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1.

INLEIDING

De bewaring van aardappelen in een atmosfeer met van lucht afwijkende
COg eri O,,'concentraties heeft reeds lang de aandacht en aanleiding
gegeven tot vele laboratoriumproeven. B u r t on (1966) geeft hiervan
een overzicht en van de knolademhaling in het algemeen. De aandacht was
vooral gericht op de kieming en de suikeraccumulatie bij lage tempera
tuur. Uit de literatuur krijgt men de indruk dat een CC^-gehalte hoger
dan ca. G % en een 0o-gehalte hoger dan dat in lucht, een kiemremmende
A

•

«

invlood hebben. V/at de suikeraccumulatie betreft is sedert het werk van
D e n n y 'en

T h o r t o n (1942) bekend dàt hogere COg-gehalten

(bijvoorbeeld 5 %) een verschuiving van redücereridè suikers naar
saccharose bewerkstelligen. Y/àt-betreft de invlbed op liet gehalte aan
reducerende suikers is dé tijd/temperatuur/concentrâtie relatie -zo
complex dat zich vaak tegenstrijdige resultaten voordoen.

' ;;

De soms bemoedigends resultaten van laboratoriumonderzoek gaven nimmer
aanleiding tot proeven op praktijkschaal, omdat anders dan bij fruit
een bewaring van aardappelen in een koritroleerbare gasatmosfeer niet
realiseerbaar leek. Bij de moderne bouw van bewaarplaatsen lijlet dit
wel mogelijk, terwijl er een toenemende neiging bestaat om in fruitsilo's te bewaren. Op een groeiende praktijkbelangstelling wijst ook
een

Ne d . o c t r o o i - aanvrage (1969) door British Oxygen

Company. waa.rin aan de bewaring onder een laag 0o-gehalte in lcambinatie
met een absorptie van het ademhalings CO_ door CaO een kiemremmende en
suikeraccumulatie beperkende invloed wordt toegekend.
"WW-:--

-.'j ^ ^

^

V/erkend in een gesloten systeem kan kiemremming ook veroorzaalct worden
door zich accumulerende vluchtige verbindingen ( B u r t o n

en

M e i g h , 1971). Alhoewel men de neiging heeft direkt te denken aan
etheen, waarvan het kiemremmend en kiemgroeiverstorend effekt reeds
door

Ë i' m e * (1932) en

door

Bur ton

1

H'u e 1 i n (1933) werd aangetoond, kon dit

in de vluchtige verbindingen nauwelijks worden

aangetoond.
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Interessant i.v.m, het voorgaande is de publikatie

Samotus,B.

(1971): 'Storage of potato tubers under water', Potato Res.14, 145-149,
Aardappelen werden bij 1°C onder water bewaard, wat praktisch overeen
komt met een anaëroob milieu. De suikeraccumulatie in deze knollen was
aanmerkelijk geringer dan in de bij 1°C aan de lucht bewaarde knollen.
Bij deze proeven werden bovendien met sukses aseptische agentia, als
waterstof peroxyde of thymol aan het water toegevoegd.
Hierna volgen de verslagen van het werk in de seizoenen 1970/71 en
1971/72. Deze verslagen kunnen als afzonderlijke mededelingen beschouwd
worden, waarbij de proeven zijn doorgenummerd.

2.

ORIËNTATIE IN HET BEWAARSEIZOEN 1970/1971

2.1.

I n l e i d i n g

Besloten werd ons te oriënteren betreffende een bewaring in een at
mosfeer met een laag Og-gehalte, waarbij CO^ wordt geabsorbeerd.
Onder nog geïmproviseerde proefomstandigheden werd hierbij gelet op
de kieming en het suikergehalte. Om enige ervaring op te doen met
vluchtige verbindingen als hiervoor genoemd, werd ook een experiment
met het makkelijk verkrijgbare etheen (vroeger ethyleen).ondernomen.
Er bestaat een hernieuwde belangstelling voor deze verbinding, gezien
het groeiregulerende karakter: de remming van celstrekking en de
bevordering vän laterale groei.

2i2.

