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Graag stellen wij in dit jaarverslag de activiteiten voor van het 
Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten 
(VCBT) in 2016. Het VCBT heeft als missie onderzoek en 
ontwikkeling te doen met betrekking tot naoogsttechnologie en 
hierover advies te verlenen met het doel om meerwaarde te 
creëren voor de Belgische tuinbouwsector. Dit jaarverslag heeft 
dezelfde structuur als deze van het jaarplan dat het VCBT elk 
jaar als praktijkcentrum aan de overheid ter goedkeuring dient 
voor te leggen.

In 2016 werd de koelinfrastructuur van het VCBT verder 
gemoderniseerd. Nieuwe units voor bewaring onder gecontro
leerde atmosfeer werden gebouwd naar eigen ontwerp. Deze 
containers kunnen ook gebruikt worden voor bewaring onder 
dynamische gecontroleerde atmosfeer – een bewaartechniek 
voor hardfruit die veel perspectieven biedt. Het VCBT is mede
eigenaar van een patentfamilie rond deze technologie en 
neemt het voortouw bij nieuwe ontwikkelingen hieromtrent.

Het VCBT was in 2016 betrokken bij de organisatie van de First 
International Tomato Conference ‘Tomatoes, trends towards 2020’ 
in Antwerpen op 1315 april 2016. De doelstelling van deze 
conferentie was een forum te bieden voor zowel nieuwe weten
schappelijke ontwikkelingen als commer ciële ervaringen met 
betrekking tot tomaat. Met 225 deelnemers van 19 verschillende 

landen was de conferentie zeer succesvol. Het VCBT organi
seerde ook verschillende studiedagen rond energie en 1MCP 
of droeg daar toe bij. 

Dank zij de inspanningen van het personeel konden in 2016 
de ISO17025 en GEPaccreditaties van het VCBT behouden 
blijven. Het VCBT hecht veel belang aan deze kwaliteitsystemen 
omdat zij zowel een hoge kwaliteit van het onderzoek garan
deren en op langere termijn voor kostenbesparing zorgen 
omdat goede beslissingen slechts mogelijk zijn op basis van 
betrouwbare meetresultaten. Zij zijn ook belangrijk als 
instrument om het personeel te motiveren en zorgen voor 
internationale uitstraling. 

Het VCBT wenst het Departement Landbouw en Visserij, het 
Agentschap Innoveren & Ondernemen, de Europese Commis
sie, het FWO, de Academische Stichting Leuven, de provincie 
VlaamsBrabant, alle veilingen aangesloten bij het Verbond 
van Belgische Tuinbouwcoöperaties, de KU Leuven en alle andere 
partners waar het mee heeft samengewerkt in het afgelopen jaar 
te danken voor hun financiële steun en vertrouwen.

Wij hopen dat dit verslag een duidelijk overzicht geeft van 
onze activiteiten en tot inspiratie kan dienen voor toekomstige 
innovaties in uw bedrijf.

Erik Champagne, voorzitter
Bart Nicolaï, directeur
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De raad van bestuur van het VCBT is  
als volgt samengesteld:

Leden

E. Champagne, voorzitter 
W. Keulemans, ondervoorzitter 
Ph. Appeltans 
D. Bertels 
C. Courtin 
R. Demaré 
J. Lammertyn 
N. Buys

Waarnemers

H. Morren
M. De Moor

directeur & WetenschappeLijk coördinator

B. Nicolaï

Bestuurscomité

E. Champagne, voorzitter 
Ph. Appeltans, algemeen secretaris VBT 
B. Nicolaï, directeur

adviesraden

De Telersadviesraden Fruit en Groenten worden voorgezeten 
door respectievelijk E. Champagne en D. Bertels, en heb-
ben vertegenwoordigers van de veilingen, directeurs van de 
praktijkcentra en telers als lid.

personeeL 

• VCBT v.z.w.

E. Bobelyn, kwaliteitsverantwoordelijke 
B. Depré, analist-programmeur 
A. De Roeck, onderzoeker 
G. Kinet, laboratoriumtechnoloog 
S. Mannaerts, laboratoriumtechnoloog 
A. Schenk, werkleider 
J. Tirry, verantw. technische ondersteuning 
B. Vandebosch, laboratoriumtechnoloog 
B. Verlinden, werkleider

• MeBioS - Naoogstgroep van de KU Leuven

C. Annaratone 
M. Assefa 
V. Baiye 
W. Beshir 
N. Bessemans 
H. Bhuiyan  
J. Boeckx 
K. Buts 
D. Cantre 
I. Cenens 
T. Defraeye
E. Dekempeneer 
W. Devarrewaere 
B. Gebiresilassie  
A. Geeraerd 

W. Gruyters 
M. Hertog 
B. Jacobs 
S. Janssen 
P. Le Ho 
C.I. Mata Martinez 
A. Piovesan 
M. Retta 
S. Rogge 
V. Vancauwenberghe 
M. Van Dael 
I. Vendel 
P. Verboven 
Z. Wang
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Focus op BeWaartechnoLogie en energie

Enerzijds heeft de adviesdienst als doel om innovaties te intro-
duceren die resulteren uit het onderzoek rond bewaring en 
kwaliteit van groenten en fruit bij de doelgroep, en anderzijds te 
zoeken naar technologische oplossingen voor vragen vanuit de 
doelgroep. Nieuwe ontwikkelingen worden daarom op de voet 
gevolgd en geïntroduceerd bij telers en veilingen. De belang rijk-
ste thema’s in 2016 waren nieuwe bewaartechnologieën zoals 
dynamische gecontroleerde atmosfeer (DCA), snelkoeling, hydro-
koeling (Figuur 1), energiezuinige koeling. Er werd een studiedag 
ge  orga  niseerd rond energie in het kader van Enerpedia.

advies Bij aFsteLLing van sorteerLijnen en 
oogstmachines

Reeds vele jaren doet VCBT metingen bij telers en klanten in 
sorteerlijnen en oogstmachines om na te gaan of er hier geen 
mechanische (bluts-) schade optreedt van de vruchten (Figuur 2). 
Een verkeerd afgestelde of versleten onderdeel kan soms on-
ge  merkt veel kwaliteitsverlies veroorzaken. Bedrijven die een 
vermoeden hebben van dergelijke schade kunnen een be-
roep doen op VCBT voor een meting met de elektronische 
vrucht die alle blutsveroorzakende schokken registreert. Zo 
wordt de oorzaak van de schade door de machine geloka-
liseerd en kan een oplossing gezocht worden.

advies Bij BouW oF inrichting van koeLceLLen

De bouw van nieuwe koelcellen is een belangrijke beslissing 
voor een tuinbouwbedrijf. Het gaat gepaard met grote in-
vesteringen. Daarom is onafhankelijk advies hierbij gewenst. 
VCBT helpt met een onafhankelijk advies op basis van de 
noden van het bedrijf voor de bedoelde toepassing en de 
best beschikbare technologie. 
Bij bestaande koelcellen kan de inrichting en stapeling van 
het product een grote invloed hebben op de inkoelsnelheid 
en het energieverbruik (zie verder in dit jaarverslag). VCBT 
adviseert bedrijven bij de (her-) inrichting van de koelcellen 
of bij bepaalde aanpassingen zoals de plaatsing van flappen 
of spoilers.

correcte metingen voor en door onze kLanten

VCBT is geaccrediteerd voor een heel aantal kwali teits-
metingen op fruit en groenten (zie verder in dit jaarverslag). 
Maandelijks richt VCBT ook kalibraties in van de verschillende 
meettoestellen die door de klanten (proeftuinen, veilingen en 
telers) worden gebruikt om kwaliteitsmetingen uit te voeren 
‘in het veld’. Ook andere bedrijven die geen lid zijn van 
VCBT kunnen van deze dienst gebruik maken tegen betaling. 

Met de adviesdienst wil het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) de fruit en groente
sector een service op maat aanbieden. Enerzijds biedt VCBT algemeen advies voor de hele sector via nieuws
brieven, artikels en voordrachten. Anderzijds doen bedrijven ook beroep op VCBT voor zeer gericht advies op 
maat, zoals bij de bouw van nieuwe koelcellen. VCBT werkt nauw samen met de afdeling MeBioS van de KU 
Leuven. Beide groepen doen onderzoek naar alles wat te maken heeft met bewaring en kwaliteit van tuinbouw
producten. De adviesdienst tracht vooral naar praktische oplossingen te zoeken op korte en lange termijn,  
hetzij met bestaande technieken, hetzij met nieuw ontwikkelde methoden. 

Figuur 1: Hydrokoeling van asperges

Figuur 2: Meting van sorteerlijn van paprika met elektronische vrucht
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Op die manier meet de hele sector hetzelfde en kunnen 
resultaten onderling vergeleken worden. Niet enkel het meet-
toestel is belangrijk, ook de manier waarop de meting wordt 
uitgevoerd, bepaalt vaak het resultaat. Daarom werden er 
kwaliteitshandboeken geschreven die beschikbaar zijn op 
www.vcbt.be. Daar kan je ook verschillende video tutorials 
vinden over kwaliteitsmetingen en kalibraties.

advies in verschiLLende stappen

De adviesdienst werkt op verschillende niveaus. Er is de 
advies verlening die in eerste instantie is gericht op het op-
lossen van concrete problemen bij bedrijven. Daarnaast zijn 
er de bedrijfsbezoeken: tijdens deze bezoeken wordt aan 
probleeminventarisatie, kennisoverdracht en sensibili sering 
gedaan. Via projectwerking worden de “grotere” proble men 
aan een oplossing geholpen. De adviesdienst heeft tevens 
als belangrijke taak om aan kennisverspreiding te doen, via 
vakpersartikels, voordrachten, nieuwsbrieven, handboekjes 
over verschillende thema’s, de organisatie van studiedagen 
en de website. Tenslotte is netwerking erg belangrijk omdat 
niet alle kennis binnenshuis zit. In 2014 sloot VCBT zich aan 
bij Agrolink Vlaanderen, een breed platform dat de belang-
rijkste Vlaamse kennistoeleveranciers in land- en tuinbouw 
verenigt. Voor onderwerpen die beter aansluiten bij de 
expertise van andere partners binnen dit platform kunnen we 
dan doorverwijzen. Voor energieprojecten is VCBT aange-
sloten bij Enerpedia, het energieplatform.

onderWerpen Waarvoor u Bij ons advies kan vragen

	 •	 Bewaartechnologie	voor	fruit	en	groenten 
•	 Koelinstallaties:	offerten	en	aanpassingen 
•	 Transport	van	fruit	en	groenten 
•	 Kwaliteit	en	kwaliteitsbehoud 
•	 Oogstdata 
•	 Kwaliteitsmetingen	 
•	 Verpakkingen 
•	 Sensoren	voor	kwaliteit 
•	 Sorteer-	en	oogstinstallaties	 
•	 Ketenopvolging 
•	 Naoogstbehandelingen

vcBt, aangehecht Bij meBios,  
garantie voor WetenschappeLijke kWaLiteit 

De adviesdienst van VCBT is ingebed in een uitgebreid kennis-
centrum rond bewaring en kwaliteit van groenten en fruit, 
sensoren en koeltechniek in de brede zin, nl. VCBT en MeBioS. 
MeBioS staat voor het departement Mechatronica, Biostatistiek 
en Sensoren van de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van 
de KU Leuven. Indien zich een probleem voordoet, dat dieper 
onderzoek vereist, waarvoor geen kant en klare oplossing 
beschikbaar is, zal binnen MeBioS getracht worden om hier-
voor een onderzoek op te starten. 

doeLgroep

De eerste doelgroep van de adviesdienst 
zijn de Belgische tuinbouwveilingen en hun 
leden (telers). Daarnaast kunnen ook andere 
bedrijven in de tuinbouwsector (verpakking, 
verwerking, handel, transport,..) tegen be-
taling bij ons terecht.

contact

Tel. 016-32.27.32 
GSM: 0476-98.26.54
E-mail: ann.schenk@vcbt.be

Consultancy service
The consultancy service of VCBT was permanently accessible for growers and auctions. Most advice was given by phone, e-mail or during visits 
at the farm. General information was given during presentations, publications and study days. Video tutorials were added to the website with 
guidelines for measuring procedures for brix and firmness measurement of horticultural produce. VCBT is a member of Agrolink Flanders. 

De adviesdienst van VCBT valt binnen de basisfinanciering van Vlaanderen, Departement 
Landbouw en Visserij, en het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)
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Er zijn verschillende factoren die het pluktijdstip én de kwaliteit 
bepalen van de appels en peren. Het klimaat, de teeltwijze, 
voedingstoestand van de bodem spelen allemaal een rol. Dit 
jaar zijn heel wat percelen verhageld (Figuur 1), sommige 
telers pasten wortelsnoei toe, weer andere percelen hebben 
een mindere dracht omwille van bv. zeer natte perceels-
omstandigheden. Dit alles leidde tot een zeer heterogeen 
beeld van rijpheid over het land. De plukdata moet je daarom 
met de nodige kennis van zaken moeten interpreteren.

pLukdata over verschiLLende jaren en perceLen heen

Elk jaar is anders: het ene jaar is erg vroeg, terwijl het vol-
gende jaar dan weer laat kan zijn. Dit zijn algemene trends 
die we terugvinden op alle percelen (Figuur 2). De klimaats-
omstandigheden spelen hier een grote rol: alle percelen zullen 
in een vroeg jaar vroeger zijn dan ze zouden zijn in een 
“normaal” jaar, maar er kunnen tussen de verschillende per-
celen wel grote verschillen zijn. Een laat perceel kan in een 
vroeg jaar nog later zijn dan een vroeg perceel in een laat 
jaar…  Wat ook duidelijk is in Figuur 2, is dat de volgorde van 
de cultivars soms wisselt van jaar tot jaar. Dat kan te maken 
hebben met bv. gunstige bloeiomstandigheden voor het ene, 
en minder gunstige omstandigheden voor het andere ras. Je 
kan daarom niet zomaar uitgaan van een bepaalde volgorde 
voor je percelen en cultivars, want dat zou wel eens kunnen 
wisselen…

hoe omgaan met de LandeLijke pLukdata?

Jaarlijks geeft VCBT de landelijke plukdata vrij (Tabel 1). In 
2016 gebeurde dit op 18 augustus. Dit zijn gemiddelde 
adviezen voor heel België. De plukdatum voor alle percelen 
van één bepaalde cultivar in België is uiteraard niet exact 
dezelfde en kan zelfs grondig verschillen per perceel. Het is 
daarom raadzaam om de rijpheid op te volgen door de 
Streifindex van het perceel te volgen. VCBT heeft voor de telers 
verschillende tools beschikbaar op haar website: je kan er 
handleidingen vinden en videofilmpjes over hoe je best de 
kwaliteitsmetingen doet om de rijpheid te bepalen.

zeer WisseLende kWaLiteitsmetingen!

We zagen dit jaar percelen met zeer lage en zeer hoge op -
ge lostestofgehalten. We hebben op 4 augustus partijen Con-
ference gemeten met een gemiddelde brixwaarde van iets 
minder dan 10°Brix, terwijl er ook partijen bij waren met een 
brixwaarde van bijna 14°Brix. Hoge gehalten zijn positief 

Hoe langer je wil bewaren, des te nauwer luistert het pluktijdstip. VCBT bepaalt jaarlijks de landelijke plukdata. 
Die geven een goede indicatie van de vroegheid/laatheid van een bepaald jaar.  De individuele percelen van  
een bedrijf kunnen afwijken van deze datum.  Daarom is het belangrijk om zelf de rijpheid op te volgen  
van de vruchten. VCBT reikt de telers daarvoor een aantal handige tools aan zoals de perceelsspecifieke  
NIRplukdatabepaling of handleidingen om zelf rijpheidstesten te doen.

