overeenkomstig de werkelijke kwaliteit. In het onderzoekschema trad geen wijziging op; het is van belang dit enkele jaren achtereen te herhalen om
de invloed van klimaat, bodem, bemesting, enz. zoveel mogelijk uit te schakelen.
Doordat zo langzamerhand een grote hoeveelheid resultaten beschikbaar was, kon
aan het overleg dat in EEG-verband gaande is een werkzaam aandeel worden geno
men. Een van de gevolgen hiervan was, dat een van de belangrijkste criteria voor de
rijpheid van doperwten, de hardheid in alle daarvoor in aanmerking komende onder
zoeksinstituten van de E.E.G.-landen zal gemeten worden met de hardheidsmeter, die
door het I.B.V.T. is ontwikkeld. Naast de hardheid, zijn ook factoren als lekgewicht,
helderheid van de opgiet, vóórkomen van miskleurige, wormstekige, gevlekte en ge
broken erwten, vreemd plantaardig materiaal, kleur, smaak en uniformiteit van de sor
tering bepalend voor de kwaliteit.
Vergelijking van analysemethoden voor jam in de E.E.G.-landen
Ir. L. Gersons - proj. no. V 150
In het kader van deelname aan het overleg dat gaande is om te komen tot een gehar
moniseerde wetgeving op het gebied van groente- en vruchtenconserven in de landen
van de Gemeenschappelijke Markt, wordt onderzoek verricht om diverse problemen
op te lossen, die tijdens deze besprekingen naar voren komen.
Veel aandacht werd besteed aan de SÖ2-bepaling in jams. Van Duitse zijde was opge
merkt dat de oorspronkelijk vastgestelde 50 mg per kg als restwaarde in jams, in vele
gevallen ruimschoots werd overtroffen. Dit gold niet alleen voor Duitse jams, maar
ook voor produkten uit de andere E.E.G.-landen. Een door ons ingesteld onderzoek
wees uit dat ook in Nederland jams in de handel worden gebracht met een S02-gehalte
van 80 mg en hoger. Enige jaren geleden werden nog lagere waarden gevonden. Dit is
toe te schrijven aan de verbetering van de methodiek om S02 te bepalen. Vooral bij
jams van donkere vruchten gemaakt is dit verschijnsel opvallend.
In verband met de vraag over een eventuele toevoeging van glucosestroop aan vruch
ten op sap, werd een onderzoek ingesteld naar het vóórkomen van deze grondstof in
Amerikaanse vruchtenconserven. Dit bleek in vrijwel alle monsters het geval te zijn.
Het meeste wordt gevonden in perziken, de kleinste hoeveelheid in ananas op sap.
Ook werd het S02-gehalte van gedroogde abrikozen op sap nagegaan. Dit artikel
dat in de andere E.E.G.-landen vrijwel onbekend is, wordt gefabriceerd uit SOa-houdende gedroogde abrikozen, die worden opgeweekt. De hoeveelheid S02 kan echter
in sommige gevallen het wettelijk toegestane maximum verre te boven gaan.
Bij de vochtbepaling in gedroogde groente wordt gebruik gemaakt van een apparaat
dat is uitgerust met een infrarode lamp, waarbij voor een groot aantal monsters de
factoren: malen en niet-malen, afstand produkt tot lamp, voltage en tijd in het onder
zoek worden betrokken. Daarnaast wordt deze praktijkmethode vergeleken met enige
standaardbepalingen.
Onderzoek naar de samenstelling van de in de handel verkrijgbare verwerkte groenten en
vruchten
Jhr. Ir. A. Meyer, Ir. J. J. Doesburg - proj. no. V 126
In opdracht van twee fabrieken van conservenblikken is, in samenwerking met het
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Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek, de samenstelling onderzocht van doperw
ten, tomatepuree en van enige soorten vruchten op sap (frambozen, peren, bosbessen).
Van ieder der beide eerste produkten werden 20 fabrikaten onderzocht, van de
vruchten op sap 10 fabrikaten per produkt. De op het I.B.V.T. uitgevoerde analyses
betreffen de gehalten aan droge stof, vet, koolhydraten, eiwitten, caroteen, vitamine C,
fosfor, calcium, ijzer, natrium en kalium.
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XVI. CHEMISCHE EN FYSISCHE BEPALINGSMETHODEN
Vaststelling van aromabestanddelen van groenten en fruit met behulp vang as-chromatografie
Ir. J. J. Doesburg - proj. no. A 5
Begonnen is aan de analyse van vluchtige stoffen welke tijdens opslag van appelen
van verschillende rassen aan de omgevende lucht worden afgegeven.
De betreffende appelen worden bewaard in containers, waardoor gedurende enkele
weken een luchtstroom wordt gevoerd. De vluchtige bestanddelen worden geadsor
beerd aan actieve kool en vervolgens door vacuiimdesorptie met behulp van een koelval geïsoleerd.
Door sterke vertraging in de leverantie van de benodigde vacuümapparatuur is het
onderzoek gedurende geruime tijd gestagneerd geworden.
Analyse-methodiek