Uitgangsmateriaal

Gebruikt werden aardappelen van het ras Bintje. Omdat de proeven
tengevolge van vertraging in de konstruktie van bewaarkontainers
eerst na februari 1971 konden plaatsvinden, beschikten wij over
(a)

Niet

met kiemremmingsmiddelen behandelde of bestraalde

knollen, die als pootgoed bij 2°C. bewaard werden en dus een
hoog suikergehalte vertoonden (2,0 % reducerende suikers en
0,6 % saccharose op 12/2).
(b)

Bij 10°C bewaarde, bestraalde knollen, die dus niet kiemden
en een laag suikergehalte vertoonden (0,3 % reducerende
suikers en 0,1 % saccharose op 12/2).
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De onder a) genoemde knollen werden gebruikt om bij 10°C. de
kieming na te gaan;.
de onder b) genoemde knollen werden benut om bij 2°C. de verzoe
ting te bestuderen.
In het laatste geval werden bestraalde knollen gebruikt .om ver
ontreiniging van de containers met kiemreramingsmiddel te voorKomen. Bij verder onderzoek kan natuurlijk uitgegaan worden van
vers geoogste knollen waaraan zowel kieming en verzoeting bestu
deerd kunnen worden. In dit geval moesten zowel de voorgeschiedenis
bij 2°C als de ingreep door bestraling geaksepteerd worden.
Indien dit soort proeven direkt na de oogst worden ingezet is het
belangrijk, voorzover met lage 02-gehalten gewerkt wordt, dat
eerst een wondhelingsperiode inacht genomen wórdt. De verleurking
en peridermvorming onder beschadigde plaatsen wordt bij Óggehalteri lager dan 5 % sterk geremd ( Lipt on, 1987)'.

2.3.

Methoden

van

onderzoek

De bewaarproeven werden verricht in transparante kunststofcontai
ners, zoals afgebeeld in de figuren 1 en 2.
ïn dit geval bleven deze gevuld met lucht of werd de lùcht ver
dreven d o o r ëeft gasmengsel v a n 3 d l n . O g e n 9 7 d i n . N g ( H o ë k
- 0 x y g e n i u m ). Bij de knoladerahaling is hét respiratiequotiënt ongeveei* 1, zodat het

verbruikte 02-volume ongeveer

gelijk is aan het geproduceerde C02-volurne. Omdat C02 geabsorbeerd
werd (in CaÓ of NaOH) zal enige onderdruk ontstaan. Het is natuur
lijk mogelijk het Og-gehalte automatisch konstant të ïibuden
( B u r t o n

e n

M e i g h ,1971), maar bij d&ïSë ge improvi

seerde opstelling was dit nog niet het géval'. Wel werd alvorens
via het Pierce injektiestuk een gasmonster van 0,1 ml te nemen,
de ondérdrulc gekorrigeerd door via een gaskraan vöorzichtig N0
toe te voeren.
Dë gaschromatögrafische bepaling van het Og (en eventueel C02~)
gehalte geschiedde op de Carle modél G000 Basic GasChromatograph
door de fabriek ingericht voor de analyse van respiratiegas.
De scheiding COg/ÎNfg+Og geschiedt op een silicagel kolom (vanwaar
CO- regelrecht naar de detector gaat), dé Scheiding N_/o„
A A
vindt vervolgens plaats op een moleculaire zeef.

Het draaggas is Helium., de kolomtemperatuur bedraagt S0°C. Na afloop
van een bewaarproef werd het gehalte aan reducerende suikers en
•saccharose bepaald volgens L u f f - S c h o o r 1 , in korabinatie
met enzymatische invertering (zie V a n

V JL i é t

en

M ü l l e r ,

I960).
In het geval dat wij ons wilden oriënteren over de invloed van
etheen werd 100 ppm (2,5 ml) via het inj elct iestuk toegevoegd.
Het gebruikte etheen.was dat geleverd in lecture bottles door
Baker Chemicals.

2.4.

R e sul t ate n

;

Bewaarproeven werden genomen bij 2°C (met tevoren bij 10°C. be
waarde/bestraalde knollen) om ,de verzoeting na te gaan en bij
10°C., (met tevoren bij 2ÖC. bewaarde knollen) om de kieming waar
te nemen. Bij beide temperaturen werden de knollen over 3 Objekten
verdeeld: vrij aan de lucht;
afgesloten onder lucht ;
afgesloten onder 3% 02<
Op deze wijze werden de proeven 1 en 2 uitgevoerd van resp. 12/2
- 12/3 en 14/4 - 14/5. Bij proef 3 van 15/6,- 30/7 werd alleen
bewaar^ bij 10°C., echter al dan niet onder toevoeging van 100 ppm
etheen, om de invloed daarvan op de kieming na te gaan.
Bij proef 1 werd in de; gesloten containers een bakje ongebluste
kalk.geplaatst als C0o abSorbens in navolging van N e d .
0 c t; rooi- aanvrage (1969), maar, dit was weinig suksesvol.
Het calcium
oxyde
zwol, aanmerkelijk
door het absorberen
van water,
''
•
... j *5 ' " ' •. 'A. ''
...
• ' '' '
terwijl steeds Cp2 in het bewaargas aangetoond kon worden.
Bij proef
2.gebruikten
wij een j.4N NaGH-op1os
sing als CO_ absorbens.
,
; .
.
.'
'