Figuur 1: In 2016 verhagelden heel wat percelen…

Tabel 1: Landelijke plukdata 2016  
voor lange bewaring

CULTIVAr pLUKDATA Voor LANGe BewArING

A
P
P
EL

Belgica 3 - 7 september

Boskoop 22 - 26 september

Braeburn 22 - 27 oktober

Elstar 5 - 10 september

Gala 2 - 6 september

Golden 25 - 29 september

Greenstar 6 - 11 oktober

Jonagold en -mutanten 22 september – 5 oktober

Kanzi 22 - 26 september

Pinova 1 - 8 oktober

P
EE

r

Conference 5 - 16 september

Doyenné (en Sweet Sensation) 16 - 22 september

Durondeau 1 - 8 september
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bij peer voor de smaak en beschermen de peren tegen 
bevriezing in de bewaring, maar peren met zeer hoge 
suikergehalten zijn vaak ook zeer aktief en hebben 
daardoor een kortere houdbaarheid na be waring. 
Peren die een erg hoog opgelostestofgehalte hebben, 
worden best op tijd geplukt, mits hun zet meelwaarde 
minimaal 60% omgezet is. Con ference peren waar bij 
de oogst nog te veel zetmeel in zit, zijn niet lekker en 
riskeren meer vochtverlies omdat ze fysiologisch niet 
rijp genoeg zijn voor pluk.

aLgemeen: Lagere hardheid en eerder hogere 
suikergehaLten

Zoals hierboven aangegeven waren er erg grote ver-
schillen tussen de percelen maar er was wel de alge-
mene trend dat het suikergehalte eerder hoog lag en de 
hardheid eerder laag. De verhagelde percelen hadden 
algemeen een wat lagere hardheid. De NIR (nabij-
infrarood)-modellen voorspelden toch geen ex treem 
vroege pluk, hetgeen ook bleek uit de lage zet meel-
omzetting. De plukdatum is steeds een compro mis: 
enerzijds willen we niet dat de vruchten te zacht worden 
of té rijk aan opgelostestof, anderzijds moet er wel 
voldoende zetmeelomzetting zijn, zodat ze een goede 
smaakontwikkeling kennen en echt kunnen narijpen.

BeWaarcondities 2016 aangepast aan 
seizoensomstandigheden

Zoals elk jaar werden ook in 2016 de bewaarcondities 
aangepast aan het seizoen. In 2016 hielden we rekening 
met het feit dat de Conference van de tweede week van 
het plukvenster wat rijper was en dus best wat minder 
snel op ULO-condities gebracht werd. Peren van de 
twee de helft van het plukvenster moesten de ULO-
waarden via natuurlijke ademhaling bereiken en niet via 
de pulldown met de stikstofgenerator.

Harvest date prediction of apple and pears
Every year the Flanders Centre of Postharvest Technology (VCBT) determines the optimal picking dates for the long storage of the common apple 
and pear cultivars in Belgium (see Table 1). VCBT also provided the storage conditions for all common cultivated cultivars (Table 2). VCBT 
provided several tools to help the growers with the determination of optimal picking date of his fields: video tutorials and manuals are available on  
www.vcbt.be

De plukdatumbepaling valt binnen de basisfinanciering van Vlaanderen, Departement Landbouw en Visserij,  
en het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)

Tabel 2: Bewaarcondities 2016 van  
verschillende cultivars voor lange bewaring van appel en peer

AppeL

CULTIVAr TeMperATUUr 
(°C) (VrUChT) o2 (%) Co2 (%)

wAChTTIjD Vóór 
ULo (DAGeN) vanaf 

bereiken van optimale 
bewaartemperatuur

Golden

0.8 - 1 1.0 - 2.0 2.0 - 2.5 1*Gloster

Gala 

Elstar
1.0 2.0 - 2.5 < 1.0 1*

Idared

Kanzi 3.5* 2 0.8 21

Jonagold

0.8 - 1.0 1.0 2.5 - 3.0 1*

Jonagoldmutanten

Pinova

Greenstar

Belgica

Jonagold

0.8 - 1.0 1.5 2.5 - 3.0 10 - 14
Jonagoldmutanten

Greenstar

Indien behandeld 
met Smartfresh

Cox’s O.P.
3.0 - 3.5 2.0 - 2.5 <0.8 7 - 10

Boskoop

Braeburn 1.0 2.5 - 3.0 < 0.8 21

peeR

Conference - 0.5 
-1.0

21  
2.5 - 3.0

< 0.9  
< 0.8

eerste 21 dagen
vanaf dag 21

Doyenné -0.5 2.0 - 2.5 < 0.8 21

Durondeau 1.0

* Kanzi geleidelijk afkoelen van oogsttemperatuur in 1 week naar 3.5°C

Figuur 2: Startplukdata van verschillende cultivars in verschillende jaren
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nir in een notendop

VCBT analyseert met Nabij-infraroodspectroscopie (NIR) de 
ge reflecteerde straling afkomstig van nabij-infraroodlicht 
licht invallend op een vruchtstaal. Het gaat hier over 
golflengtes van 1000 tot 1700 nm (Figuur 1). De vrucht 
absorbeert en reflecteert een gedeelte van dit licht. De 
samen  stelling van de vrucht en de textuur hebben een invloed 
op de absorptie van het licht. Het bekomen spectrum van de 
spectrofotometer (Corona VIS-NIR, Zeiss) bevat dus specifieke 
informatie over de samenstelling van de vrucht. Per vrucht 
worden 2 aparte spectra gemeten op de groene en de blos-
zijde, die op zich al een gemiddelde vormen van 100 scans. 
Het spectrum wordt vervolgens in relatie gebracht met de 
referentiedata van de kwaliteitseigenschappen van de 
vruchten. Uit deze relatie wordt uiteindelijk een kalibratie-
model berekend dat de gelinkte kwaliteit voorspelt. Het 
opstellen van het kalibratiemodel behoort tot het voor-
bereidende werk vooraleer het toestel kan gebruikt worden 
om rechtstreeks de kwaliteit en de rijpheid van vruchten te 
voorspellen.

reFerentiemetingen van kWaLiteit:  
suiker, hardheid en zetmeeL

In de praktijk zijn de belangrijkste kwaliteitseigenschappen 
het opgelostestofgehalte (suiker), de hardheid, het zetmeel-
gehalte en de fysiologische leeftijd. Het suikergehalte van 

een appel of peer neemt gedurende het seizoen toe door de 
omzetting van zetmeel. De referentiemeting van het opge-
lostestofgehalte gebeurt met een refractometer (°Brix). De 
hardheid van een vrucht wordt gemeten met een Texture 
Analyzer (kg/cm²) die kan vergeleken worden met een 
automatische penetrometer. De fysiologische rijpheid wordt 
uitgedrukt in het aantal dagen vóór de optimale oogstdatum.

kaLiBratiemodeLLen: roBuust maken

De input voor het kalibratiemodel moet een grote diversiteit 
aan vruchtstalen bevatten. VCBT voerde daarom referentie-
metingen uit verspreid over het seizoen maar ook tussen 
verschillende seizoenen van tientallen jaren. Hierdoor wordt 
de variatie tussen én in de seizoenen meegenomen in het 
model. Dit is nodig aangezien seizoenen sterk kunnen ver-
schillen en gedurende het seizoen de vrucht een voortdurende 
verandering ondergaat. Op die manier kunnen vruchten uit 
een verschillend rijpheidsstadium en dus ook schommelende 
vruchtparameters geanalyseerd worden. Zo maak je de kali-
bratiemodellen robuust, zodat ze veel situaties in de toekomst 
aankunnen.

theorie omgezet in praktijk

Al veertien jaar geeft VCBT boomgaardspecifiek pluktijd stip-
advies. Dit jaar gebeurde dit voor Jonagold, Conference en 
Kanzi. In de praktijk begint alles met een goede staalname 

Elke fruitteler kan beroep doen op VCBT voor pluktijdstipadvies van zijn percelen Jonagold en Conference.  
Dit advies per individuele boomgaard is interessant omdat er grote verschillen in rijpheid tussen de percelen zijn.  
Dit advies is gebaseerd op NIRreflectantiemetingen. Deze metingen zijn nietdestructief en behoorlijk snel zodat 
zeker een advies kan gegeven worden voor een 100tal percelen. Ook de cultivar Kanzi kwam dit jaar aan bod. 
VCBT zette ook in 2016 de testen met een draagbaar instrument (DAmeter) verder.

Figuur 1: Nabijinfrarood als gedeelte van het elektromagnetisch spectrum 
(tussen zichtbaar en infraroodlicht) Figuur 2: DAmeter gebruikt in de boomgaard (www.goodfruit.com)
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Prediction of optimal picking date for individual pear and apple orchards based on NIR
Fruit maturity and quality are very important during storage and shelflife. The common analyses to determine fruit quality are often destructive and 
time consuming. Modern techniques are often too complicated to be used by growers. NIR spectroscopy is fast, handy in use and non-destructive.  
Based on NIR measurements VCBT is predicting the optimal picking date for more than 100 individual Jonagold, Conference and Kanzi orchards 
with good results. VCBT is offering these predictions as a service for the growers. This year VCBT  tested  the DA device which is indicating the 
ripeness, by measuring the chlorophyll status. This meter is portable. The measurements performed in the lab were promising but the real-time 
measurements in the orchard showed too much variability to do predictions.

Dit onderzoek valt binnen de basisfinanciering door Vlaanderen, Departement Landbouw en Visserij, en het 
Verbond van de Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)

door de teler of door de veiling. De telers houden verschillende 
regels in acht bij het plukken van de vruchten die gebruikt 
worden voor de analyse. De vruchten worden zo snel moge-
lijk (liefst gekoeld) naar VCBT gebracht. Om nauw keurige 
resultaten te behalen dienen er per staal (lees: perceel) 
minimum 20 vruchten gemeten worden want de biologische 
variatie binnen een boom en tussen bomen van een perceel 
is groot. Bovendien wordt gemeten op twee tijdstippen per 
perceel met 1 week interval. Binnen 1 week na de laatste 
metingen krijgt de teler, via de veiling, de voorspelde pluk-
data, suikergehalte en hardheid zodat hij de pluk nog tijdig 
kan plannen.

meten in de Boomgaard:  
nog Werk aan de WinkeL

In het kader van de pluktijdstipbepaling onderzocht VCBT 
voor het tweede jaar op rij een eenvoudigere spectroscopische 
techniek.  Deze techniek maakt gebruik van de DA-meter die 

het chlorofylgehalte meet op basis van enkele golflengtes van 
het absorbantiespectrum van vruchten. De DA-meter is draag-
baar en meet niet-destructief. Het toestel in ontwikkeld en 
gepatenteerd door het team van professor Costa aan de 
Universiteit van Bologna, Italië. 

Praktisch testte VCBT de DA-meter uit op Jonagold en 
Conference tijdens het pre-climacterisch stadium onder labo-
ra toriumomstandigheden. Bovendien trokken we met de 
meter ook naar de boomgaard (Figuur 2). De metingen van 
2015 waren beloftevol, zeker voor Conference. 

Seizoen 2016 bevestigde deze resultaten, weliswaar enkel 
voor de metingen uitgevoerd in het lab.  Als we de vergelijking 
maken tussen boomgaard en lab moeten we vaststellen dat de 
metingen die gedaan zijn in de boomgaard veel meer variatie 
vertonen waardoor de relatie met de  fysiologische leeftijd 
grotendeels wegvalt (Figuur 3). Dit kan onder andere te wijten 
zijn aan variërende licht- en temperatuurs omstandig heden.

Figuur 3: Relatie tussen fysiologische leeftijd en DAindex voor Conference gemeten in de boomgaard en in het lab
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nieuWe aanpak in het rassenonderzoek

Het is de bedoeling om sneller met bewaaronderzoek te starten 
nadat zich een nieuw ras aanbiedt. Zodra uit de proeven van 
pcfruit (fase 1) blijkt dat er voldoende perspectief is, om met 
een bepaald ras door te gaan, gaat fase 2 voor dit ras van 
start. Hierin start ook het bewaaronderzoek bij VCBT. In 
eerste instantie zal een eenvoudig en beperkt maar wel 
gedegen en gefundeerd bewaaronderzoek plaatsvinden 
waarbij de bewaartemperatuur de belangrijkste te onder-
zoeken parameter is. Er zullen ook al een aantal wel over-
wogen gascondities getest worden. Omdat goede bewaar-
baarheid helemaal afhangt van de plukdatum, zal ook het 
plukdatumonderzoek van het nieuwe ras meteen vanaf fase 
2 meelopen. In fase 3 en 4 volgen aroma- en smaakonderzoek, 
inzetbaarheid en timing van 1-methyl cyclopropeen (1-MCP) 
en andere specifieke vragen.

metingen voLgens iso 17025-norm

Het rassenonderzoek wordt nagenoeg volledig uitgevoerd 
onder ISO 17025-accreditatie. Hiermee garandeert VCBT 
haar klanten technisch betrouwbare analyseresultaten die ook 
altijd volledig onderling vergelijkbaar zijn. Afhankelijk van 
de wensen van de opdrachtgever worden de metingen 
gekozen. Meestal bestaat een bewaarproef uit het twee-
maande lijks bemonsteren van vruchten uit de verschillende 

bewaar condities. Op deze vruchten wordt dan meteen na 
uit slag en na 7 dagen uitstalling (voor appel bij 18°C, voor 
peer bij 12°C) gemeten. Hard  heid, opgeloste stof  gehalte, 
titreer bare zuurheid, achter grondkleur, zetmeel waarde, 
maat en gewicht behoren tot de gebruikelijke geaccrediteerde 
metingen. Bewaring van de vruchten gebeurt in speciaal 
daarvoor ontworpen containers die elk afzonderlijk te sturen 
zijn.

ieder ras zijn eigen aandachtspunten

Elk ras heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Daar wordt 
dan extra aandacht aan besteed. Bij een ras met hoge ge-
voelig  heid voor inwendig bruin of schilbruin zal vooral daar 
sterk op gefocust worden en zullen de bewaarcondities in 
functie hiervan gekozen worden. Meestal komen deze ge-
voelig  heden al snel naar boven maar het gebeurt ook dat 
een ras een perfect bewaarras lijkt gedurende de eerste twee 
testjaren en dan in de volgende jaren plots blijkt gevoelig te 
zijn voor een bepaalde afwijking. Dit heeft dan vaak te 
maken met klimaatseffecten die ervoor zorgen dat vruchten 
in een bepaald seizoen wel gevoelig zijn voor fysiologische 
ziekten en in andere omstandigheden niet. Daarom worden 
nieuwe rassen altijd langer dan slechts één seizoen getest. 
Het is overigens zeer moeilijk om grote uitspraken te doen 
over vruchten van zeer jonge bomen: meestal is de be-
waarbaarheid daarvan afwijkend van de volwassen boom. 

Niemand is gebaat met de snelle introductie van een nieuwe ras zonder voldoende (bewaar)kennis. Nadat een 
ras in fase 1 in het rassenonderzoek van pcfruit beloftevol genoeg blijkt te zijn om naar fase 2 te gaan, start VCBT 
met een beperkt maar gedegen bewaaronderzoek. In fase 3 en 4 van het onderzoek vindt dan verdere verdieping 
plaats. Via dit bewaaronderzoek wil VCBT meewerken aan de introductie van een nieuw ras met alle nodige 
kennis van teelt, maar ook van bewaring en houdbaarheid. Ook smaak wordt meegenomen in de beoordelingen. 
Makkelijk te telen cultivars zijn niet steeds de makkelijkste in de bewaring. In 20152016 heeft VCBT de bewaring 
van Kanzi®, Cepuna (nu Migo®) en Celina (nu QTee®) verder uitgediept. 

Figuur 1:  
De cultivarID 
van VCBT geeft 
in een oogopslag 
een overzicht van 
de belangrijkste 
vruchteigen
schappen van 
een ras: smaak, 
aroma in 
vergelijking met 
een referentie 
naar keuze
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Optimal storage conditions for new pome fruit cultivars
In 2015-2016 the cultivars Kanzi®, Migo® and QTee® were tested. Picking date, application of 1-MCP and storage conditions were tested. All 
observations are done according the ISO/IEC 17025 standard. These tests are done during several years because some disorders are related to 
climatic conditions. This leads to detailed guidelines for each cultivar.

Dit onderzoek werd gefinancierd door EFC (Kanzi®, Migo®) en Fruithandel Wouters (QTee®)

Qtee® BehandeLd op verschiLLende momenten  
met 1-mcp

Hoewel QTee® niet bedoeld is als een peer voor zeer lange 
bewaring, kan de behandeling met 1-MCP interessante 
perspec  tieven bieden voor bewaring op middellange termijn 
én voor transport naar verre bestemmingen. Daarom gingen 
we de timing van 1-MCP na. Waar het bij sommige rassen 
be langrijk is om zo snel mogelijk 1-MCP toe te passen, lijkt 
QTee® voordeel te hebben van een redelijke wachttermijn 
van enkele weken.