Jhr. Ir. A. Meijer-proj. no. V104

a. Micro-Calciumbepaling
Bij de titrimetrische bepaling van geringe hoeveelheden calcium (vanaf 30 p.p.m.)
in vers of verwerkt plantaardig materiaal met behulp van E.D.T. A. als titervloeistof en
fosfaten, magnesium ijzer en koper storend op de kleuromslag.
De methode om de storende factoren te elimineren, zijn zeer omslachtig, terwijl ze
door de ingewikkelde manipulaties ook aanleiding geven tot foutieve bepalingen.
Momenteel wordt een methode uitgewerkt, berustend op een specifieke binding van
calcium met glyoxal bis- (2-hydroxyanil) gevolgd door een titratie met E.D.T.A.
Fosfaten kunnen hierbij op eenvoudige wijze worden verwijderd door de calcium-oplossing vooraf te behandelen met aangezuurd NH4-molybdaat. De hierbij gevormde
NHj-fosformolybdaat wordt door uitschudden met een butanol-chloroform (1:1) op
lossing verwijderd. Fe en Cu veroorzaken bij deze bepaling geen storing.
De scheidingsmethode van het fosfaat, maakt het vermoedelijk mogelijk, deze ver
binding gelijktijdig met het calcium te bepalen. Gebleken is nl., dat de gele kleur van
het NH4-fosformolybdaat in het butanol-chloroform-mengsel zeer stabiel is, zodat
deze verbinding bij een golflengte van 400 mu goed kan worden bepaald.
b. Vitamine-C
Het rapport met betrekking tot de nieuwe, op het chemisch laboratorium ontwikkel
de, vit. C-bepaling is gereed gekomen. De Duitse vertaling hiervan is ter publikatie
aangeboden aan het Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und -forschung.
c. Sorbinezuur
Hoewel sorbinezuur als conserveermiddel nog slechts bij uitzondering in Nederland
is toegelaten, staat het wel in het middelpunt van de belangstelling, daar het als volko
men onschadelijk moet worden beschouwd. In verschillende andere landen is het ge
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bruik reeds wettelijk geregeld. Regelmatig verschijnen in de literatuur methodieken om
dit zuur kwalitatief en kwantitatief te bepalen. Het eerste is sedert jaren geen probleem
meer, het tweede was tot voor kort niet gemakkelijk en de meeste methodes vertoonden
diverse feilen.
De thans nagewerkte methode volgens Schmidt gaf bij een aantal vruchtenconserven
goede resultaten.
Rapport:

Zonneveld, H., Het bepalen van vitamine C in vruchten, vruchtesappen, groenten en conserven
volgens de methode Tillmans, met uitschakeling van verschillende storende reducerende stoffen,
waaronder anthocyanen en reductonen. Deel 1: Methodiek, Deel II: Toepassing, I.B.V.T.-rapport
no. 1153.