'

Ook ni; werd steeds CO, in liet bewaargas aangetoond, na ongeveer
^

•

••

< *-• '•

•;

.

v.

I,

2 weken liep dit in de containers mot lucht; tot rond 107? op en in
de containers met 3% 0^ tot ongeveer 4%.
Tenslotte bleek dat C0„-absorptie het best verliep aan KQH-pellets,
die bij proef 3 als'absorbens werden gebruikt. Deze pellets absor
beren echter ook water, waardoor weer snel een 1oogoplossing
ontstaat. Een en ander bracht mee dat de gasmengsels geregeld ver
verst werden (bij proef 1 en .2 om de 10-14 dagen, bij proef 3 om
de 7 dagen).
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Op deze wijze verliep het 0^-gehalte in de met 3%

gevulde

containers tussen 3 en 2%, in de niet lucht gevulde .containers waarin ;de respiratie veel heviger was - tussen 21 - 5%.
De taböllen 1 en. 2 torien de suikeraccumulatie bij 2°C. tijdens de
proeven 1 en 2. Wat de reducerende suikers betreft is deze in de
onder 3% 02 bewaarde knollen dé helft van die in de vrij aan de
lucht bewaarde knollen. Wat het saccharose-gehalte betreft bestaat
tussen beide Objekten weinig verschil. Wat de afgesloten onder
lucht bewaarde knollen betreft is het gehalte aan reducerende
suikers ongeveer gelijk aan dat in de vrij aan de lucht bewaarde
knollen, het saccharosegehalte is echter 3-5x zo hoog. Het is
mogelijk dat hier het ongewenste, met de gasverversing - fluctue
rende COg-gehalte pen rol speelt. Bij verder onderzoek moet blij
ken of dit onder COg-vrije lucht ook het geval zou zijn.
Voorlopig lijkt verantwoord de ltonklusie dat bewaring onder ca.
3% Og.bij lage temperatuur een belangrijke remming van toename
van reducerende suikers betekent.
Wat de invloed van de gasmengsels op de kieming bij 10°C. betreft
werd het volgende waargenomen:
Bij proef 1 begon de kieming na 2 weken bij de vrij aan de lucht
en afgesloten onder lucht bewaarde knollen juist zichtbaar te
worden, terwijl dit bij de onder 3% 02 bewaarde knollen nog niet
het geval was. Na de bewaarperiode van een maand kiemden de knol
len onder 3% 0^ praktisch niet, terwijl dit bij de beide andere
Objekten duidelijk het geval was.
Bij proef 2 werden dezelfde resultaten waargenomen en werd de
bewaring die op 14/4 was aangevangen bij 10°C. voortgezet tot 25/5.
Tabel 3 toont het gewicht aan knollen en kiemen na deze bewaring
onder de verschillende omstandigheden.
Wat betreft proef 3, waarbij het gaat om de invloed van etheen op
de kieming, toont figuur 3 het resultaat na 5 weiten en geeft
tabel 4 het gewicht aan knollen en kiemen na l\ maand.
Onder deze proefomstandigheden vertoont een laag 0_-gehalte een
A
kiemremmend effekt. Dit is in strijd met uit de literatuur bekende
resultaten. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat ook van de
hier ongewenste fluctuerende CO^-gehalten een dergelijk effekt
zou kunnen uitgaan. Bovendien werd hier noodzakelijkerwijze gewerkt
met lang bij 2°C. bewaarde knollen met een hoog suikergehalte.