Qtee® sneL en traag ingekoeLd

De bewaartemperatuur van QTee® ligt rond -0.5°C. Hoe die 
bewaartemperatuur bereikt moet worden is voor elk ras ver-
schillend. Daarom lagen er twee inkoelscenario’s in de testen 
van 2015-2016. In het trage inkoelscenario brachten we de 
vruchten in één dag van de oogsttemperatuur naar 8°C en 
daarna in een week naar -0.5°C. In het snelle inkoelscenario 
ging het in één dag van oogsttemperatuur naar -0.5°C. 
Snelle inkoeling heeft de voorkeur: de hardheid, achter-
gondkleur en inwendige kwaliteit na bewaring zijn beter.

experimenten met kanzi®

Voor Kanzi® zitten we met het onderzoek in een ver diepings-
fase. We weten dat het ras bepaalde eigenschappen heeft 
en trachten hiervoor de beste bewaaroplossingen te vinden. 
In 2015-2016 werd bij Kanzi® dynamisch gecontroleerde 
atmosfeer (DCA) bewaring en intermittent warming getest. 
Dit alles gebeurde bij twee temperaturen om na te gaan of 
bepaalde maatregelen ervoor konden zorgen dat we Kanzi® 
kouder konden bewaren en zo nog extra kwaliteitswinst 
konden halen. In de DCA-bewaring bij 1 en 4°C ging het 
zuurstofgehalte tot lager dan 0.5%. De vruchten bleven 
groener en harder. Intermittent warming, waarbij telkens om 
de twee maanden de vruchten 8 uur geplaatst werden bij 
20°C, hielp om lagetemperatuurbederf (LTB) te beperken. Op 
tijd plukken is voor Kanzi erg belangrijk.

vooraL herkomst BepaaLt de  
BeWaarkWaLiteit van migo® 

In de test van Migo® zaten twee herkomsten. De teeltwijze/
herkomst bepaalde sterk de bewaarkwaliteit, waarbij de 
bewaarregimes nadien slechts konden bijsturen. Ook bij 
Migo® werd geëxperimenteerd met verschillende timing van 
1-MCP: tot 6 weken na de oogst. Uitstel van 1-MCP tot 6 
weken na de oogst lijkt perspectieven te bieden in combinatie 
met ULO. De peren blijven wel nog voldoende hard, waren 
minder bruin en hadden minder schilbruin dan andere 
objecten. Dit zal in een volgende jaar verder worden uitge-
zocht. Tijdig plukken is erg belangrijk voor dit ras.

kLant is koning

Bovenstaande resultaten kwamen tot stand omdat de ras-
eigenaars ook bepaalde specifieke vragen hadden. Er wordt 
dus steeds een compromis gezocht tussen wat nuttig en 
wenselijk is voor de klant. Als deze laatste bv. al heel snel iets 
over aroma’s wil weten, dan zal dit in een vroegere fase van 
het onderzoek getest worden.Migo®

QTee®
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ook voor de BeWaarrassen geLdt een Begindatum…

Er bestaat vooral de neiging om de zomerrassen onrijp aan 
te voeren. Uit de vele zomerrassen test VCBT slechts een 
selectie van commercieel interessante rassen. Nu zijn dit de 
zomer- en herfstrassen Belgica, Delbarestivale, Beurré Hardy, 
Triomphe de Vienne en Durondeau. Om te vermijden dat 
telers de bewaarrassen te vroeg plukken en aanleveren, stelt 
men voor zowat alle bewaarrassen ook een begindatum 
voor aanvoer vast, die kan afwijken van de startdatum voor 
lange bewaring. Voor lange bewaring moet een vrucht 
immers fysiologisch voldoende ver ontwikkeld zijn zodat hij 
na bewaring goed op smaak komt en niet uitdroogt tijdens 
bewaring. 

oBjectieve parameters

Veel consumenten kiezen voor een mooi gekleurde vrucht. 
De buitenzijde van de vrucht is echter niet altijd een goede 
maatstaf voor de rijpheid. Sommige kleurmutanten kleuren al 
heel vroeg in het seizoen mooi rood hoewel ze absoluut nog 
niet rijp zijn. Het volstaat daarom niet om enkel de kleur of 
maat te beoordelen. Bij de rijping van fruit gaat de samen-
stelling wijzigen. Het suikergehalte gaat toenemen en het 
zuurgehalte en de hardheid nemen af. De achtergrondkleur 
wijzigt van groen naar geel. Het zetmeelgehalte neemt af 
hetgeen visueel duidelijk wordt gemaakt in de lugoltest. 

Door deze inwendige parameters te meten krijg je pas een 
echt betrouwbaar beeld van de echte rijpheid van de vrucht. 
Vanaf begin juli worden wekelijks stalen genomen van refe-
rentie bomen van de beoogde rassen. Van deze stalen meten 
de onderzoekers de hardheid, het suiker- en zuurgehalte, het 
zetmeelstadium en de grondkleur. Voor al deze parameters 
bestaan er minimumnormen. 

Elk jaar weer opnieuw is het uitkijken naar de nieuwe oogst appelen en peren! Vaak worden hiervoor ook hoge 
prijzen gehaald. Toch is het belangrijk dat het aangeboden fruit voldoende rijp is. Onrijp primeurfruit stelt de 
consument teleur waardoor hij niet geneigd zal zijn tot een herhalingsaankoop. Om dit te vermijden legt het 
Federaal Voedselagentschap (FAVV) jaarlijks de data vast waarop men een bepaalde cultivar mag beginnen 
leveren. Objectieve parameters liggen aan de basis van de vaststelling van deze aanvoerdata. Sinds 1998 voert 
VCBT het onderzoek naar deze parameters. VCBT spoort de telers ook aan om zelf rijpheidstesten te doen en niet 
blindelings op kleur of maat te plukken.

Figuur 1: Zetmeelmeting

Tabel 1: Aanvoerdata voor zomer- en bewaarrassen 
appel en peer 2016

CULTIVAr AANVoerDATUM CULTIVAr AANVoerDATUM

Delbarestivale 17/08/2016 Gala 31/08/2016

Triomphe de Vienne 22/08/2016 Doyenné 12/09/2016

Durondeau 25/08/2016 Boskoop 15/09/2016

Beurré Hardy 29/08/2016 Jonagold 15/09/2016

Conference 31/08/2016 Golden 19/09/2016

Elstar 31/08/2016 Pinova 10/10/2016

Belgica 31/08/2016 Braeburn 17/10/2016
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Als deze normen bereikt zijn, volgt er een advies om de 
betreffende cultivar te laten aanvoeren. Bij appel primeren 
hier een minimale zetmeelwaarde en opgelostestofgehalte, 
terwijl voor peer de hardheid en opgelostestofgehalte de be-
lang rijkste parameters zijn. De geadviseerde data voor 
2016 staan vermeld in tabel 1. 

Bovendien worden ook nabij-infraroodspectra (NIR) bepaald 
die we kunnen gebruiken in modellen om de plukdatum te 
bepalen.

teLers: doe zeLF eens een rijpheidsmeting,  
zo vermijd je nadien discussies

VCBT spoort telers sterk aan om zelf simpele rijpheidstesten 
uit te voeren. Kleur en maat zijn immers niet de juiste 
parameters voor rijpheid. Zo kan men nadien discussies bij 
de aanvoer vermijden over het al dan niet rijp zijn van een 
partij vruchten. Eenvoudige metingen die je op het bedrijf 
kan uitvoeren, zijn een correct uitgevoerde hardheidsmeting, 
meting van het suikergehalte en de zetmeelomzetting. De 
werkwijze voor de rijpheidsmetingen staat haarfijn uitgelegd 
in het plukboekje en op de video tutorials (www.vcbt.be). 

Assessment of the commercialisation date of apple and pear cultivars
At the beginning of the season fruit is expensive and growers try to pick their summer fruit as early as possible to get a premium price. This is not 
always good from a quality point of view, since the fruits are not yet tasty enough. In order to avoid unripe fruit to enter into the market, the VCBT 
determines the harvest date for summer cultivars. The harvest dates for 2016 are mentioned in table 1.

Dit onderzoek valt binnen de basisfinanciering van Vlaanderen, Departement Landbouw 
en Visserij, en het Verbond van Belgische tuinbouwcoöperaties (VBT)
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instrumenteLe vruchtkWaLiteitsmetingen  
voLgens iso 17025

Vijf keer per jaar worden tomaten aangevoerd vanuit de 
praktijkcentra in Meerle en Sint-Katelijne-Waver naar VCBT. 
De oogst van de belichte teelt valt van januari tot juni, de 
doorteelt van april tot september. Eens op VCBT staan de 
tomaten tien dagen lang op uitstalling in een koelcel bij 18°C 
en 80% RV. Tijdens de bewaring ondergaan de tomaten een 
aantal objectieve, instrumentele kwaliteits metingen in het 
laboratorium. VCBT is voor deze metingen geaccrediteerd 
conform ISO 17025 en garandeert hiermee technisch 
betrouw bare analyseresultaten.

prikschadegevoeLigheid 

Eén dag na de oogst ondergaan de los geoogste tomaten 
een test voor prikschadegevoeligheid. Hiervoor selecteert 
men per ras 24 onbeschadigde vruchten met een goed vast-
zittend kroontje. Deze vruchten worden verdeeld over vier 
EPS-kistjes die vastgemaakt zijn op een elektrische schudder. 
Deze schudt de tomaten heen en weer met een amplitude 
van 8 cm en een snelheid van 200 bewegingen per minuut 
gedurende vijf minuten (Figuur 1). Na het schud den volgt 
een telling van het aantal prikken per tomaat. Het gemiddeld 
aantal prikken per ras wordt omgerekend naar een prikscore. 
Deze score loopt van negatieve waarden voor zeer prik-
schadegevoelige rassen tot 10 voor niet prik schade gevoelige 
rassen.

stevigheid 

VCBT meet de stevigheid van de tomaten op dag 3 en dag 10 
na de oogst met behulp van een textuurmeter voorzien van 
een plunjer met een diameter van 3,5 mm. Deze plunjer drukt 
de vrucht 2 mm in aan een snelheid van 2 mm/s. Het meet-
resultaat is de maximale kracht die hiervoor nodig is uitgedrukt 
in Newton. Per ras worden twintig tomaten ge ëvalueerd en 
elke tomaat wordt tweemaal gemeten ter hoogte van de 
evenaar.

opgeLostestoFgehaLte

Op dag 3 en dag 10 bepaalt VCBT het opgelostestofgehalte 
van tien tomaten. De opgeloste stof in tomatensap bestaat 
vooral uit suikers maar ook voor een deel uit zuren en zouten. 
Het opgelostestofgehalte is dus belangrijk voor de smaak 
van de tomaat. Met behulp van een plastic handboor haalt 
men sap uit de tomaat. Het opgelostestofgehalte van dit sap 
wordt tweemaal gemeten met een digitale refractometer 
(Figuur 2). 

kLeur 

Op het einde van de bewaring meet VCBT de kleur van de 
tomaten met behulp van een spectrofotometer (Figuur 3). De 
parameters hue angle en helderheid geven de kleur van de 
tomaten weer (Figuur 4). De hue angle geeft de kleurevolutie 
van rood (0°) naar geel (90°) naar groen (180°) naar blauw 

Belgische tomaten moeten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van het Flandrialastenboek om het Flandria
keurmerk te krijgen. Op basis van specifieke teelteigenschappen, smaak, kleur, grootte en vorm worden Flandria
tomaten opgedeeld in verschillende uniforme segmenten. Elk jaar melden zich nieuwe en betere rassen aan voor 
deze segmenten. Of deze ook voldoen testen de praktijkcentra in het segmentatieonderzoek. De proefcentra 
van SintKatelijneWaver en Meerle planten hiervoor elk jaar een veertigtal nieuwe rassen. De productie, teelt, 
smaak en kwaliteitseigenschappen van de rassen worden op verschillende tijdstippen bepaald. VCBT is hierbij 
verantwoordelijk voor de instrumentele vruchtkwaliteitsmetingen. In de proeven lagen dit jaar ook heel wat 
tomatenrassen voor de belichte teelt.

Figuur 1: Schudtafel Figuur 2: Digitale refractometer
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Tomato segmentation research
Each year new tomato cultivars are grown at the research centres of Sint-Katelijne-Waver and Meerle and screened for production, cultivation, 
taste and quality characteristics. Only tomato cultivars which have good scores for all the mentioned characteristics may enter one of the Flandria 
segments. The VCBT is responsible for the instrumental fruit quality measurements (susceptibility to puncture injury, firmness, soluble solids content, 
colour).

Dit onderzoek valt binnen de basisfinanciering door Vlaanderen, Departement Landbouw en  
Visserij (Vlaamse Overheid) en het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT).

(270°). De helderheid geeft de licht/donkerheid van een 
kleur weer en loopt van 0 (donker/zwart) tot 100 (licht/wit). 
Een lage hue angle en lage helderheid stellen donkerrode 
tomaten voor, een hoge hue angle en hoge helderheid licht-
oranje tomaten. Voor tomaten ligt de hue angle gemid deld 
rond 40-50°, de helderheid rond 35-45. Per ras worden 
twintig tomaten geëvalueerd en elke tomaat wordt tweemaal 
gemeten ter hoogte van de evenaar.

Finale beslissing door toepassen van Ko’s

Om te beslissen of een ras al dan niet in aanmerking komt 
om in een bepaald segment te worden opgenomen hanteert 
men een systeem van ‘Knock Out’ (KO) criteria. Dit betekent 
dat elk ras op alle parameters die voor dat segment belangrijk 
zijn een minimale score moet behalen. Deze parameters en 
scores zijn vastgelegd door de onderzoekers en kwaliteits-
verantwoordelijken van de veilingen. Indien een ras voor één 

Figuur 3: Spectrofotometer

Tabel 1: Rassenlijst voor 2017

Losse tomAten tRostomAten

SEGMENT PRINCE BAroN roMAreD eLITe PRINCESS prUNeLLA

ToeGeLATeN 
RASSEN

Admiro Rebelski Prunus Foundation Merlice Prunus

Kanavaro DR 9544 TH HTL 1409352° Luminance

Balancan Clyde

Paulancan

Ebrando

HA 27433*

T 813485*

* Nieuw  ° Beperkt toegelaten

van deze parameters onvoldoende scoort, krijgt het ras geen 
toegang tot de segmentatie. Belangrijke parameters die 
opgenomen zijn in het systeem zijn productie, prikschade-
gevoeligheid, smaak, kleur, hardheid, groene delen en het 
oordeel van de keurders. Door het toepassen van de hier-
boven vermelde KO criteria is de rassenlijst voor 2017 tot 
stand gekomen (Tabel 1).

Figuur 4: De kleurparameters hue angle en helderheid. De hue angle geeft 
de kleurevolutie van rood (0°) naar geel (90°) naar groen (180°) naar blauw 
(270°). De helderheid geeft de licht/donkerheid van een kleur weer en loopt 
van 0 (donker/zwart) tot 100 (licht/wit).



gebruikswaarde
onderzoek paprika

Jaarversl ag 
2016

18

teeLtverLoop paprika

In Vlaanderen teelt men paprika’s in verwarmde glazen 
serres. De teelt duurt bijna een volledig jaar. Rond eind 
oktober zaait de plantenkweker de planten op. Na ongeveer 
vijftig dagen zijn de planten voldoende groot en klaar om in 
de loop van december op te planten in de serre. De teler 
streeft naar een klimaat waar de planten optimaal kunnen 
groeien. De oogst loopt van eind maart tot november. Hoe-
wel de meeste telers de klassieke geblokte paprika telen, 
neemt het areaal paprika-specialties elk jaar toe.

productie-, teeLt- en vruchtBeoordeLingen  
Bij de proeFtuinen

De rassenproeven liggen aan op het Proefstation voor de 
Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver en het Proefcentrum 
Hoog  straten te Meerle. Op beide locaties registreren ze een 
breed gamma aan gegevens. De productie en sortering 
registreren ze continu gedurende het volledige seizoen, de 
gewasontwikkeling maandelijks. Maandelijks vinden er ook 
bewaarproeven plaats waar de vruchtkwaliteit wordt ge-
ëvalueerd. Bij de oogst zijn vooral de vruchtvorm, kleur, 
stevigheid, glans, scheurtjes en neusrot belangrijk. Na 
bewaring screent men de parameters rimpels (door vocht-
verlies), rijpheidsstippen, vrucht- en steeltjesrot en opnieuw 
de kleur, stevigheid en glans.

instrumenteLe vruchtkWaLiteitsmetingen  
voLgens iso 17025 op vcBt

Drie keer per jaar (in de loop van mei tot oktober) worden 
paprika’s aangevoerd vanuit de proeftuinen naar VCBT. VCBT 
bewaart de paprika’s tien dagen lang in een koelcel bij 18 °C 
en 80% RV. Tijdens de bewaring voeren de laboranten een 
aantal objectieve, instrumentele kwaliteitsmetingen uit. VCBT 
is voor deze metingen geaccrediteerd conform ISO 17025 en 
garandeert hiermee technisch betrouwbare analyseresultaten.

stevigheid

VCBT meet de stevigheid van de paprika’s op dag 3 en dag 
10 na de oogst met behulp van een textuurmeter voorzien 
van twee parallelle platen (Figuur 1). De platen drukken de 
vrucht 5 mm samen aan een snelheid van 10 mm/s. Het 
meetresultaat is de maximale kracht (uitgedrukt in Newton) 
die hiervoor nodig is. Per ras worden tien paprika’s 
geëvalueerd en elke paprika wordt driemaal gemeten.