Vergelijking van methoden voor de drogestofbepaling in gedroogde groenten
Ir. S. B. Thung - proj. no. V 168
Uit vroeger verricht onderzoek was gebleken dat de vochtbepalingsmethoden d.m.v.
titratie met het Karl Fischer-reagens goede vooruitzichten biedt om als standaard
vochtbepaling gebruikt te kunnen worden. Als referentiemethode werd de „vriesdrogingsmethode" van Makower aanbevolen.
De waarde van deze methode werd nader onderzocht. Hierbij werden de gedroogde
groenten eerst opgeweekt en daarna gevriesdroogd. Met deze gevriesdroogde groenten
werden droogproeven genomen bij 70°C, 60°C, 50°C en kamertemperatuur onder va
cuüm met anhydrisch magnesiumperchloraat als droogmiddel.
Voor de proeven bij kamertemperatuur werden witte kool, knolselderij, wortelen,
prei en uien gebruikt en voor de hogere temperaturen naast deze groenten ook aard
appelen, bloemkool en knolselderijblad.
Als resultaat van deze proeven kan gezegd worden dat de uitkomsten van de droging
gedurende 26 dagen bij 50°C beschouwd kunnen worden als een goede benadering
van het werkelijke vochtgehalte en als zodanig gebruikt kunnen worden als referentie
methode.
Bij de droogproeven is echter gebleken, dat het niet mogelijk is om het eindpunt van
de droging met volledige zekerheid te bepalen. Daar het K.F.-reagens specifiek is voor
water werd gepoogd om dit eindpunt door middel van titratie te bepalen.
Hiervoor werd hetzelfde materiaal gebruikt als in de bovengenoemde droogproeven.
De groenten werden voor de titratie met formamide uitgetrokken waarbij het materi
aal in een droogstoof werd verwarmd.
Uien, wortelen en knolselderijblad werden na het vriesdrogen gedroogd onder va
cuüm bij 70°C en na 3, 18, 21 en 24 uren getitreerd. Op al deze tijdstippen kon echter
steeds iets getitreerd worden, waarbij in het midden gelaten moet worden of dit water
of iets anders was.
De op verschillende tijdstippen getitreerde hoeveelheden bleven vrijwel even groot;
bij uien en wortels werd een ongeveer even grote hoeveelheid getitreerd, bij knolselde
rijblad bijna viermaal zoveel.
Eenzelfde proef, maar met titraties na 1, 2, 3 en 4 uren gaf als resultaat, dat er na 1
uur meer werd getitreerd dan na 2, 3 en 4 uren. De laatste 3 titraties bleven ongeveer
op hetzelfde niveau, terwijl weer veel hogere waarden werden gevonden bij knolselde
rijblad.
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Daar de titraties na 2, 3 en meer uren steeds vrijwel dezelfde waarden opleveren,
moeten gewichtsverliezen, op deze tijdstippen geheel of gedeeltelijk aan thermische
ontledingen geweten worden.
Dit is dan ook de reden waarom bij 70 °C geen eindpunt van de droging gevonden
kan worden.
Het is gebleken dat titratie met K.F.-reagens, na extractie met formamide gedurende
10 minuten bij 70 °C, zeer goed als standaardbepaling voor de vaststelling van het
vochtgehalte in gedroogde groenten is te gebruiken. De op deze wijze verkregen resul
taten stemmen goed overeen met de vochtgehalten welke worden gevonden na droging
tot constant gewicht onder vacuüm bij 50 °C in aanwezigheid van Mg-perchloraat als
droogmiddel volgens eerdergenoemde referentiemethode.
Rapport:

S. B. Thung, Vergelijkende vochtbepalingen volgens de vriesdroging- en K.F.-methode, I.B.V.T.rapport no. 1202, 27 pag.
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IN 1961 VERSCHENEN MEDEDELINGEN VAN HET I.B.V.T.
No. 18. Ir. P. Noordzij: Inrichting en gebruik van diepvrieskluizen, 95 blz., gelïl