Dit laatste leidt tot eon hoge ademhalingsintensiteit in het knol
weefsel, waardoor plaatselijk anaerobe omstandigheden kunnen ont
staan. Het is daarom noodzakelijk deze proeven onder normaler
omstandigheden te herhalen en daarbij de relatie van de kieming
met' C>2 en CC^-gehalten afzonderlijk te bekijken.
Eveneens onder de omstandigheden van deze proef ging van een
100 ppm etheen-dosering een belangrijk kiemremmend effekt uit.
In tabel A worden de kiemgewichten van de etheen-objekten als
ongeveer (CO ) 0 aangegeven, hetgeen betekent dat . Meiipunten
werden waargenomen, waarbij afbreken en wegen geen zin had.
Het lijkt zinvol de invloed van etlieen verder te bestuderen,
waarbij wij moeten bedenken da*5 -een stimulerende invloed op de
ademhaling en de suikervorming weer mogelijk zou zijn (H u e 1 i n
en B .a r k e r, 1939).
Bij;deze proeven gaf de bewaring onder 3% 0^ geen aanleiding tot
zwarte harten of waarneembare off-flavour bij de gekookte of
gebakken knollen.
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TABEL 1.

Accumulatie van suiker gedurende, bewaring bij 2°C*
(proef 1)

Voor_bewaringi_op_12/2

Red.

= 0.3 %

Vri.i. a/d lucht

(Red.
=1.1
(Sacch. = 0.5

Afgesloten onder lucht

^ch. = 2*3

Afgesloten onder 3% 0,
2

(Red.
= 0.6
(Sacch. = 0.5

Sacch. = 0.1 %

TABEL 2.

Accumulatie van suiker gedurende bewaring bij 2 C.
(proef 2)

Red.

= 0.1 % .

Vrij a/d lucht

(Red.
=0.8
(Sacch. =0.7

Afgesloten onder lucht

(Red.
=0.9
(Sacch. =2.1

Afgesloten onder 3% 0,
'2

(Redi
= 0.4
(Sacchi = 0 . 5

Sacch. = 0.1 %

Red.

= reducerende suikers, glucose + fructose

Sacch. = niet reducerende suiker, saccharose

percentage van knolgewicht
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TAB3L 3„

Kieming gedurende bewarïngbij 10°C.
(proef 2)

V/ijze van bewaring
Vrij aan de
lucht
Op 13/4 gestart met
..., gram knollen

2017

Afgesloten
onder 3% 02

Afgesloten
onder lucht
2006

2064

1892

1931

2044

50

51

6

gewichtsverlies (%)

6.2

3.7

1.0

% kiemen op 27/5

2.6

2.6

0.3

Na-bewaring tót 27/5, .
aantal gram::
knollen zonder kiemen
kiemen

TABEL

Kieming gedurende bewaring bij 10°C.
(proef 3)

-

Vrij aan
de lucht

On 15/6 gestart met
gram. knollen

1783

'Wijze van bewaring
Afgesloten onder
lucht

1484

Afgesloten onder
3 % 02

100 ppm

• 100 ppm

C2H4

• C2H4-

1420

1485

1468

1417

Na bewaring tot 30/7,
. aantal gram:.
1457

1299

1317

1402

147

114

•v/V 0

18

gewichtsverlies (%)

18.3

12.5

7.3

' 5.6

% kiemen op 30/7

10.1

8.8

o

1.3

knollen zonder kiemen
kiemen

- 3 -

S^-A 0 •
3.5

\JTV

0

3.

ONDERZOEK IN HET BEWAARSEIZOEN 1971/72

3.1. I n 1 e id i n g
De opzet was het oriënterend onderzoek 1970/71 ongeveer te herhalen,
waarbij:
(1)

In de nerïst wera gestart met vers geoogste en geaurenae Korte .
tijd bij 10°C bewaarde B i n t j e

knollen. Hierbij zou dus

sprake zijn van een normaal aanvangssuikergehalte terwijl, ,de
knollen niet met kiemremmingsmiddelen behandeld werden.
(2)

.

De knollen in de reeds'beschreven containers bewaard werden bij
7°C. Deze temperatuur werd door deskundigen op het gebied van de

'

bewaarpraktijk als aantrekkelijk beschóüwd, terwijl wij hoopten
önder deze omstandigheden zowel kiemings- als suikeraccumulatieveirschijnséléri te kuxinèn waarnemen'.
Door eèn fatale storing in het temperatuur-regiem van de bewaarcel
moest deze proef (nr.4) kort na de eerste monstername op 5 januari
worden gestaakt.