Zoals bij tomaat bieden de zaadhuizen elk jaar nieuwe paprikarassen aan op de proeftuinen om te testen op hun 
merites. Om de teler te helpen bij zijn rassenkeuze volgen de praktijkcentra zowel productie en teeltgegevens als 
de vruchtkwaliteit van de verschillende rassen nauwgezet op. Zoals ieder jaar is VCBT verantwoordelijk voor de 
instrumentele vruchtkwaliteitsmetingen.

Figuur 1: Textuurmeter
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Supportive segmentation research 
Each year new bell pepper cultivars are grown at the research centres of Sint-Katelijne-Waver and Meerle and screened for production, 
cultivation, taste and quality characteristics. The VCBT is responsible for the instrumental fruit quality measurements (firmness, soluble solids content, 
colour) which are done according the ISO guidelines (17025).

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Lavaveilingen (GMO).

opgelostestofgehalte 

Op dag 3 en dag 10 bepaalt VCBT het opgelostestofgehalte 
van tien paprika’s. De opgeloste stof in paprika’s bestaat 
vooral uit suikers maar ook voor een deel uit zuren en zouten. 
Het opgelostestofgehalte is dus belangrijk voor de smaak 
van de paprika. Met behulp van een handboor haalt men  
3 cilindervormige stukjes uit de evenaar van de vrucht. Het 
opgelostestofgehalte van het sap dat vrijgesteld wordt bij het 
samendrukken van zo een stukje meet men met een digitale 
refractometer. Figuur 2 toont het opgelostestofgehalte (°Brix) 
van de rassen die in 2016 opgevolgd werden. Hieruit blijkt 
een duidelijk verschil tussen de verschillend gekleurde 
paprika’s. Oranje paprika’s hebben het hoogste opgeloste-
stofgehalte, groene paprika’s het laagste.

kleur 

Op het einde van de bewaring meet VCBT de kleur van de 
paprika’s met behulp van een spectrofotometer. De para-
meters hue angle en helderheid geven de kleur van de 
paprika’s weer. De hue angle geeft de kleurevolutie van rood 
(0°) naar geel (90°) naar groen (180°) naar blauw (270°). 
De helderheid geeft de licht/donkerheid van een kleur weer 
en loopt van 0 (donker/zwart) tot 100 (licht/wit). Rode 
paprika’s hebben gemiddeld een hue angle rond 25-30°, 
oranje paprika’s rond 50-55°, gele paprika’s rond 75-80° 
en groene paprika’s rond 110-120°. Per ras worden tien 
paprika’s geëvalueerd en elke paprika wordt vijfmaal 
gemeten ter hoogte van de evenaar. Figuur 3 toont de hue 
angle van de in 2016 opgevolgde rassen.

Figuur 3: Gemiddelde hue angle (°) na 3 (groene paprika’s) of 10 (rode, gele 
paprika’s) dagen bewaring (18 °C en 80% RV) van de in 2016 opgevolgde 
rassen. De errorbars geven het 95% betrouwbaarheidsinterval weer

Figuur 2: Gemiddelde opgelostestofgehalte (°Brix) na 3 (linkse balk) en 10 
(rechtse balk) dagen bewaring (18 °C en 80% RV) van de in 2016 opgevolgde 
rassen. De errorbars geven het 95% betrouwbaarheidsinterval weer
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Langere houdBaarheid Bij Lagere temperatuur

De wortelen kwamen gewassen en verpakt vanaf de firma 
naar VCBT op de dag van verpakking. Daarna gingen ze de 
bewaring in bij verschillende temperaturen (1°C, 5°C, 10°C, 
15°C en 20°C). Afhankelijk van de temperatuur hebben we 
ze langer kunnen bewaren en ging de proef dus langer door: 
de wortels op 20°C konden we slechts 5 dagen opvolgen, die 
op 1°C zijn 3 maanden gevolgd.

De afwijkingen schimmelvorming, vezelwortelvorming, rotte 
top kregen een score voor aanwezig (1) of afwezig (0), bij 
andere afwijkingen zoals de zwarte vlekken werd het aantal 
vlekjes geteld per wortel. Bij de meeste afwijkingen bleek de 
temperatuur een cruciale factor. Bij de lage temperatuur van 
1°C was het eindeloos lang wachten op toch maar eindelijk 
een kleine afwijking. 

zWarte vLekjes is BeLangrijkste verLiespost

Het belangrijkste probleem bij de bewaring van wortels in 
zakken lijkt het optreden van zwarte vlekken. Dit is een 
schim  mel ziekte die veroorzaakt kan worden door Alternaria 

radicina, Thialaviopsis Basicola en Chalaropsis thiela vioi
des. Chalaropsis uit zich door onregelmatige zwarte plek  ken 
aan het oppervlak van de wortel, die in enkele dagen de 
gehele wortel kunnen bedekken. Het probleem ontstaat na-
dat wortel en zijn gewassen, verpakt in plastic en enkele 
dagen ongekoeld liggen. Chalaropsis· is een typisch na-
oogst   probleem. De schimmel overleeft in de bodem en op 
plantresten in de vorm van dormante sporen. De ziekte 
verspreidt zich vooral tijdens het wassen.

Uit Figuur 1 is duidelijk dat naarmate we wortels bij hogere 
temperatuur bewaren, er sneller zwarte vlekken optreden:  
bij 20°C zien we na 5 dagen reeds meer dan 5 vlekken per 
wortel, bij 15°C duurt het 7 dagen eer er iets meer dan  
1 vlek per wortel te zien is, bij 10°C zien we na 7 dagen 
nog niets en na 14 dagen ongeveer 1 vlek per wortel. Bij 
5°C duurt het langer dan 35 dagen eer er meer dan 1 vlek 
per wortel te vinden is en bij 1°C meten we nooit meer dan 
1 vlek per wortel. Wat ook opvalt is dat bij 20°C de 
ontwikkeling als het ware ontploft: tot 4 dagen bewaring is 
er niks aan de hand, maar op dag 5 breekt de schimmelinfectie 
massaal uit. Bij 15°C gaat het iets trager en bij de nog lagere 
temperaturen gaat het zeer traag.

Het gemak dient de mens. Voorverpakt product valt in de smaak bij de consument en telers spelen hierop in. 
Steeds vaker specialiseren ze zich in het afleveren van hun product als een kant en klaar verpakt product.  
VCBT testte onlangs de houdbaarheid van gewassen en verpakte wortelen. Goed te bewaren, zolang je het koud 
genoeg weg zet. In te warme condities kunnen de zwarte vlekken als het ware ontploffen

Figuur 1: Aantal zwarte vlekken per wortel in functie van bewaar temperatuur Figuur 2: Vezelwortelvorming komt vooral voor na lange bewaring



Jaarversl ag 
2016

21

Storage of packed and washed carrots
Last year VCBT did an experiment on the storage conditions of washed and packed carrots. The carrots were stored at 1, 5, 10, 15 and 20°C. It 
was very clear that the carrots really need to be cooled and that black rot spots are appearing quickly when stored in warm conditions. We have 
now the behavior of the carrots in different temperatures: this makes it possible to use these data now in quality models that can simulate the quality 
in the postharvest chain, even with variable temperatures.

vezeLWorteLvorming na zeer Lange BeWaring

Na lange bewaring treedt vezelwortelvorming op (zie Figuur 2). 
Ook hier speelt dat naarmate de temperatuur hoger is, de 
wortels de vezelvorming al sneller vertonen, bv. bij 1°C pas 
na 63 dagen, bij 5°C na 21 dagen, bij 10°C na 9 dagen, 
bij 15°C na 9 dagen en bij 20°C hebben we wellicht weer 
te vroeg opgeruimd om het fenomeen te kunnen waarnemen 
(ze werden na 5 dagen opgeruimd vanwege zware infectie 
met zwarte vlekken).

koeLen is de Boodschap

Koeling is extra belangrijk en temperatuurmisbruik in de keten 
zal bij verpakte wortelen zich uiten in het versneld op treden 
van in eerste instantie het optreden van zwarte vlek ken op de 
wortels, maar ook andere schadebeelden komen sneller voor 
zoals rotte toppen en meer schimmelpluis.

De behaalde resultaten kunnen als input dienen voor het 
kwaliteitsverloopmodel van VCBT. Met dit model kunnen we 
dan nadien eender welke handelsketen (variabele tempe ra-
turen) doorrekenen. Zo kunnen we verschillende scenario’s 
vergelijken in de handelsketen om na te gaan wat het effect 
is op kwaliteit.

Figuur 3: Van boven naar beneden: beeld van de wortels bij  
1, 5, 10, 15, 20°C na 7 dagen bewaring
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vijF toepassingen en Bijhorende aFmetingen vastgeLegd

Momenteel sorteert (en commercialiseert) men witloof op 
krop  diameter en kroplengte. Flandria witloof heeft vier sor-
teringen: zeer kort, kort dun, kort dik en dik. Aangezien men 
naargelang het recept best de voorkeur geeft aan witloof van 
een bepaalde sortering, is een logische, alternatieve moge-
lijkheid om witloof te commercialiseren naar gebruik. Vlamingen 
consumeren wit loof voornamelijk in volgende ge rechten: 
soep, salade, hespen rolletjes met kaassaus, gestoofd of als 
aperitiefhapje. In samen werking met LAVA, BelOrta en 
Veiling REO legden de onder   zoekers vast aan welke af me-
tingen het witloof moet voldoen voor welke toepassing (Tabel 1, 
Figuur 1). Wegens het belang van een mooie, uniforme pre-
sentatie legden ze ook toleranties op deze afmetingen vast. 
Deze bepalen in welke mate witloofkroppen binnen een     -
zelfde verpakkingseenheid mogen verschillen in af metingen. 
Daarenboven moet het witloof altijd aan de Flandria 
kwaliteits  kenmerken voldoen.

Tot 2016 liep het VLAIOproject ‘Diversificatie van het witloofaanbod’. Door een vernieuwde commercialisatie
wijze hoopten de projectpartners de populariteit van witloof een boost te geven met als resultaat een ver hoog  de 
rendabiliteit van de Vlaamse witloofbedrijven. De onderzoekers identificeerden twee nieuwe commercialisatie
mogelijkheden: segmentatie naar toepassing en segmentatie naar smaak.

Figuur 1. Witloofkistjes met witloofkroppen respectievelijk bedoeld voor soep (a), salades (b), hespenrolletjes (c), stoven (d) en aperitiefhapje (e)

Tabel 1: De vijf toepassingen met bijhorende kropafmetingen,  
alsook de maximaal toegelaten spreiding in afmetingen  

(in cm, ∆D: kropdiameter, ∆L: kroplengte) tussen 
witloofkroppen van eenzelfde verpakkingseenheid

GeBrUIK KropDIAMeTer  
(cm)

KropLeNGTe  
(cm)

FLANDrIA FLANDrIA Q

∆D ∆L ∆D ∆L

Soep 6 – 8 16 – 20 2 3

Salade 5 – 7 12 – 18 2 3

Hespenrolletjes 4 – 6 13 – 16 2 2,5 2 2

Stoven 3,5 – 5,5 11 – 14 2 2,5 2 2

Aperitief 2,5 – 4 8 – 12 1,5 2,5 1,5 2

A

C

B

D e



zoWeL voor- aLs tegenstanders

Een grote bottleneck bij de introductie van dit commer ciali-
satiesysteem is de handel. Winkelketens willen zo weinig 
mo  gelijk diversificatie in hun schap. Om de handel te over-
tuigen is het nodig dat de consumenten voorstander zijn. Uit 
interviews en enquêtes uitgevoerd door PCG blijkt dat 52 % 
van de ondervraagden segmentatie van het witloofaanbod 
op basis van gebruik een goed idee vindt. Voorstanders 
vinden dit handig. Men veronderstelt dat de kwaliteit zal 
aangepast zijn aan het gebruik en de prijs aan de kwaliteit. 
Tegenstanders vinden al die keuzes overbodig. Ze gebruiken 
hetzelfde witloof voor alle bereidingen en denken dat er 
geen verschil zal zijn. Het systeem is deels ingevoerd in 
Flandria door de bestaande sorteringen licht aan te passen 
maar er is nog geen echte segmentatie naar gebruik.

WitLooFsmaak eenvoudig en sneL meten

Om witloof te kunnen segmenteren naar smaak is er in eerste 
instantie nood aan een eenvoudige en snelle meetmethode 
voor witloofsmaak. Traditioneel gebeurt dit door een senso-
rische panel dat getraind is om bitterheid en zoetheid te 
scoren. Het grote voordeel van sensorische analyses is dat ze 
een rechtstreekse weergave zijn van de menselijke gewaar-
wording. Sensorische panels hebben echter ook hun be-
perking en, met name de proefcapaciteit en kostprijs.
Je kan smaak ook instrumenteel meten door de aanwezige 
smaakstoffen te analyseren. Sesquiterpeenlactonen zijn verant-
woordelijk voor de bitterheid van witloof, eenvoudige suikers 
zoals sucrose, glucose en fructose voor de zoetheid. 
De chemische samenstelling zegt echter niet direct iets over de 
menselijke smaakervaring. Hiervoor moet men eerst een 
relatie leggen tussen het chemisch profiel en de resultaten van 
een smaakpanel. Deze relatie vormt dan de basis voor een 
wiskundig model dat de smaak kan voorspellen op basis van 

de aanwezige smaakstoffen. VCBT ontwikkelde succesvol 
modellen die op basis van chromatografische analyse van de 
aanwezige smaakstoffen de zoetheid en bitterheid van witloof 
kunnen voorspellen. 

grootste smaakverschiLLen tussen cuLtivars

Gebruik makende van de voorspellingsmodellen gingen de 
projectpartners op zoek naar smaakverschillen om te bepalen 
of segmentatie naar smaak een haalbare kaart is. Een eerste 
conclusie was dat er een duidelijk smaakverschil bestaat 
tussen de pit en de bladeren. De bladeren zijn zoeter en min-
wder bitter dan de pit. De pitgrootte en de mate waarin de 
consument de pit verwijdert bij de bereiding van zijn witloof 
bepalen dus mee de smaak van het klaargemaakte witloof. 
De gekozen cultivar bleek een belangrijke factor te zijn bij de 
smaak van witloof. Hoewel er heel wat cultivars zijn die een 
gelijkaardige smaak vertonen, zijn er ook cultivars met een 
duidelijk verschillend smaakprofiel.
Teelttechnische factoren bleken minder smaakbepalend dan 
de cultivar. Extreme condities moesten worden opgezocht om 
uiteindelijk minimale smaakverschillen waar te nemen. Van de 
onderzochte teelttechnische factoren bleken de forceerduur en 
–temperatuur het meestbelovend om de smaak te sturen. Een 
langere forceerduur (gaande van 2 tot 4 weken) en/of een 
hogere forceertemperatuur (gaande van 11 tot 21 °C) 
resulteerden in bitterdere en minder zoete witloofkroppen. 
Zoals te verwachten namen de kropafmetingen dan ook toe 
(Figuur 2).

consument heeFt interesse in WitLooFsegmentatie

Gezien de smaakverschillen tussen cultivars en de invloed die 
bepaalde teelttechnische factoren hebben, lijkt de segmentatie 
van witloof naar smaak een potentieel nieuwe commer ciali-
satie mogelijkheid. De consument ziet er wel iets in. Uit een 
ge voerde enquête bleek dat meer dan de helft van de ge-
ënquêteerden interesse heeft om in de winkel te kunnen kiezen 
tussen zoeter of bitterder witloof.
 