f 6,—

No. 19. Ir. P. Noordzij : Bouw en inrichting van gascellen, 113 blz., geïll

f 6,—

No. 20. Ir. E. Olthof: Vruchtenwijn I, 82 blz. geïll

f 4,50

No. 21. Ir. L. Gersons: Rassenlijst voor de fruitverwerker, 32 blz

f 1,50

No. 22. O. Wiersma: De bewaring van druiven, 53 blz., geïll

f2,50

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar bij het I.B.V.T. Bestellingen kunnen worden gedaan door over
schrijving van het vermelde bedrag op giro no. 875467 van het I.B.V.T. te Wageningen onder vermel
ding van hetgeen verlangd wordt op het strookje. De publikatie wordt dan franco toegezonden.
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PUBLIKATIES UITGEBRACHT DOOR HET I.B.V.T. IN 1961
Transport en verpakking
Belle, G. van,
Hoe worden Uw aardbeien geplukt?
De Fruitwereld 6, 23, (1961), 4-5.
Belle, G. van,
Het gebruik van Stapelkisten in de Nederlandse fruitteelt.
Groenten en Fruit 16, (1961), 1767.
Belle, G. van,
Invloed van kisttype en interieur op de kwaliteit van bewaard fruit.
Vakblad voor de Groothandel in Aardappelen, Groen en Fruit 15, 25, (1961), 10-11.
Belle, G. van,
Pakbladverpakking is goedkoper dan U denkt.
Vakblad voor de Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit 15, 24, (1961), 15-16.
Belle, G. van,
De verpakking van industrie-aardbeien.
De Fruitteelt 51, (1961), 780-781.
Duvekot, W. S. en H. K. Krijgsman
Enkele ervaringen met stapelkisten op Ned. fruitteeltbedrijven,
De Fruitteelt, 51, (1961), 712-714.
Duvekot, W. S.,
Inrichting van pakstation voor groenten en fruit in de U.S.A.
Groenten en Fruit, 16 (1960), 972.
Duvekot, W. S.,
Appelverpakking in de Staat Washington U.S.A.
De Fruitteelt, 51, (1961), 74-76.
Greidanus, P.,
Intern transport in de tuinbouw.
Waarom verder mechaniseren?
Groenten en Fruit, 17, (1961), 169.
Hiele, T. van,
Verpakking van Tuinbouwprodukten.
Vakblad voor de Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit, 15, (1961), 24, 3.
Sorteren
Wiersma, O.,
Enkele opmerkingen over het centraal sorteren van fruit.
De Fruitteelt, 51, (1961), 783-784.
Bewaring en Afzet
Duvekot, W. S.,
Wenken voor de verzorging van het bewaarfruit.
De Fruitteelt, 51, (1961), 1068-1069.
De Fruitwereld, 6, 37, (1961), 8-10.
Duvekot, W. S.,
Houdbaarheid fruitoogst 1961.
Vakblad voor de Groothandel in Aardappelen,
Groenten en Fruit, 15, 37, (1961), 1-2.
De Fruitteelt, 51, (1961), 1072.
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Greidanus, P.,
Het poolen van fruit. Heeft het wel enige betekenis?
Groente en Fruit, 16, (1961), 1763.
Hiele, T. van,
Een terugblik en een toekomstvisie op de ontwikkeling van de veilingen.
Groenten en Fruit, 16, (1961), 1751.
Maaker, J. de,
Luchtwassen in koelhuizen en bewaarplaatsen.
Groenten en Fruit 16, (1961), 1767.
Merkens, W.,
Koude en kwaliteit; de twee bondgenoten van de moderne verkoopmethoden.
Centraal Orgaan voor de Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit, 41, (1961), 856.
Plasse, J. B. v. d.,
Gascel of Koelcel bij de handel?
Vakblad voor de Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit, 15, 25, (1961), 3.
Plasse, J. B. v. d.,
Koelruimte bij de detailhandelaar.
Centraal Orgaan voor de Handel in Aardappelen, Groenten en Fruit 41, (1961), 441.
Plasse, J. B. v. d.,
Bewaarmogelijkheden voor de huidige appelrassen.
Groenten en Fruit, 16, (1961), 1753.
Plasse, J. B. v. d.,
Bewaarmogelijkheden van de huidige appel- en pererassen.
De Fruitteelt, 51, (1960), 776-778.
Plasse, J. B. v. d.,
Enkele opmerkingen over de ontwikkeling van de fruitteelt vanaf de dertiger jaren, gezien tegen de
achtergrond van de bewaring.
De Fruitwereld, 6, 24, (1961), 11-12.
Plasse, J. B. v. d.,
De Conference en de bruinverkleuring.
De Fruitteelt, 51, (I960), 132-133.
Wiersma, O.,
Huidige mogelijkheden van de gasbewaring.
De Fruitwereld, 6, 29, (1961), 13-14.
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Delicious. 1959/'60.
Rapport no. 1196, proj. B 26, 25 p. + 4 grfkn