. :

Nadat de temperatuur-régeling hersteld was restte ons slechts dë
mogelijkheid de proef weer in te zetten mét, tot op dat moment,•
bij 4°C. bewaarde Alpha knollen (proef 5),
Omdat inmiddels ook het materiaal vefkrëgëa'was voor een opstel
ling waarbij lmolien bewaard worden ondef eèn gasmengselstroom met
konstante relatieve luchtvochtigheid, werd nu ook óp deze wijze
een proef (nr.6) ingëzet.

is.a. u. i-,£ • g a n g,s m a t e r i a a 1
Wat betraft de proef nr.4 wérd uitgegaan van een partij B int j ë
afkomstig van Proefboerderij "De Eest". Uit deze partij wérd de
groötte^fraktie 40-00 mm voor deze proef gebruikt. Wat bë-Éreft de later
ingezçtte proeven nr.5 en 6-werd bij 4°C bewaard pootgoed (door de
N.A.K. gekeurd, A-kla;sse) van het ras A l p ;'h a

gébruikt. Bij proef

nr.5 werden de containers gevuld met knollen van ongeveer 60 gram,
evenals bij proef nr.4 waren dit knollen in de grootte-fralctie 40-50
mm. Bij proef nr.6 werden iets kleinere knollen van 40 à 50 gram
(grootte-fraktie 30-40 mm) onder stromende gasmengsels bewaard.

3.3,

Methoden

van

onderzoek

De proeven nr.4 en 5 werden verricht in de reeds beschreven transparante
kunststofcontainers, waarbij 42 knollen (ongeveer 25 les) in de container
bewaard werden. De containers werden sevuld met lucht, 10% 0^ in

of

3 % 0g in N2, waarbij het gasmengsel om de week werd ververst. Het door
de verademing 'geproduceerde C02 werd gebonden aan KGH-pellets. Deze
verademing betekent'ook dàt het Og-gehalte in hét menggas terugloopt.
In een week (de normalé periode waarna ververst werd) loopt het 0^~
gehalte bij-7°C in èen niet lucht (21% Ou in N„>'gevulde cylinder terug
H™

4*

naar- 10%, dat in een met 3% 0 2 in N2 gevulde cylinder naar - 1 %.
Evenals in seizoen. 1970/71 neemt de respiratie met het 02-gehalte toe.
Bij. prpef nr;6 werden de knollen bij 7°G bewaard in een Quickfit-opstelling zoals geschetst in. fig.lr Het menggas (lucht, 10% 02 in N2, 3% 02
in Ng) wordt via een 2-traps kompakt .laboratorium drukregelaar en een
gaswasfles met 27%-ig zwavelzuur (overeenkomende met een rela/tieve lucht
vochtigheid van G0%) in een 2 L Quickfit Culture Vessel geleid, waarin
zich een monster van 20 knollen (ca.750 gram) bevindt,
liet gasmengsel ontwijkt weer, via het zijlean aal ,van het 3-wegstuk HQl/
4C. De kompakt drukregelaar werd zo ingesteld dat een konstante gasstroom
van 25 ml/minuut over de aardappelen gaat.
In monsters uit de bewaarproeven werden bepaald:.
(1) Gewicht sver1ies (%)
(2)

Kieming (% van knolgewicht)

(3)

Gehalte aan reducerende suiker en saccharose

In het geval van proef nr.5 werd nagegaan of etheen eenzelfde effekt had
als in 1970/71. Hiertoe werd 100 ppm (2,4 ml) via het injektiestulc van
de container toegevoegd. Dit geschiedde alleen bij bewaring onder lucht.
Bij alle proeven werd ter vergelijIcing een monster knollen vrij aan de
lucht in de bewaarplaats bewaard. Een essentieel verschil met de monsters
onder gas of in stromend gas (met 00% r.l.v.) is dat de "vrij aan de
lucht" bewaarde knollen in een veel drogere atmosfeer .liggen..
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3.4r

R e s u 1 t a t e n

Proef nr.4

Hierbij werd op 23-11-1971 uitgegaan van

B int j e

knollen met ëen

laag suikergehalte. Dó knollen werden bewaard onder lucht en onder
3% Ög in Ng. Nà monstername op 5-1-1972 bleek de toename van hét redu
cerend suikergehalte bij'bewaring óndér 3 % O^in N2 belangrijk geringer
dan bij bewaring onder lucht. V/at de toenamë' van het saccharose-gehalte
betreft was het verschil tussen deze containers gering, zoals blijkt '
uit Tabel 1. Hierbij valt op dät de vrij aàn de (drogé) lucht bewaarde
aardappelen een geringer suikeraccumulatie vertonen dan de onder (en
naar wij mogen aannemen vochtiger) lucht bewaarde knollen.
Uit Tabel 2 blijkt dat er wat het gewichtsverlies betreft geen verschil
len bestaan. Deze proef moest hierna worden beëindigd. In feite resteert
vooral de konldusie dat de r.l.v. van de bewaaratmosïeer in dé praktijk
geen belangrijke maar in het onderzoek wel een interessante faktor is.
Daarnaast blijkt uit deze korte proef dat een verlaging van liet O 'Ct