Meer info? Download het witboek witloof op www.vcbt.be.
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New commercialization possibilities for chicory
Within the project “Diversification of the chicory supply” the VCBT searched for new commercialization possibilities for fresh chicory. Two possibilities 
were identified and elaborated: segmentation by use and segmentation by taste.

Dit project werd financieel ondersteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (project landbouwkundig onderzoek 
090930), Boerenbond en het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT).

Figuur 2. Effect van forceerduur (van links naar rechts: 2, 3 en 4 weken) bij 
gelijke forceertemperatuur (16 °C) op kropafmetingen van Takine
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Roosverkleuring van asperges is een weerkerend probleem. 
Toch stelt het probleem zich niet alle jaren even sterk. Wan-
neer we de afgelopen seizoenen overlopen, dan lijkt een 
hoge temperatuur voor de oogst roosverkleuring in de hand 
te werken. De roze kleur treedt op in de eerste drie dagen na 
de oogst en is te wijten aan de vorming van anthocyanen in 
de aspergeschil. In 2016 onderzocht het VCBT hoe u door 
middel van eenvoudige na-oogsthandelingen de roos ver-
kleuring van asperges kan beperken.

geen standaard WerkWijze in de praktijk

Uit een bevraging van Vlaamse en Nederlandse aspergetelers 
is gebleken dat er heel wat verschillen bestaan in na-
oogsthandelingswijzen, zowel op het veld (Figuur 1) als op 
het bedrijf. Meer dan de helft van de ondervraagden leggen 
de geoogste asperges reeds op het veld in water. Ze ge-
bruiken hiervoor al dan niet voorgekoeld leiding- of putwater. 
De asperges blijven hier meestal 2 tot 4 uren. 

Eens op het bedrijf worden de asperges voor maximaal  
24 uren in waterbakken bewaard tot de sortering. 
Bewaartemperaturen variëren tussen 1 °C en omgevings-
temperatuur. Na sortering worden de asperges koel bewaard 
bij temperaturen tussen 1 en 10 °C. Een constante is dat 
iedereen de asperges afdekt van het licht.

Water op het veLd BeLangrijk,  
Watertemperatuur minder BeLangrijk

Welke werkwijze op het veld hanteert u nu best om roos-
verkleuring tegen te gaan? Het VCBT vergeleek zes scenario’s 
met de cultivar Gijnlim tijdens een warme periode in mei 
2016 (Figuur 2). Roosverkleuring werd gescoord op een 
schaal van 0 (geen roosverkleuring) tot 3 (sterke roos ver-
kleuring) (Figuur 3). De geoogste asperges onmiddel lijk in 
water leggen beperkt het optreden van roosverkleuring 
aanzienlijk (Figuur 4). De watertemperatuur speelt geen rol 
wat het praktisch haalbaarder maakt voor u als teler. Zeker 
wanneer u de asperges voor langere tijd (4 uren) op het veld 
laat staan, is het belangrijk water te gebruiken. 

resuLtaten in overeenstemming met duits onderzoek

Aan het Duitse DLR (Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Rheinpfalz) doen ze al vele jaren onderzoek rond de kwaliteit 
van asperges. Ook zij zagen opmerkelijk minder roos ver-
kleuring wanneer de asperges direct op het veld in water 
werden gelegd. De watertemperatuur maakte ook bij hen 
weinig uit. Deze overeenstemming versterkt dus ons advies. 
Algemeen stellen de Duitse onderzoekers dat de na-oogst-
temperatuur een uitermate belangrijke rol speelt.
Temperatuurstijgingen en –schommelingen zijn volgens hen 
ne  fast voor kwaliteitsparameters zoals roosverkleuring, bruin-
verkleuring en scheuren. Hun aanbevelingen zijn dan ook 
om te zorgen voor een vroegtijdige snelle afkoeling van de 
asperges en de asperges te bewaren bij een constante 
temperatuur van 1-2 °C. 

De consument wil hagelwitte asperges. Helaas zijn onze asperges niet altijd mooi wit. Langere periodes van warm 
weer kunnen leiden tot roosverkleuring van de asperges. Dat beïnvloedt de kwaliteit en dus de prijs. In welke mate 
de asperges roze verkleuren, heeft u als teler voor een stuk in de hand. Geoogste asperges onmiddellijk in water 
leggen vermindert de roosverkleuring immers al aanzienlijk.

Figuur 1: Meer dan de helft van de ondervraagden (n = 16) leggen de geoogste asperges reeds op het veld in water.  
De asperges blijven meestal 2 tot 4 uren op het veld vooraleer ze naar het bedrijf gaan.

Wat doet u  
met de  

geoogste 
asperges  

op het veld ?

hoe lang blijven 
de asperges  
op het veld  

voor ze naar  
de schuur gaan ?
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Reducing the pink discolouration of asparagus
Consumers want snow white asparagus. Unfortunately, longer periods of hot weather can result in pink discolouration of the asparagus. The VCBT 
investigated how this discolouration can be reduced. Putting the harvested asparagus immediately in water reduces the discolouration already 
significantly.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het project ‘Kwaliteitsverbetering in asperges en prei in het noorden van Limburg’.  
Dit project wordt financieel ondersteund door de Vlaamse overheid en de provincie Limburg.

onderzoek 2017

Welke werkwijze hanteert u nu best eens de asperges op het 
bedrijf zijn toegekomen? Hoe lang en bij welke temperatuur 
bewaart u de asperges best voor het sorteren om de minste 
roosverkleuring te krijgen? Dit heeft het VCBT in een tweede 
proef onderzocht. De resultaten waren niet eenduidig, mede 

doordat er slechts lichte roosverkleuring werd waargenomen. 
Mogelijks is het belangrijker de juiste handelingen op het veld 
te treffen dan op het bedrijf om roosverkleuring tegen te gaan. 
Vooraleer we hieromtrent advies geven, gaan we het komende 
aspergeseizoen de proef herhalen.

Figuur 2: De geoogste asperges werden op het veld ofwel droog bewaard ofwel in water van twee verschillende temperaturen (gekoeld water: 5 °C, 
kraantjeswater: 15 °C) voor 1 of 4 uren.

Figuur 3: Schaal voor roosverkleuring (0: geen roosverkleuring, 1: begin 
van roosverkleuring, 2: matige roosverkleuring, 3: sterke roosverkleuring).

Figuur 4: Geoogste asperges direct in water (gekoeld water: 5 °C, 
kraantjeswater: 15 °C) leggen vermindert de roosverkleuring aanzienlijk, 
zeker wanneer de asperges 4 uren op het veld blijven.



Tabel 1: toepassingsgebied (scope) van de accreditatie

TeSTCoDe MoNSTerS GeMeTeN eIGeNSChAp 
- MeeTBereIK 

BeSChrIjVING VAN De 
BeproeVINGSMeThoDe - UITrUSTING

MET001

Appelen 
Peren  
Tomaten 
Paprika 
Fruit- en 
groentesappen

Opgelostestof-
gehalte

Afgeleide van ISO2173 
(2003) 

MET002

Appelen 
Peren 
Paprika 
Tomaat

Hardheid Afgeleide van ASAE S368-
4 DEC00 (2001)

MET003

Appelen 
Peren 
Tomaten 
Fruit- en 
groentesappen

Titreerbare 
zuren

Afgeleide van ISO 750 
(1998) 

MET004

Appel 
Peren 
Tomaten 
Paprika 
Snijvlak van 
witloof

Kleur

Obtaining spectrometric 
data for object-color 
evaluation  
(ASTM E1164-2012) + 
ASTM E 1331-15  (2015)

MET005 Fruit – groenten Afmeting -  
150 mm Eigen methode

MET006 Fruit – groenten Gewicht -  
12 kg Eigen methode

MET007 Appelen 
Peren

Zetmeel-
ontkleuring

•	Code	amidon’		2002.	
CTIFL Paris 
•	Neuwald,	D.A.,	Streif,	J.	

& Kittemann, D. 2009. 
Fruit starch degradation 
patterns in apple cultivars 
on-tree and off-tree 
at different holding 
temperatures.  
KOB Germany.

MET013 Tomaten

Bepaling van 
prikschade-
gevoeligheid bij 
tomaten

Measurement of puncture 
injury susceptibility of 
tomatoes. 
PhD-thesis Michèle Desmet, 
Faculteit Landbouwkundige 
en Toegepaste Biologische 
Wetenschappen, KULeuven 
(2003).

Bestendigen en uitbreiden 
van kwaliteitssystemen
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scope

Het toepassingsgebied van de accreditatie wordt vermeld in Tabel 1.

Het laboratorium van VCBT volgt al een tiental jaar de norm ISO 17025. Dit is dé norm voor laboratoria met een 
uitstekend managementsysteem en technische vaardigheid. Concreet betekent dit dat VCBT geaccrediteerd is voor 
de uitvoering van routinematige kwaliteitsanalyses (bepaling van hardheid, suikergehalte, …) bij appelen, peren, 
tomaten en witloof. In januari 2016 voerde BELAC een verlengingsaudit uit met een nieuw auditteam. Ook deze 
keer scoorde VCBT goede punten. De scope zal in 2017 uitgebreid worden met automatische zetmeelmetingen. 
De hardheidsmetingen zullen in de toekomst met een gewone plunjer worden uitgevoerd. De scope van de GEP
erkenning bleef dezelfde in 2016.

Figuur 1: De automatische zetmeelmeter Amilon

Bestendigen van de accreditatie

In januari 2016 voerde BELAC een ver lengings-
audit uit met een nieuw auditteam. De ver-
lengingsaudit verliep vlekkeloos waarbij het 
opgestelde actieplan werd aanvaard door 
BELAC. 
In de zomer van 2016 voerde VCBT validatie-
metingen uit met een automatische zetmeelmeter 
(Amilon, Isolcell) (Figuur 1).  Met dit systeem 
wordt het ontkleuringspatroon (omzetting van 
zetmeel naar suiker) van hardfruit met een 
camera geanalyseerd. Per 10 appelen worden 
foto’s gemaakt (Figuur 2). We vergeleken deze 
metingen met de gewone visuele beoordeling. 
Beide metingen gebruiken de CTIFL-kaart als 
referentie (Code amidon). De meting met de 
camera verloopt niet sneller maar is wel een 
stuk nauwkeuriger. Het operatoreffect valt 
volle dig weg. VCBT zal dus in 2017 haar 
scope uitbreiden met deze automatische 
zetmeel beoordeling.
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Extending and optimizing quality systems
In 2003 the VCBT obtained an accredited quality control system according to the ISO/IEC 17025 standard. The accredited scope covers 
the measurements of quality attributes of fruits and vegetables.In January 2016 the ISO 17025 accreditation was extended. VCBT improved 
the measurement of starch degradation for apples and pears. Therefore we are using now an automatic starch meter (Amilon, Isolcell). The 
measurements are now more accurate. In the future VCBT will use a normal plunger instead of a self-cutting one for the firmness measurements. This 
will improve the standardization of firmness measurements between research centres and cooperatives. The GEP license was extended.

De ISOaccreditatie valt binnen de basisfinanciering door Vlaanderen, Departement 
Landbouw en Visserij en het Verbond van de Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT).

Het gebruik van een zelfsnijdende plunjer voor de hard heids-
bepaling van hardfruit stond dit jaar ter discussie. Om de 
hardheid van appelen en peren te bepalen gebruikt VCBT 
een Texture Analyzer. Dit toestel kan o.a. als een automa-
tische penetrometer worden gebruikt om de hardheid te 
bepalen. Een plunjer drukt een bepaalde afstand in de vrucht 
en de maximale kracht die gebruikt wordt is een maat van de 
hardheid. Dit jaar zagen we dat kleine verschillen in het 
soort plunjer grote verschillen in hardheid gaven. VCBT testte 
verschillende plunjers uit op verschillende cultivars appel en 
peer.  
 
Zo was er soms meer dan 1 kg verschil tussen hard heids-
waarden gemeten met een zelfsnijdende en een gewone 
vlak ke plunjer voor sommige vruchttypes. De schil karakte-
ristieken blijken toch een te grote invloed hebben wanneer 
een zelfsnijdende plunjer wordt gebruikt. De verschillen 
waren totaal niet systematisch. Het gebruik van een 
correctiefactor tussen verschillende plunjers is dus uitgesloten. 

VCBT deed op aanraden van de Telersadviesraad Fruit een 
bevraging bij haar Europese onderzoekspartners. Uit deze 
enquête bleek dat 75% van de onderzoeksoeksinstellingen 
een gewone plunjer gebruikten (licht afgeschuind of vlak). 
VCBT zal dus ook overgaan voor de hardheidsmetingen naar 
een standaardplunjer (niet-zelfsnijdend). Hiervoor moeten de 
vruchten wel deels geschild worden en dit vraagt extra tijd. 

In het kader van zoveel mogelijk standaardisatie ziet VCBT 
hier toch de meerwaarde van in. Op de tuinbouw veilingen, 
maar ook bij de andere onder zoekspartners wordt meestal 
een kleinere plunjer (Ø 8 mm) gebruikt voor de hard heids-
metingen bij peren. Ook Magness en Taylor (de gevolgde 
referentie voor deze metingen) deden dit op deze manier. 
VCBT zal deze werkwijze ook volgen.

gep-erkenning

VCBT bestendigt ook verder haar GEP-erkenning. In 2015 
werd de scope gevoelig uitgebreid daarom bleef in 2016  de 
scope ongewijzigd. De algemene machtiging werd verlengd.

Figuur 2: Output van het zetmeelontkleuringspatroon gemeten met de zetmeelcamera voor Jonagold, week 36, 2016

Figuur 3: Gewone standaardplunjer Ø11 mm vs. zelfsnijdende plunjer
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Lagere Lichtintensiteit op einde teeLt  
BemoeiLijkt de aFrijping

Door lagere lichtintensiteiten op het einde van de doorteelt 
rijpen de laatste tomatentrossen trager af. Om toch een vlotte 
afrijping te behouden, passen/pasten telers ethefon toe. 
Ethefon zet, na opname door de plant, om in ethyleen. Dit 
ex  tern ethyleen stimuleert de planteigen productie van 
ethyleen, wat op zijn beurt de afrijping van de tomaten 
bevordert. De omzetting van ethefon naar ethyleen is echter 
een geleidelijk proces waardoor een wachttermijn moet 
worden gerespecteerd. Pas bij een voldoende lage maximale 
residulimiet, is het toegelaten om de tomaten te ver  handelen. 
Ondanks het strikte protocol dat moet worden gerespecteerd, 
was er een groeiende vraag naar ethefonvrij product, vooral 
onder impuls van de retail en bepaalde ngo’s. Het project 
“Duurzame alternatieven voor ethefon in de tomatenteelt” 
zocht naar mogelijke alternatieven. Hierbij vielen de project-
partners uiteindelijk terug op de basis van het afrijpingsproces, 
met name het plantenhormoon ethyleen.

WerkBaar protocoL is kLaar

De belangrijkste vraag in de aangelegde proeven was of het 
inbrengen van ethyleengas in de serre het natuurlijke af-
rijpingsproces kon stimuleren. Dit bleek het geval. Vervolgens 
startte de zoektocht naar een bruikbaar protocol. Een goed 

protocol levert een vergelijkbaar of beter resultaat als een 
behandeling met ethefon, zonder kwaliteitsverlies van de to-
maten. De proefstations onderzochten verschillende ethy leen-
 concentraties, behandelingsduren en toepassings frequenties. 
Het VCBT controleerde steeds of de kwaliteit van de tomaten 
voldeed. De toepassing van ethyleen gedurende zes weken 
aan 0,5 ppm gedurende de nacht gaf het beste resultaat 
(Figuur 1, Figuur 2). Het is uiteraard belangrijk dat de ramen 
tijdens de behandeling gesloten blijven. ’s Ochtends mogen 
de ramen open, waardoor het resterende ethyleen uit de 
serre wordt verwijderd. Om tijdens de nacht een goede ver-
deling te krijgen van het ethyleen in de serre is het aan te 
raden om de ventilatoren te laten draaien.

erkenning Was een noodzaak

Aangezien ethyleen als actieve stof is opgenomen op Annex 1 
(positieve lijst van erkende werkzame stoffen), valt dit 
molecule onder de gewasbeschermingsmiddelen en is een 
toelating hiervoor noodzakelijk. Voor de tomatenteelt was er 
tot op heden geen wettelijk kader om ethyleen te gebruiken. 
Om hier antwoord op te bieden, werd een werkgroep opge-
richt om de mogelijkheden voor een erkenningsaanvraag uit 
te werken. In deze werkgroep waren alle betrokken partijen 
(de projectpartners, Kenniscentrum voor Duurzame Tuinbouw 
(KDT), ethyleengasleveranciers, Vlaamse overheid, …) ver-
tegen  woordigd. 