124

- 3,50

Duvekot, W. S. en D. I. Langerak,
Het bewaren van fruit in fust met gas- en waterdampdichte voering: Conference en
Doyenné du Cornice 1959/'60.
Rapport no. 1198, proj. B 26, 17 p. + 2 grfkn
Duvekot, W. S. en D. I. Langerak,
Het bewaren van fruit in fust met gas- en waterdampdichte voering: Golden Delicious
1958/'59.
Rapport no. 1199, proj. B 26, 8 p. + 4 tbn. + 1 graf
Duvekot, W. S., O. Wiersma en D. I. Langerak,
Het afkoelen van champignons in bewegende lucht en stille koeling.
Rapport no. 1175, proj. B 28, 10 p. + 5 fig
Duvekot, W. S. en J. B. van de Plasse,
Gescrubde gasbewaring met Cox's Orange Pippin op de Veiling Kesteren 1960-1961.
Rapport no. 1181, proj. B 18, 3 p. + 1 graf.
Duvekot, W. S. en J. B. van de Plasse,
De invloed van voor de pluk toegediende bestrijdingsmiddelen op de houdbaarheid van
Golden Delicious, 1960/'61.
Rapport no. 1200, proj. B 111,4 pag
Meer, Q. P. van der,
Rijping van Surinaamse bananen aangevoerd per „Chiron" op 6 december 1960.
Rapport no. 1152, proj. B 155, 6 pag
Meer, Q. P. van der
Rijping van Surinaamse bananen aangevoerd per „Marathon" op 20 december 1960.
Rapport no. 1161, proj. B 155, 6 pag
Meer, Q. P. van der,
Gasbewaring van herfstbloemkool onder plastic hoezen.
Rapport no. 1185, proj. B 55, 6 pag
Meer, Q. P. van der,
Bewaring van aardbeien in verschillende C02-concentraties.
Rapport no. 1186, proj. B 55, 5 pag
Meer, Q. P. van der,
Groeistofbehandeling en gasbewaring van zomerbloemkool.
Rapport no. 1194, proj. B 55, 7 pag
Meer, Q. P. van der,
Onderzoek naar de schilverkleuring bij Golden Delicious 1959/'60.
Rapport no. 1168, proj. B 18, 6 pag
Meer, Q. P. van der en B. J. L. Veltman,
Gasbewaring van op verschillende tijdstippen geplukte Laxton's Superb 1959-1960.
Rapport no. 1166, proj. 8 18, 7 pag
Meer, Q. P. van der en B. J. L. Veltman,
Gasbewaring van Schone van Boskoop 1959-1960.
Rapport no. 1169, proj. B 18, 11 pag
Meer, Q. P. van der en B. J. L. Veltman,
Kwaliteitsverloop bij Jonathan, bewaard onder verschillende omstandigheden.
Rapport no. 1192, proj. B 9, 11 p. + 15 grfkn
Meer, Q. P. van der en B. J. L. Veltman,
Voorrijping en vervroegd CO» aflaten bij gasbewaring van Jonathan 1959-1960.
Rapport no. 1193, proj. B 18, 6 pag
Meer, Q. P. van der en B. J. L. Veltman,
Gasbewaring van Ellison's Orange 1959-1960.
Rapport no. 1195, proj. B 18, 9 pag
Meer, Q. P. van der en B. J. L. Veltman,
Gasbewaring van druiven 1960-1961.
Rapport no. 1184, proj. B 27, 5 pag
Economie
Greidanus, P., W. C. Boer en O. Wiersma,
Het kwaliteitsverloop van Conference tijdens de bewaring, 1960-1961.
Rapport no. 1174, proj. B 153, 13 p. + 1 grfk
Greidanus, P., W. C. Boer en O. Wiersma,
Het kwaliteitsverloop van enkele appelrassen tijdens de bewaring.
Rapport no. 1178, proj. B 153, 18 p. + 3 grfkn

f 2,50

- 1,50
- 3,—
- 1,—

- 1,—
- 1,—
- 1,50
- 1,—
- 1,—
- 1,—
- 1,—
- 1,—
- 2,—
- 3,—
- 1,—
- 1,50
- 1,—

-2,—
- 3,—

125

Greidanus, P. en W. C. Boer,
De kosten van het koelen van hard fruit in veiling-koelhuizen.
Rapport no. 1197, proj. B 42, 13 pag. + 10 tbn. + 10 grfkn

f 4,—

Steriliseren en diepvriezen
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