gehalte, voor de accumulatie van reducerende suikers bij lager tempera
tuur een remming betekent. Dit is 'in overeenstemming met het oriënterend
onderzoek in het bewaarseizoen 1070/71» Hierbij werd'bewaard onder lucht
en 3% On in N0 bij 2°C. Naderhand werd dit ook bevestigd door de publikaties van

H a r k e t t (1971) en

S a/mot u s (1971),'beidén van

de foorvvich-groép. Zie ook proef 1 en 2 uit het oriënterend onderzoek.

Proef nr.5

Bij deze en de volgende proet: moest worden uitgegaan van aardappelen
met een betrekkelijk hoog suikergehalte, nl'. l.C % reducerende suikers
en 0.3 % saccharose op 11-2-1972 na bewaring bij 4°C. (Zie Tabel 3).
Bij het onderzoek in 1970/71 moest voor de kiemingsproeven bij 10°C.
odk-van koud (bij 2°C.) bewaarde knollen worden uitgegaan, die echter
een nog belangrijk hoger suikergehalte hadden: 2.C % reducerende
suikers en O.G % saccharose op 12T2-1971.
In het vorig seizoen (proef 1,2 en 3) kwam als resultaat naar voren
dat een verlaging van het Or>-gehalte kiemremmend zou werken, evenals
een toevoeging van 100 ppm etheen.
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Bij proef nr.5 werden de aardappelen bewaard onder lucht, 10% 0^ in

'

en 3 % O2 in Ng, terwijl de aardappelen ook onder lucht met 100 ppm
etheen werden opgeslagen.
Na bewaring bij 7°C. van 11-2 tot 23-5-1972 blijken de onder lucht met
100 ppm etheen bewaarde knollen praktisch niet te kiemen, terwijl de
kieming onder alleen lucht ook gering is (Tabel 4). Nu blijken de knollen
onder 10 en 3% 0o in N0 juist opvallend sterker te kiemen, ook meer dan
de vrij aan de lucht bewaarde knollen. Wat de gewichtsverliezen betreft
zijn die onder 10 en 3% 0^ in

ongeveer het dubbele van die bij de

andere Objekten. Een lager Og-gehalte stimuleert hier de kieming, wat
meer in. overeenstemming is met de literatuur dan het resultaat in
1970/71, Het toen bij 10°C optredende effekt van etheen kon nu bij 7°C.
weer gereproduceerd worden.
Fig,2 toont een foto van de bewaarde

Alpha

knollen.

Wat betreft de suikergehalten (Tabel 3), is hier geen sprake van accu
mulatie verschijnselen. Wij verwachten eerder een zeer bescheiden reconditionering.
Bij bewaring van 11-2 tot 23-5-1972 neemt het reducerend suikergehalte
bij bewaring vrij aan de lucht of onder lucht (al dan niet met 100 ppm
etheen), af van 1.3 tot 1.3 %. De afname onder 3 of 10% 0_ in N0 is
geringer, nl. tot 1,5 à 1,6 %. Hierbij moet opgemerkt worden dat de
knollen in de containers met 3 of 10% 0^ in N^ ook de

meeste kieming

en het hoogste gewichtsverlies vertoonden. Bij het saccharose-gehalte
gaat het om zeer lage. waarden, die nauwelijks een konklusie toelaten.