Het plantenhormoon ethyleen stuurt de afrijping van tomaten. Op het einde van de doorteelt zorgen lichtarmere 
omstandigheden voor een vertraagde afrijpingssnelheid. De toepassing van extern ethyleen kan een vlotte 
afrijping garanderen. De toepassing van ethyleengas was helaas niet erkend in de tomatenteelt. Met de huidige 
verkregen 120dagenregeling was het voor een teler mogelijk om op het einde van de doorteelt 2016 zijn 
tomaten te begassen.

Figuur 1: Het opgelostestofgehalte van de cultivar Admiro op dag 3 na oogst. 
Verschillende ethyleenbehandelingen werden vergeleken

Figuur 2: De hardheid van de cultivar Admiro op dag 3 na oogst.  
Verschillende ethyleenbehandelingen werden vergeleken
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High quality tomatoes at the end of the season with ethylene
At the end of the season, tomatoes are ripening slower. Therefore, ethephon has been used for several years. Due to the increasing demand for 
ethephon free tomatoes, alternatives are being sought. Applying 0.5 ppm ethylene for 6 weeks during the night seems to be a good alternative. In 
2016, a temporary approval for the use of ethylene in the cultivation of tomatoes has been obtained.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het LAtraject 135073 ‘Duurzame alternatieven voor ethefon in de 
tomatenteelt’ (Agentschap Innoveren en Ondernemen) en werd medegefinancierd door LAVA, Boerenbond, Air Liquide, Air 

Products, Linde Gas, Praxair, Westfalen, Ysfabriek Strombeek, Messer, Restrain, EMS.

De werkgroep besloot om via KDT een dossier op te stellen 
voor een tijdelijke erkenning (120-dagenregeling). Met on der-
   steuning van proefresultaten verkregen binnen het project 
werd voor iedere gasleverancier een dossier opgesteld en 
ingediend op het erkenningscomité. De aanvragen werden 
goedgekeurd waardoor de erkenning van ethyleen in de 
tomatenteelt een feit was. De erkenning geldt enkel voor 
gasflessen met een mengsel van 4% ethyleen en 96% stikstof 
(Figuur 3). Bij dit gasmengsel is er geen explosiegevaar en 
kan men veilig werken. 
De erkenning ging in vanaf 1 september 2016 waardoor 
telers het voorbije teeltseizoen ethyleen konden toepassen. 
Het doel is natuurlijk om in 2017 een definitieve erkenning te 
bekomen! 

Figuur 3: Gasfles met ethyleen. De erkenning geldt enkel voor gasmengsels van 
4% ethyleen en 96% stikstof
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donkerrode kLeur geWenst

Elk seizoen testen de praktijkcentra tientallen nieuwe tomaten-
rassen. De onderzoekers volgen zowel teelttechnische as-
pecten als de vruchtkwaliteit nauwgezet op. In een data base 
die langs het internet kan worden geconsulteerd, registreren 
ze alle data. Op basis van deze resultaten beslissen de 
veilingen jaarlijks welke nieuwe rassen nog wel toe te laten 

in de verschillende vermarktingssegmenten en welke niet 
meer. De uiteindelijke lijst van toegelaten rassen is steeds een 
compromis tussen een voldoende productie en een uitzon der-
lijke kwaliteit. De kwaliteit moet natuurlijk uitzonderlijk zijn 
om een tomatenras als Flandria-tomaat op de markt te kun-
nen brengen maar de productie moet uiteraard ook rendabel 
zijn. Een belangrijk kwaliteitsaspect van de tomaat is zijn 
mooie rode kleur. Een mooie rode kleur zal een lekkere smaak 
en aroma uitstralen. De vruchten voldoende rood oogsten 
zorgt er voor dat ze optimaal kunnen doorrijpen om hun 
mooie eindkleur na een paar dagen uitstalling te bereiken.

in apriL zijn tomaten donkerder dan in oktoBer

Gedurende het seizoen volgt VCBT de eindkleur van de 
tomaten rassen op door de tomaten met een kleurmeter te 
meten na uitstalling van tien dagen bij 18°C. Twee parameters 
zijn hierbij belangrijk: de lichtheid van de kleur en de kleur-
tint. Het is gewenst dat de kleur eerder donker is en meer 
rood. Lichtere, meer oranje kleuren zijn niet gewenst. De 
kleur is vooral een raseigenschap maar we stellen tijdens de 
loop van het seizoen ook verschillen vast. Zo zien we meestal 
dat bij het begin van het seizoen de eindkleur van de tomaten 
iets donkerder is. Naarmate het seizoen vordert, wordt de 
kleur steeds lichter of meer oranjerood. Figuur 1 illustreert dit 
voor een aantal rassen trostomaten waar voor willekeurige 

Flandriatomaten moeten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van het Flandrialastenboek. Elk jaar wordt er 
ge   zocht naar nieuwe en betere rassen voor de Flandriasegmenten. Daarvoor testen de praktijkcentra elk jaar een 
veertigtal veelbelovende rassen. Ze nemen de  productie, teelt, smaak en kwaliteitseigenschappen van deze 
rassen onder de loep. Een databasesysteem dat langs het internet te raadplegen is, verzamelt al deze meet
waarden. VCBT ontwierp en beheert dit databasesysteem waar intussen een schat aan rasgegevens in verzameld 
zit. Uit al deze data destilleerden we hier de evolutie van de kleur doorheen de jaren van onderzoek. 

Figuur 2: Evolutie van de lichtheid doorheen de jaren in het segment Baron. De 
onderste en bovenste zwarte lijn geeft de waarde weer van het meest extreme 
ras in proef. In kleur zijn een aantal Flandriarassen weergegeven

Figuur 3: Evolutie van de kleurtint (Hue: lagere waarde = rodere tomaat)
door  heen de jaren in het segment Baron. De onderste en bovenste zwarte lijn 
geeft de waarde weer van telkens het meest extreme ras in proef. In kleur zijn 
een aantal Flandriarassen weergegeven

Figuur 1: Het verloop van lichtheid (L*: lagere waarde =  donkerder tomaat) 
tijdens de voorbije seizoenen voor een aantal trosrassen. Later in het seizoen 
zijn de tomaten meestal wat lichter van kleur
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Colour evolution of the Flandria tomatoes
Every season the fruit quality of promising new tomato varieties is assessed by VCBT. The end colour after ten days of shelf life is one of the most 
important quality aspects for tomato. Together with cultivation properties, all measured quality attributes are stored in a database that can be 
consulted through the internet. VCBT constructed and manages this database. As the database contains data from ten seasons now, it would be 
interesting to see how the colour of our tomatoes evolved during this period. Colour is strongly determined genetically, however it was observed that 
early in the season the tomatoes are most of the time slightly darker red and become more light red as the season progresses. During the years we 
see that the colour of admitted cultivars have consistently a better colour and that the variability between available varieties decreased.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door LAVA (GMO)

seizoenen de lichtheid van de kleur tijdens het seizoen is 
uitgezet. In april zijn ze donkerder dan in oktober. Plaisance 
was één van de weinige rassen die dit fenomeen niet ver toon-
de. Ook bij de Baron- en Prince-rassen zien we dit verschijnsel.

evoLutie over de jaren:  
dieprood krijgt voorkeur op oranje

Eén van de doelstellingen van het segmentatieonderzoek 
tomaat is om de kwaliteit van onze tomaten steeds te ver-
beteren. De tomatendatabase bevat nu al voor tien sei zoenen 
gegevens. Er is dus voldoende informatie over hoe de kleur 
van onze tomaten gedurende die tien jaar is geëvolueerd en 
of de kleur echt is verbeterd. Figuren 2 en 3 tonen de evolutie 
in kleur van de rassen die aangeboden werden om getest te 
worden voor het segment Baron gedurende de laatste tien 
jaar. Figuur 2 geeft de lichtheid weer en Figuur 3 de kleurtint. 

Een donkerdere rode kleur is gewenst: een lagere waarde 
voor kleurtint en helderheid geven een betere kleur aan. De 

zwarte lijnen geven zowel de laagste als de hoogste waarde 
aan die in een bepaald jaar voor respectievelijk het ‘beste’ 
en ‘slechtste’ ras qua kleur gemeten werd. Daartussen zijn in 
verschillende kleuren rassen aangegeven die ooit in het 
Baronsegment werden toegelaten. We zien dat rassen met 
de beste kleur, dus met de laagste waarden, al tien jaar 
ongeveer dezelfde lage waarden voor lichtheid en kleurtint 
hebben. De slechtste rassen vertonen een ander beeld. 
Tussen het seizoen 2006 en 2011 zien we een merkelijke 
verbetering van de kleur van de ‘slechtste’ rassen. Vanaf 
2012 tot nu stabiliseren de kleurwaarden voor deze rassen. 
Dit betekent dat er tussen de rassen die de zaadhuizen nu 
aanbieden voor een toelating in het Baronsegment minder 
oranje en lichte types zitten dan in het begin van het 
segmentatie-onderzoek. Bij de rassen die dan uiteindelijk 
werden toegelaten in het Baronsegment zien we toch ook 
een trend naar een betere kleur. Een heel gelijkaardig 
patroon is te zien voor het segment Prince dat weergegeven 
is in Figuur 4 en 5. Echt oranje types komen ook hier minder 
voor in de rassenproeven.

Figuur 4: Evolutie van de lichtheid doorheen de jaren in het segment Prince. De 
onderste en bovenste zwarte lijn geeft de waarde weer van telkens het meest 
extreme ras in proef. In kleur zijn een aantal Flandriarassen weergegeven

Figuur 5: Evolutie van de kleurtint doorheen de jaren in het segment Prince. De 
onderste en bovenste zwarte lijn geeft de waarde weer van telkens het meest 
extreme ras in proef. In kleur zijn een aantal Flandriarassen weergegeven
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zoeken naar een eenvoudige opLossing

Mogelijke bewaringstechnieken voor bloemen zijn er vol-
doen de. Deze technisch haalbaar houden voor telers is een 
uitdaging. Met de meest eenvoudige technieken moet ge-
zocht worden naar een zo goed mogelijke houdbaarheid. 
Het doel van dit experiment is om de respiratie van de slanke 
sleutelbloem (Primula elatior) en de vrouwelijke courgette-
bloem (Cucurbita pepo L.) na te gaan in combinatie met een 
visuele beoordeling van de bloemen bij verschillende ver-
pakkingen en temperaturen. Zo trachtten we te kijken welk 
soort verpakking de houdbaarheid het meest verlengt per 
bloem soort.

droog en vochtig BeWaren 

De sleutelbloemen en courgettebloemen werden beide naar 
het VCBT-laboratorium gebracht. De sleutelbloemen (Figuur 1) 
werden per 5 gewogen en hadden een gewicht tussen 0,4 
en 0,6 gram. De courgettebloemen (Figuur 2) wogen tussen 
de 20 en 34 gram voor 4 stuks. Na het wegen werden de 
sleutel bloemen per 5 in 140x140x22 mm polystyreen schuit-
jes gelegd (VWR, BE). De schuitjes werden geseald met twee 
verschillende soorten 35µM ortho georiënteerde poly propy-
leen (oPP) folie met anti-mist (Amcor, Zutphen, NL). Naast 
schuitjes werden de sleutelbloemen ook in polypropyleen 
bakjes met deksel gelegd. De courgettebloemen ondergingen 
ongeveer hetzelfde proces maar omdat ze groter zijn werden 
ze niet in schuitjes maar per 4 in polypropyleen bakjes gelegd. 

Dezelfde soorten oPP folie, gebruikt bij sleutel bloemen, 
werden ook hier gebruikt om te sealen. Sommige Euroboxx 
500 ml bakjes kregen een deksel. Bewaring van 4 stuks van 
elke soort verpakking (resp. A, B, C, D) gebeurde in donkere 
koelcellen van 1°C en 7°C. In elke unit werd de bloemen op 
keukenpapier (10x20cm) gelegd. In unit A en B werd het 
keuken papier droog gehouden, in unit C en D werd het be-
vochtigd met enkele druppels gedemineraliseerd water. 

BLoemen heBBen zeer hoge ademhaLingsactiviteit

De algemene ademhaling van de bloemen is weergegeven in 
Tabel 1. De courgettebloemen ademen duidelijk meer dan de 
sleutelbloemen. De ademhaling van beide bloemen bij 1°C is 
lager dan deze bij 7°C. Ter vergelijking is de ademhaling van 
een Jonagold appel, bij 2,5°C weergegeven. De bloemen 
ademen tot 50 maal sneller dan de appel. Dit verklaart hun 
kort e houdbaarheid.

Om de houdbaarheid van eetbare bloemen te verlengen moet men werken met technieken die vooral op groenten 
en fruit worden toegepast, en waarvan bewezen is dat ze niet toxisch zijn. Gewijzigde atmosfeerverpakking is zo 
een techniek. De vaak erg gesofistikeerde systemen die soms in fruit en groenten gebruikt worden, lijken voor de 
telers van eetbare bloemen nog verre toekomst omdat het hier meestal gaat om kleine teelten. De investeringskost 
moet daarom beperkt zijn. Met deze randvoorwaarde gingen we op zoek naar enkele oplossingen.

Figuur 2: courgettebloemFiguur 1: sleutelbloem

Tabel 1: Gemiddelde Co2-productie van courgettebloemen 
en sleutelbloemen (in nmol/kg/s) bij 7°C en 1°C. ter 

vergelijking met Jonagold appel (in nmol/kg/s) bij 2,5°C

Co2-proDUCTIe (nmol/kg/s)

7°C 1°C 2,5°C

Courgettebloemen 1043 940

Sleutelbloemen 457 306

Jonagold appel 21
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Shelflife extension of edible flowers
Edible flowers are a very fragile produce with short shelflife.  It is grown on small farms and shelflife extension methods must be easy to introduce 
in the farm. VCBT searched for a suitable packaging material for the flowers Cucurbita pepo L. and Primula elatior. Small rigid boxes were a good 
solution. For the Primula a wet cloth inside the box had very positive effect on the appearance of the flowers.

Dit onderzoek werd medegefinancierd door Vlaanderen, Departement Landbouw en Visserij en het Verbond van Belgische tuinbouwcoöperaties 
(VBT)  (project “Eetbare bloemen: sierlijk én smakelijk!”  in het kader van de maatregelen omgevingskwaliteit (PDPO III) en Platteland Plus)

Aan de bloemen gaven we een score van 5 (gaaf, vers) tot 1 
(volledig verdord, onbruikbaar). Figuur 3 toont de algemene 
score van sleutelbloemen verpakt in de Euroboxx doosjes bij 
1°C. De andere verpakkingen geven hetzelfde beeld en de 
temperatuur (1 of 7°C) heeft geen invloed. Bij de sleutel-
bloemen was er een groot verschil tussen de bloemen die mét 
een vochtig doekje en zonder een vochtig doekje bewaard 
werden. De verpakkingen met vochtige doekjes blijft zelfs na 
11 dagen, een score van 4 behouden terwijl deze met een 
droog doekje volledig verdord waren een score 1 kregen. De 
algemene visuele beoordeling van courgettebloemen toont 
aan dat er weinig verschil merkbaar is tussen deze mét of 
zonder een vochtig doekje. Courgettebloemen gaan sneller 
achteruit.

kiezen voor een stevig doosje

Courgettebloemen ademen meer dan sleutelbloemen. Visueel 
zie je dit verschil bij de vochtige bewaring. De sleutelbloemen, 
bewaard met een vochtig doekje zagen er na 11 dagen nog 
ongeveer evengoed uit als op dag 1. Deze met een droog 
doekje waren al na 1 dag zeer verdroogd. De courgette-
bloemen bleven er tot 4 dagen redelijk uitzien. Erna was de 
verschrompeling van de bladeren te ver doorgedreven. Het 
verschil in temperatuur bleek niet zoveel invloed te hebben 
op de bewaring. Ook tussen de verpakkingen onderling was 
weinig verschil merkbaar. Naar stevigheid toe kiezen we 
best voor de Euroboxx verpakkingen gezien deze stapelbaar 
zijn op een manier dat de bloemen zelf geen druk onder-
vinden.