Proef nr.G

Bij deze proef, ongeveer,gelijk aan de voorgaande,..werd uitgegaan van
dezelfde aardappelen (Tabel 5). Het verschil met proef nr.5 was dat nu
onder een stromènd gasmengsel met r.l.v.00 %: werd bewaard, In dit
geval kan, andera Han bij de proeven 1 t/m 5, dan ook geen sprake zijn
van zich ophopende vluchtige verbindingen ( B u r ,t o n ' s Volatiles)
die invloed hebben op de kieming.
Wat betreft de kieming (Tabel 6) is duidelijk dat deze het geringst was
bij de vrij aan de betrekkelijk droge lucht bewaarde knollen.
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Wat bëtrëft hét verloop van het.suikergehalte (Tabel,5) is er.ookeen

;

uitgesproken verschil tussen de vrij aan de:(droge) lucht en onder
stromende gasmengsels (r.l.v. = GO %) bewaarde knollen; In het eerste
geval treedt weer een reconditionering op, het reducerend suikergehalte
loopt van 1.0 % op 11-2 terug naar 1.1 % op 23-5-1972. In het tweede
geval is hiervan niet of nauwelijks sprake, terwijl bij bewaring onder
10% 02 in Ng het suikergehalte zelfs toeneemt (reducerend l.C —> 2.4%,
saccharose 0.3 —£0.8 %).
:Bij

de onder een stromend gasmengsel bewaarde knollen blijkt een ver

laging van het 02-gehalte tot 3% in Ng een uitgesproken kiemstimulerende
werking te hebben (Tabel 6). Dit geldt ook voor het gewichtsverlies.
V/at deze proef betreft vinden wij in de reeks 02-gehalten van. 21, 10 en
de geringste waarden voor kieming en gewichtsverlies bij eeh Ög-gehalte
van 10%, hetzelfde gehalte waarbij de hoogste (en zelfs toenemende)
waarden voor de suikers worden gevonden.
Fig.3 toont een foto van deze knollen na bewaring van 11-2 tot 23-5-1972
Het is moeilijk om de proeven nr.5 en 6 met elkaar te vergelijken.
In beide, gevallen werkt een verlaging van het 0^-gehalte kiemstimulerend
Het verloop van

het suikergehalte lijkt wel enigermate met de kieming

gelieerd te zijn, maar in feite zijn de resultaten van proef nr.5 en
proef nr.6 wat dit betreft met elkaar in tegenspraak.
Sterk komt bij proef nr.6 weer naar voren de belangrijke invloed die de
r.l.v. kan hebben.
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TABEL 1.

Suikergehalten in Bintje-monsters.gedurende.bewaring onder
verschillende gasmengsels bij 7°C.
(proef 4)

Na_de__T3ewa.r±ngJ! oP_5/X

Voor bewaring, op 23/11

Vrij a/d lucht

red.
sacch.

Onder lucht

red.
sacch.

Onder Ng met 3% 0^

red.
sacch.

red.
=
sacch. =

TABEL 2.

Gewichtsverlies in Bintje-monsters gedurende de bewaring
onder verschillende gasmengsels bij 7QC.
(proef 4)

.

Vrij aan
de lucht

V/ijze van bewaring
Onder lucht

Onder N„ met
3% 02

Op 23/11 gestart met
.... gram knollen

1775

4235

4204

4222

4174

Gewicht na bewaring
tot 5/1

1756

41S4

415G

4177

4123

Gewichtsverlies (%)

1.1

1.0

1.1

1.1

1.2

N.B.

Op 5/1 was in geen der monsters kieming opgetreden
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TABEL 4.

Kieming in Alpha-monsters gedurende bewaring onder voro
schillende gasmengsels bij 7 C.
(proef 5)

Vrij a/
do lucht

Op 11/2 gestart met
... gram knollen
Na bewaring tot 14/4,
aantal grain:
Knollen zonder kiemen
Kiemen
Gewichtsverlies (%)
op 14/4
% kiemen op 14/4

Wijze van bewaring
Ondor
Onder
lucht
lucht
met
100 ppm
etheen

Onder N0 Onder N„
met '
met 3%
10 % o2 °2

2550

2552

2549

2552

1190

1200

1201

1196

1237

0

3

0

15

: 5

2.1

2.0

2.6

4.5

3.6

0

1.3

0.4

1190
•

0

0.25

1190

1315

1316

1296

1269

1133

1246

1249

1160

1149

13

5

1

44

23

Gewichtsverlies (%)r
op 23/5

4.0

5.2

5.1

10.5

9.5

% kiemen op 23/5

1.1

0.4

0.1

3.3

2.0

Op 11/2 gestart met
... gram knollen
Na bewaring tot 23/5
aantal gram:
Knollen zonder kic-men
Kiemen
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TABEL 5.

Suikergehalten in Alpha-monsters na bewaring onder
verschillende stromende gasmengsels (temp.= ?°C.,
-r.l.v. = 50%, gassnelheid = 25 ml/min.)
(proef 6)

red.
=
sacch. =

Onder N„ met
3%

TABPL 6.

o2

red,
=
sacch. =

1.1
0.2

red.
sacch.

0.2

red.
sacch.

2.4
O.C

red.
sacch,

1.6.

1.9

Ö.3

Kieming in Alpha-monsters na,bewaring onder verschillende
stromende gasmengsels•(temp. 7°C., r.l.v. = 80 %, gas-

,

snelheid =25 ml/min.)
(proef 6)
Wijze van bewaring
Vrij a/d
Onder
Onder Ng
lucht
lucht
met 10%
°2
76.3

Onder N„
met 3%
. °2

,752

750

752

711

700

715

663

7

36

23

73

Gewichtsverlies(%)

6.8

• -6.6

4.7

11.S

%. kiemen op.23/5

1.0 ; .

3.2

11.p

Op 11/2 gestart met
... gram knollen
Na bewaring tot 23/5,
aanta.1 gram:
.
s
Knollen zonder kiemen
Kiemen

,

5.1

,

;' ) •
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4.

OVERWEGINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK

Belangrijk lijkt weer uit te gaan van aardappelmonsters .als .gebruikt bij
proef nr.4: vers geoogste knollen met een laag suikergehalte en niet met
ltiemremmingsraiddelen in kontakt geweest.
Wat betreft de bewaartemperatuur lijkt nuttig de proeven bij verschillende
temperaturen te kunnen verrichten, bijvoorbeeld:
bij 3 à 4°C., om de suikeraccumulatie na 'te gaan
bij G à 10°C<, om de kieming na te gaan
bij 6 à 7°C., als voor de praktijk interessante temperatuur.
Gezien de uitkomsten van de proeven nr.l t/m 6 krijgen wij

de indruk

dat het,interessant is bij lage temperatuur te werken met als menggas
bijv. 2 à 3% 02 in Ng. De aardappelen zullen dan niet kiemen en de suikeraccumulatie zal laag zijn.

.

.

Voor het onderzoek bij hoger temperatuur is interessant zowel te werken
met verschillende O^-gehalten in Ng als met verschillende COg-gehalten
in lucht.
Het is noodzakelijk bij een proef te werken onder konstante r.l.v.,terwijl
belangrijk is de invloed van de r.l.v. (bijv. in lucht) op de aardappelen
na te gaan.
Voor het ónderzoék is de bewaring onder een stromend gasmengsel (Fig.l in 3)
de beste opstelling. Deze leent zich ook voor een kontinu-meting van 0^
en COg in de gasstroom,

-.

Na bewaring worden de knollen onderzocht wat betreft gewichtsverlies,
kieming, droge stof en suikergehalten. Het aantal wat dit betreft inte
ressante verbindingen laat zich maar al te makkelijk uitbreiden. De be
waring in eeri gesloten container sluit weer aan bij praktische mogelijk
heden voor bewaring in een gesloten gascel. Bij een dergelijke proefop
stelling zijn de volgende punten belangrijk:
1) Absorptie van ademhalings C02, waarbij het in principe niet onmogelijk
is het CO^-gehalte in de container op een bepaalde waarde in te stellen
2) Het konstant houden van het 0^-gehalte in de container (b.v, op 3%)
3) Het konstant houden van de r.l.v. in de container (b.v. op 90%)
4) Het rekening houden met vluchtige verbindingen die de kieming beinvloeden zoals de zich ophopende "volatiles", terwijl ook verbindingen
als etheen gedoseerd kunnen worden(b.v. 100 ppm)
5) Het eventueel gebruikmaken van kiemremmingsmiddelpatronen in het
ventilatiesysteem.
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5.

SAMENVATTING

In de bewaarseizoenen 1970/71 en 1971/72 werden proeven gedaan over de
bewaring van aardappelen onder gasmengsels afwijkend aan lucht.
Hierbij kwamen de volgende punten naar voren:
a)

Verlaging van het

-gehalte tot b.v. 3% in Ng beperkt de suiker-

äccumulätie bij lage temperatuur
b)

'

...

Verlaging van het 0o-gehjalte heeft een stimulerende invloed op
de kieming

c)

Een,dosis van 100 ppm etheen heeft een beperkende invloed op de
. kieming.

d)

De relatieve luchtvochtigheid heeft een invloed op de kieming
(hoe lager r.l.y., hoe minder kieming).
Wat betreft de voortzetting van het onderzoek worden enkele
belangrijke punten besproken.
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