Figuur 3: Algemene score van sleutelbloemen verpakt in de Euroboxx 
doosjes bij 1°C. A en B  zijn doosjes met een droog doekje, C en D hebben 
een vochtig doekje.

Figuur 4: Algemene score van courgettebloemen verpakt in de Euroboxx 
doosjes bij 1°C. A en B zijn doosjes met een droog doekje, C en D hebben 
een vochtig doekje.
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minder koeLuren nodig Bij geBruik van FLappen 

De praktijktest werd uitgevoerd in twee identieke commerciële 
appelkoelcellen (gevuld met 350 palloxen). De resultaten 
zijn echter van toepassing voor elk ander tuinbouwproduct 
dat lang en in kisten wordt bewaard. In één van de koelcellen 
hingen flappen onder de volledige breedte van de koel-
eenheid (Figuur 1). Zo werd een mogelijke recirculatie van 
koude lucht onder de koeleenheid verhinderd . Er was ook 
een continue registratie van het aantal koelacties en de totale 
koeltijd. Loggers registreerden de luchttemperatuur in het 
centrum van enkele palloxen. 

Figuur 2 geeft het aantal koelacties en de koeltijd per dag 
weer in functie van de bewaarperiode. Met flappen waren er 
zo’n 24,5% minder koelacties en maar liefst 27,4% minder 
koeluren per dag nodig in vergelijking met de situatie zonder 
flappen. Indirect betekent dit dat het energieverbruik drastisch 
verlaagt met behulp van flappen.

Verdamperventilatoren blazen de koude lucht de koelcel in. In de ideale opstelling stroomt alle koude lucht tot aan 
de achterkant van de koelcel om vervolgens naar beneden en door de stapel kisten opnieuw naar de verdamper 
te stromen. Maar lucht volgt de weg van de minste weerstand. Kortsluitroutes moet je vermijden. De kortsluitroute 
onder de koeleenheid kan je afsluiten door tochtgordijnen of flappen onder de koeleenheid te bevestigen. Dat 
levert meteen al een hele verbetering in koelefficiëntie op.

Figuur 1: Verdamper met flappen

Figuur 2: Totaal aantal koelacties per dag in functie van de bewaarperiode. Hoeveelheid benodigde koeltijd per dag in functie van de bewaarperiode.

Je kan de luchtstroming in de koelcel op verschillende 
manieren optimaliseren. Je kan bijvoorbeeld spoilers (lucht-
geleiders) in de hoeken tegenover de verdamper aanbrengen. 
Een andere mogelijkheid is het bevestigen van flappen of 
tochtgordijnen aan de verdamper. We onderzochten het 
effect van deze flappen op de koelefficiëntie. 
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The use of air curtains can reduce cooling time
In the ideal situation all air that leaves the evaporator will touch the opposite site and then return via the crates that have to be cooled. But whenever 
there’s an obstacle or shortcut way the air will take a shortcut. In order to avoid these shortcuts, growers can use air curtains. This reduces the 
cooling time significantly.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het LAtraject 120745 ‘Energiezuinige koeling van groenten en fruit’ (Agentschap Innoveren en 
Ondernemen, Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties, de firma’s Vos Technics, ABCool, HVA Koeling, Aucxis Trading Solutions en Agrofresh)

koudste zone = tegenover verdamper

In verschillende kisten zaten loggers om het temperatuurverloop 
op te volgen. In het algemeen bevond de koudste zone in de 
koelcel zich achteraan tegenover de verdamper en de 
warmste zone lag vooraan onder de koeleenheid. In de 
situatie zonder flappen liggen de temperaturen vrij dicht bij 
het setpunt (1°C) terwijl we een iets grotere spreiding waar-
nemen in de cel met flappen. 
Omdat de variatie in temperatuur klein is, zal het effect op de 
uiteindelijke productkwaliteit te verwaarlozen zijn. 

FLappen comBineren met andere maatregeLen  
Levert nog meer energieWinst op

Flappen zijn één manier om een efficiëntere luchtstroming te 
realiseren in de koelcel. Uit de metingen in twee identieke 
koelcellen mét en zonder flappen bleek al snel dat meer dan 
27% minder koeluren (en bijgevolg ook minder energie) nodig 
zijn voor eenzelfde koeleffect. In de koelcel met flappen 
noteerden we een iets grotere variatie in temperatuur waarvan 
het uiteindelijke effect op de eindkwaliteit van de producten 
gering is. De metingen gebeurden in deze proef in appel-
koelcellen, maar de resultaten zijn ook geldig voor andere 
tuinbouwproducten die we lang bewaren in kisten, zoals 
kolen, wortelen, witloofwortelen ... Wanneer we deze flappen 
combineren met andere optimalisatiemethoden zoals juiste 
inzetstrategie, zuinigere ventilatoren … is het mogelijk om best 
nog wat energie te besparen zonder in te boeten op kwaliteit.

Figuur 3: Meting van de luchtsnelheid boven in de luchtstroom
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vergeLijking van uLo- en rQ-dca BeWaring van 
‘golden delicious’

Drie bewaarcontainers in een koelcel op 1 °C dienden voor 
de bewaring van ‘Golden Delicious’ gedurende 9 maanden. 
Elk van de containers was voorzien van een gasregelaar met 
bijhorend scrubsysteem. In twee van de drie containers werd 
de gassamenstelling dynamisch geregeld volgens het RQ-
DCA principe. In de derde container werd de gasconcentratie 
constant gehouden op Ultra Low Oxygen (ULO) condities. 
Onmiddellijk na bewaring en na 7 en 14 dagen uitstalling 
bij 18 °C werden de hardheid en kleur van de vruchten 
gemeten. Na 14 dagen uitstalling werd ook de vettigheid 
van de vruchten beoordeeld op een schaal van 0 tot 3 waar-
bij 0 niet vettig en 3 erg vettig is.

gascondities tijdens BeWaring

Het RQ-DCA algoritme paste de O2 -en CO2-concentratie 
dynamisch aan op basis van real-time RQ-metingen. Hier-
door werden zeer lage O2-concentraties tot zelfs 0.20 % 
bereikt, wat veel lager is dan de 1.5 % die gebruikelijk is bij 
ULO-bewaring van Golden. Figuur 1 (a) en (b) geven de 
bereikte O2 -en CO2-concentraties tijdens bewaring weer 
voor de RQ-DCA containers.

Dynamisch gecontroleerde atmosfeer (DCA) bewaring kan kwaliteitsverlies tijdens bewaring beperken. DCA zoekt 
naar de laagst mogelijk zuurstofconcentratie voor de vruchtbewaring door de zuurstofconcentratie in de bewaarruimte 
dynamisch aan te passen op metingen van de biorespons van de vruchten op lagezuurstofstress. In het verleden werd 
reeds gebruik gemaakt van de chlorofylfluorescentie van de bewaarde vruchten en de ethanolconcentratie in de 
vruchten en in de bewaarruimte. RQDCA gebruikt het respiratiequotiënt (RQ) van de vruchten.

Figuur 2: (a) Hardheid [N] van de ‘Golden Delicious’ na 9 maanden bewaring gevolgd door 14 dagen uitstaling bij 18 °C, (b) kleur van de ‘Golden Delicious’ 
in  hue angle (°) na 9 maanden bewaring gevolgd door 14 dagen uitstalling bij 18 °C. Foutbalkjes geven de standaardfout van het gemiddelde weer (n=30)
Bewaartechnieken zonder gemeenschappelijke letters zijn verschillend van elkaar binnen elke uitstallingsgroep

Figuur 1: O2en CO2concentraties [%] die resulteren uit de RQgebaseerde 
dynamische gasregeling voor elke bewaarcontainer
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Effect of DCA storage on the post-storage quality of Golden Delicious apples. 
Golden Delicious apples were stored in small scale storage containers (400 L) with RQ-DCA and ULO storage. The RQ-DCA storage led to 
significantly lower O2 fractions compared to the O2 fractions reached with ULO storage. Post-storage quality attributes such as firmness and skin 
background color were evaluated together with fruit greasiness. Fruit firmness was found to be significantly higher for the fruit stored with RQ-DCA 
compared to the ULO stored fruit. Fruit skin background color of fruit stored with RQ-DCA was found to be more green compared to that of fruit 
stored with ULO. Finally, fruit greasiness was evaluated after 14 days of shelf life at 18 °C. Fruits stored with RQ-DCA were found to be significantly 
less greasy compared to fruit stored with ULO.

Dit onderzoek werd financieel ondersteund door Agentschap Innoveren en Ondernemen (projectnummer: 131590)

kWaLiteitsverschiLLen na BeWaring

Bij de kwaliteitsmetingen kwam het effect van de verschillende 
bewaarscenario’s duidelijk naar voor. Hardheid, kleur en 
vettigheid werden beoordeeld. Figuur 2 (a) toont de hard-
heid [N] van de ‘Golden Delicious’ appels na 9 maanden 
bewaring gevolgd door 14 dagen uitstalling bij 18 °C. 
Onmiddellijk na bewaring hebben de met RQ-DCA be waar-
de vruchten een hogere hardheid dan de vruchten bewaard 
met ULO. Ook na 7 dagen uitstalling bleven de ver  schillen 
zichtbaar. Na 14 dagen zijn er geen verschillen meer in de 
hardheid tussen de verschillende bewaarscenario’s.
 
Ook op de kleur is er een duidelijk effect van het bewaar sce-
nario. Figuur 2 (b) toont de kleur van de ‘Golden Delicious’ 
appels na 9 maanden bewaring gevolgd door 14 dagen 
uitstalling bij 18 °C uitgedrukt in hue angle (°). Onmiddellijk 
na bewaring hebben de met RQ-DCA bewaarde vruchten 
een hogere hue angle en dus een groenere achtergrondkleur 
dan de vruchten bewaard met ULO. Ook na 7 en 14 dagen 
uitstallingleven bleven de verschillen in grondkleur zichtbaar. 
 

Figuur 3 illustreert het effect op de kleur met een foto van 
‘Golden Delicious’ na 14 dagen uitstalling bij 18 °C. De 
appels bewaard met RQ-DCA hadden duidelijk een groenere 
kleur dan de appels bewaard met ULO. 
 
Voor Golden is vettigheid een parameter die zeker ook mee-
speelt in de uitstalling. Figuur 4 toont de vettigheid van de 
vruchten na 14 dagen uitstalleven bij 18 °C. De vruchten 
bewaard met ULO hadden een hogere vettigheidsscore dan 
de vruchten bewaard met RQ-DCA.

Beter Behoud van hardheid en grondkLeur  
en minder sneL vettig in dca

In de vergelijking van ULO- en RQ-DCA-bewaring van Golden 
kwamen we tot de conclusie dat RQ-DCA alle kwaliteits-
parameters die er echt toe doen, nl. hardheid, kleur en vettig-
heid, positief beïnvloedt. Deze bevindingen zijn ook erg 
belangrijk voor andere cultivars, niet in het minst voor Jonagold 
waar vettigheid bv. een erg belangrijk item is in de uitstalling.

Figuur 4: Vettigheid van ‘Golden Delicious’ na 9 maanden bewaring met 
RQDCA en ULO en 14 dagen uitstalling bij 18 °C

Figuur 3: Golden bewaard met RQDCA (links) en met ULO (rechts)
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dynamisch gecontroLeerde atmosFeerBeWaring: 
minimum zuurstoFgrens kennen is BeLangrijk

Bij DCA-bewaring wordt meestal gestart vanaf de klassiek ge-
adviseerde gasconditie, om vervolgens het zuurstofgehalte 
tijdens de bewaring verder te verlagen. Een lage zuurstof-
concentratie houdt immers in dat het ademhalingsmetabolisme 
van de vrucht op een lager niveau wordt gebracht zodat ze 
minder energie verbruiken en de vrucht langer bewaard kan 
worden. Maar het is niet mogelijk om het zuurstofgehalte 
onbeperkt te laten dalen.  De vrucht heeft immers een minimum 
aan zuurstof nodig. Onder deze minimumgrens gaat de vrucht 
fermenteren en loopt ze schade op. Het is belangrijk om deze 
minimumgrens van de vruchten te kennen zodat de gascondities 
in de koelcel kunnen schommelen rond deze grens om zo een 
optimale bewaring te verzekeren. De minimumgrens is onder 
meer te herkennen door een stijging in de alcoholvorming en 
koolstofdioxideproductie van de vrucht (fermentatie).  

zuurstoFstress in appeL Wijzigt het metaBoLisme

Wanneer een appel blootgesteld wordt aan lagezuurstofstress 
kunnen verschillende reacties plaatsvinden in de vrucht.  
De meest bekende reactie is de fermentatiereactie waarbij  
ethanol geproduceerd wordt. Om de omschakeling tussen 
het normale ademhalingsmetabolisme en het fermentatie-
metabolisme beter te begrijpen is hier dieper ingegaan op 
de regulatie van het fermentatiemetabolisme. Jonagold 
appelen werden versneden in appelschijfjes van 2 mm dik 
waarbij de schil en het klokhuis verwijderd werden. Op deze 
manier kon een uniforme zuurstofconcentratie in het weefsel 
gegarandeerd worden. 
De experimenten werden uitgevoerd bij oogst gedurende 
twee opeenvolgende jaren. Om het effect van lage zuur stof-
stress tijdens bewaring na te bootsen, werden de appel-
schijfjes in het eerste jaar gedurende drie dagen bij 1 °C in 
containers geplaatst. De appelschijfjes werden behandeld 
met 0,3 % zuurstof en met gewone lucht als controle. Het 

volgende jaar werd een gelijkaardig experiment opgestart 
maar deze keer bij 18 °C en onder 0 % en 5 % zuurstof. Bij 
hogere temperatuur is het metabolisme van de vrucht veel 
actiever waardoor de gevolgen van lagezuurstofstress op het 
fermentatiemetabolisme beter bestudeerd kunnen worden. 
Voor beide experimenten werden op vaste tijdstippen stalen 
verzameld en geanalyseerd met behulp van een gaschroma-
 tograaf met een vlamionisatiedetector om zo de fermentatie-
metabolieten te bestuderen. Verder werd in meer detail 
gekeken naar de enzymactiviteiten van de twee belangrijkste 
fermentatie-enzymen, pyruvaat decarboxylase en alcohol 
dehydrogenase. In figuur 1 wordt aangegeven welke reacties 
door deze enzymen worden gekatalyseerd.

FermentatiemetaBoLisme Wijzigt Bij  
stijgende temperatuur

Lagezuurstofstress zorgde zowel bij 1 °C als bij 18 °C voor 
een inductie van het fermentatiemetabolisme. Hoewel de 
con centratie van acetaldehyde en ethanol een duidelijke 
stijging vertoonde in beide experimenten was de concentratie 
van ethanol na 48 uur tien keer hoger bij het experiment van 
18 °C in vergelijking met het experiment van 1 °C (zie  
figuur 1). Ook de omzetting van acetaldehyde naar ethanol 
verliep veel sneller bij 18 °C. Dit wijst er op dat bij hoge 
temperatuur fermentatie sterker geïnduceerd wordt onder 
lagezuurstofstress. Dit houdt vermoedelijk verband met de 
hogere energievraag bij 18 °C. De concentratie van beide 
fermentatiemetabolieten in beide experimenten begint op-
nieuw te dalen na 48 uur. De reden voor deze daling is nog 
niet duidelijk. Vermoedelijk zal het appelweefsel bij aan-
houdende blootstelling aan lage zuurstofstress proberen om 
het verlies van koolstofatomen via ethanol te beperken door 
over te schakelen naar alternatieve metabole reacties.

Verdere studies zijn noodzakelijk om deze hypothese te 
onder zoeken. Ondanks een duidelijke stijging in de fermen-
tatiemetabolieten bij lagezuurstofstress in beide experimenten, 

De recent ontwikkelde bewaartechnologie, dynamisch gecontroleerde atmosfeer (DCA) bewaring, maakt het 
mogelijk om de CAomstandigheden gedurende de opslag dynamisch in de tijd aan te passen. Klassieke CA
bewaring hanteert vooraf vastgestelde constante streefwaarden. Bij DCA meet de apparatuur in de koelcel direct 
of indirect de veranderingen in het metabolisme van de appel en past de bewaarcondities daar (automatisch) 
op aan. Zuurstofpercentages van minder dan 1 % zijn dan geen probleem, want de zuurstofconcentratie 
wordt meteen aangepast zodra deze te laag dreigt te worden. Om DCA verder te optimaliseren is het nodig 
om beter inzicht te krijgen in de biochemische effecten in de appel die gepaard gaan met de extreem lage 
zuurstofconcentraties.
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The fermentation response of apple to low oxygen stress
The recently developed storage technology, dynamic controlled atmosphere (DCA) storage, makes it possible to adapt the CA conditions over time 
during storage. This is in contrast to the pre-established constant target values applied during CA storage. Equipment in the cold room measures 
directly or indirectly the changes in metabolism of the apples and (automatically) adjust the storage conditions if necessary. Oxygen levels of less 
than 1 % are no longer a problem, because the oxygen concentration is adjusted as soon as it becomes too low. In order to further optimize this 
technology, it is necessary to better understand the biochemical processes which occur during low oxygen stress.

Dit onderzoek werd financieel ondersteund door Agentschap Innoveren en Ondernemen (projectnummer: 131570).

was er bij 1 °C geen stijging in enzymactiviteit van pyruvaat 
decarboxylase en alcohol dehydrogenase zichtbaar. Bij 18 °C 
was er na 24 uur wel een duidelijke stijging in enzymactiviteit 
zichtbaar van beide fermentatie-enzymen (zie figuur 1). 
Vermoedelijk is dit te wijten aan een trager metabolisme bij 
1 °C, waardoor fermentatie in mindere mate geïnduceerd 
wordt. Onder deze omstandigheden zullen de cellen niet 
investeren in de aanmaak van nieuwe enzymen, maar eerder 
de reeds bestaande enzymen activeren met behulp van onder 
andere cofactoren.

de Weg vooruit

Het uiteindelijke doel is om beter te begrijpen welke metabole 
veranderingen plaatsvinden in het appelweefsel bij bloot-
stelling aan lagezuurstofstress. Dit zal ons helpen om een 
betere inschatting te kunnen maken hoe langdurige bloot-
stelling aan lagezuurstofconcentraties de kwaliteit van de 
vruchten beïnvloedt. In een vervolgonderzoek zullen we 
dieper ingaan op de veranderingen die plaatsvinden in het 
weefsel na 48 uur, om zo een verklaring te vinden voor de 
plotse daling in de fermentatiemetabolieten.

Figuur 1: Concentratie van de fermentatiemetabolieten acetaldehyde en ethanol en de enzymactiviteit van pyruvaat decarboxylase (PDC) en alcohol dehydrogenase 
(ADH) doorheen de tijd voor verschillende temperaturen en zuurstofconcentraties
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BeWaring van BLadgroenten

Bladgroenten blijven actief ademhalen na de oogst. De mate 
waarin ze hun suikerreserves aanspreken hangt sterk af van de 
bewaarcondities. Aangezien bewaring doorgaans plaatsvindt 
onder lichtarme condities waarbij de normale fotosynthese 
volledig stilligt, kan dit leiden tot stresssituaties met een tekort 
aan suikers. De bewaarcondities (temperatuur, luchtvochtigheid, 
zuurstof- en koolzuurgasconcentraties) zijn dan ook van belang 
om de ademhalingsactiviteit en andere fysiologische processen 
zoveel mogelijk te vertragen om zo suikertekorten te voorkomen. 
In de praktijk wordt hier niet altijd aan voldaan. In de literatuur 
is nog maar weinig terug te vinden over het effect van 
suikertekorten op het metabolisme van bladgroenten tijdens de 
bewaring.

veLdsLa aLs een modeLsysteem

Dit project richt zich op losse cellen van volgroeide veldsla-
bladeren. Hierbij werd het effect van temperatuur opgemeten 
op de metabole respons van deze cellen tijdens het ontstaan 
van suikertekorten. Door gebruik te maken van losse cellen is 
het mogelijk suikertekorten te induceren door de cellen al 
dan niet te voeden met 13C gelabelde suikers. De bladcellen 
werden in een speciale bioreactor blootgesteld aan de ver-
schil lende naoogsttemperaturen. Hierbij werden de cellen 
eerst voor 24 uur bij 18 °C gevoed met 13C gelabelde glu-
cose waarna de temperatuur werd gewijzigd (25 °C, 18 °C 
of 1 °C) en het medium vervangen werd door een suikervrij 
medium om zo de suikertekorten te induceren (figuur 1). Alle 
experimenten vonden plaats in het donker.

de metaBoLe reactie op suikertekorten

Het metabolisme van slabladcellen reageert op de veran de-
ring en in het suikeraanbod door het aanpassen van de ver-
schillende inhoudsstoffen (figuur 2). Sommige metabolieten 
nemen toe terwijl andere juist afnemen tijdens het suikertekort. 
Bij 1 °C waren de aanpassingen het minst ingrijpend. Het 
ver  schil tussen 25 °C and 18 °C varieerde van component 
tot component. Naast de veranderingen in de concentraties 
aan inhoudsstoffen wordt in het percentage label zichtbaar 
gemaakt hoe snel de metabole omzettingen verlopen. Een 
snelle daling of stijging van de hoeveelheid label geeft aan 
dat deze component zeer snel wordt omgezet terwijl trage 
veranderingen duiden op het tegengestelde. Soms kan een 
concentratie van een bepaalde metaboliet constant blijven 
met tegelijkertijd een sterke toename in de hoeveelheid label. 
Op grond van de constante hoeveelheid zou men kunnen 
denken dat deze component niet wordt omgezet, maar de 
toename van het label laat dan zien dat deze component 
juist zeer intensief wordt omgezet. Bij toeval gebeurt dit op 
een manier waarbij aanmaak en verbruik elkaar precies in 
balans houden. Zo duidde de gelijktijdige afname in zowel 
de hoeveelheid als de labeling van de fosfaatsuikers juist op 
een sterke uitputting van de brandstof voor de celademhaling 
welke essentieel is voor het in stand houden van de cellen. 
Alhoewel de hoeveelheid suikers afnamen toonden andere 
metabolieten uit het ademhalings metabolisme juist een toe-
na me in concentratie, maar een afname in label. Dit kan 
duiden op een opstopping in het metabolisme met meta bo-
lieten die accumuleren doordat ze niet weg kunnen, of op 
een extra toevoer van elders. De sterke toename in een 

aantal vrije aminozuren en vetzuren 
zou kunnen duiden op een verhoogde 
afbraak van eiwitten en vetten. Dit kan 
worden geïnterpreteerd als dat de cel-
len in tijden van suikertekort hun 
toevlucht nemen tot alter natieve ener-
giebronnen en overgaan tot het deels 
afbreken van energie rijke verbindingen 
om zo in hun behoeften te voor  zien.

Om de versheid en kwaliteit van verse bladgroenten te garanderen moeten ze op gepaste wijze worden 
behandeld doorheen de hele keten. De suikers, aangemaakt tijdens de fotosynthese voorafgaand aan de pluk, 
bepalen voor een groot deel het bewaarpotentieel na de oogst. Veranderingen in de suikerinhoud, leidend tot in 
het extreme geval suikertekorten, kan de fysiologie van bladgroenten tijdens bewaring sterk beïnvloeden en leiden 
tot een versneld kwaliteitsverlies.

Figuur 1: Experimentele opzet
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Sugar starvation affects leafy vegetables metabolism during postharvest storage
Fresh leafy vegetables, like lettuce, are becoming more and more popular to consumers worldwide. In order to preserve their freshness and quality, 
they should be handled delicately during their preharvest, harvest and postharvest life. The photosynthetic sugars they produce during preharvest 
conditions are important in defining their storage life during postharvest storage. Altered sugar content (sugar starvation), among others, is one of 
the important compositional changes that can influence the physiology of fresh leafy vegetables during postharvest storage, leading to accelerated 
postharvest losses.

Onderzoek gefinancieerd door de onderzoeksraad van KU Leuven (OT 12/055) en het FWO (project G.0645.13).  
Het onderzoek werd uitgevoerd mede in het kader van de Europese COST actie FA1106 (‘Quality Fruit’).

een metaBoLe stresskaart

Figuur 3 geeft overzicht van alle opgemeten veranderingen 
in het centraal metabolisme van bladcellen van veldsla bij de 
verschillende naoogsttemperaturen. De interpretatie van een 
dergelijk schema is nog steeds zeer complex. Vandaar dat 

we momenteel werken aan het meer kwantitatief analyseren 
van de data met behulp van een kinetisch model waarin al 
de verschillende metabole paden zijn opgenomen. Dit zal 
ons in staat stellen kwalitatief en kwantitatief vast te stellen 
welke metabole routes werden geactiveerd of juist werden 
onderdrukt in antwoord op de opgelegde stresscondities. 

Figuur 3: Metabole stresskaart met een schematisch overzicht van alle gemeten veranderingen bij de drie naoogsttemperaturen (25 °C, 18 °C, 1 °C).  
De verschillende metabolieten worden getoond in hun onderlinge samenhang overeenkomstig de reactiepaden van het centraal metabolisme

Figuur 2: Typische veranderingen gemeten over de tijd van (A) de concentraties en (B) het percentage 13C label voor een aantal belangrijke metabolieten.  
De eerste 24 uur toont de veranderingen tijdens het voeden van de bladcellen, waarna de suikerstress bij de verschillende temperaturen werd ingezet.  
[25 °C (●), 18 °C (x) en 1 °C (●)] 
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x-straLen: toepassingen in de voeding

X-stralen of Röntgenstralen zijn vooral bekend uit de medische 
wereld, maar toepassingen in sorteer-, productie- en verpak -
kings  lijnen voor onder andere metaaldetectie zijn er ook al. 
De meest eenvoudige manier van X-stralen beeldvorming is 
een radiografie. Hierbij wordt een voorwerp aan X-stralen 
blootgesteld en omdat X-stralen een hogere energie hebben 
dan zichtbaar licht, kunnen deze het voorwerp doordringen. 
Een radiografie ontstaat wanneer deze X-stralen die door 
een object gepasseerd zijn worden opgevangen door een 
X-stralen gevoelige camera. Figuur 1 toont enkele radio-
grafieën van appels met en zonder defecten. Het is echter 
zeer moeilijk om te zeggen welke appels defecten bevatten, 
omdat het meeste contrast in deze beelden afkomstig is van 
de vorm van de appel. Het zou dan ook zeer nuttig zijn en 
de procedure vergemakkelijken mochten we het effect van 
deze vorm kunnen verminderen. Hiervoor wordt een combi-
natie van RGB-D-camera’s en vormmodellen gebruikt.

comBinatie van rgB-d-camera en vormmodeLLen

RGB-D-camera’s zijn enigszins vergelijkbaar met een webcam 
of standaard digitale camera. Beiden meten in ieder punt in 
een beeld (of pixel) 3 kleurwaardes, namelijk rood, groen en 
blauw (RGB). Een RGB-D-camera meet bijkomend in iedere 
pixel de afstand tot de camera of diepte (D). Op basis van 
deze diepte-informatie, ook puntenwolk genoemd, kan de 
vorm van een object geschat worden. 
 
Alhoewel geen twee appels of peren gelijk zijn, hebben we 
als mens wel een idee welke mogelijke vormen een appel  
kan aannemen. Om deze kennis te gebruiken wordt een 
3-dimensioneel model gebruikt dat vervormbaar is. Een 
voorbeeld hiervan ziet u in figuur 2, dat 3 appelvormen toont 
die zijn gegenereerd met hetzelfde model.
Door het combineren van de puntenwolk uit de RGB-D-camera 
met het vormmodel kunnen we de exacte vorm van ieder 
object bepalen. Deze informatie kan dan dienen om het effect 

Waar controle van externe kwaliteitskenmerken zoals vorm en kleur tegenwoordig reeds uitgebreid geauto
matiseerd is met behulp van onder andere camerasystemen, is dit niet het geval voor interne kwaliteitskenmerken. 
Meestal gebeurt deze controle nog manueel en destructief. Door een slimme combinatie van een Xstralen 
radiografie scanner, een RGBDcamera en vormmodellen kunnen echter ook kleine defecten met beperkte 
dichtheidsafwijkingen binnenin een object gedetecteerd worden.

Figuur 1:  
Radiografieën 
van appels 
zonder (links) 
en met defecten 
(2 rechtse 
appelen)

Figuur 2:  
Drie voorbeelden 
van verschillende 
appelvormen 
die werden 
gegenereerd 
met hetzelfde 
vormmodel
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A fast and reliable method for internal quality control by combining X-ray radiography and 3D-imaging.
While control of external quality characteristics such as shape and color are extensively automated already using for example camera systems, this 
is not the case for internal quality characteristics. Usually this still happens manually and destructively. By combining a X-ray radiograph scanner, a 
RGB-D camera and shape models however, small defects with limited density deviations can be detected inside an object.

Met dank aan Agentschap Innoveren en Ondernemen (VIStraject iFAST), FWO (projecten SBO120033, G.0603.08 en G.A108.10N),  
de Hercules stichting (project AKUL 09/001), en de Europese Commissie (project PicknPack FP7311987) voor financiële ondersteuning.

van deze vorm te verwijderen in de gemeten X-stralen radio-
grafie. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal 
interne eigenschappen van het object, zoals bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van een klokhuis. Wat overblijft is een beeld 
dat hoofdzakelijk beïnvloed wordt door de aanwezigheid van 
onverwachte interne eigenschappen. Dit kan de basis zijn 
voor een beslissing of het object al dan niet defect bevat, zoals 
getoond in figuur 3.

detectie van deFect groter dan 3.5 mm goed mogeLijk

Met deze methode is het mogelijk relatief kleine objecten 
makkelijk te identificeren in X-stralen radiografieën. Figuur 4 
geeft resultaten weer van een gesimuleerd experiment waarin 
donut-vormige objecten bolvormige defecten van verschillende 
grootte en dichtheid vertonen. De grafieken tonen hoe vaak, 

procentueel gezien, de detectie van het defect correct was. De 
volle lijn toont telkens de resultaten voor de hier beschreven 
methode, de stippellijn toont ter vergelijking resultaten wanneer 
een getrainde operator een visuele inspectie uitvoert op de 
X-stralen radiografieën. Deze simulaties werden uitgevoerd 
voor X-stralen scanners met detectoren met een pixelgrootte 
van 0.5, 1 en 2 mm, hetgeen overeenkomt met momenteel 
beschikbare commerciële systemen. Deze resultaten tonen 
aan dat een defect groter dan 3,5 mm met meer dan 99 % 
zekerheid gedetecteerd wordt, ongeacht de densiteit van het 
betreffende defect. Verder blijkt ook dat de hier beschreven 
methode defecten nauwkeuriger kan detecteren dan een 
getrainde operator. Zoals verwacht hebben systemen met een 
lagere resolutie (kleinere pixelgrootte) meer moeite om kleine 
defecten te detecteren.

Figuur 3: Een gemeten radiografie (links) en dezelfde radiografie die genormaliseerd werd 
voor de vorm van het object (rechts), waardoor ongewenste interne eigenschappen benadrukt 
worden

Figuur 4: Detectiegraad van defecten in functie van hun grootte, voor systeem met 3 verschillende pixelgroottes (0.5, 1 en 2 mm). De volle lijn toont resultaten 
voor automatische inspectie met behulp van Xstralen radiografieën en vormmodellen. De stippellijn toont resultaten voor manuele inspectie van Xstralen 
radiografieën door een getrainde operator
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de aanmaak van ethyLeenreceptoren

Dit onderzoek richt zich op de aanmaak van de belangrijkste 
eiwitten van de ethyleenreceptoren en een aantal betrokken 
signaaleiwitten. Hierbij wordt gekeken naar zowel de gen-
expressie, die een maat is voor de aanmaaksnelheid van  
de receptoren, als ook naar de hoeveelheid aan receptor-
eiwitten. Hiervoor zijn een aantal metingen uitgevoerd ron-
dom vruchtrijping en bewaring. In twee bewaar experi menten 
werd gekeken naar de toepassing van 1-MCP (1-methyl-
cyclo propeen) die de receptoren voor ethyleen blokkeert. De 
remmer werd toegepast in de verschillende rijpingsstadia 
van tomaat van groen tot rijprood (figuur 1). Verder keek 
men ook naar het effect van temperatuur op vruchtrijping in 
relatie tot de vorming en afbraak van ethyleenreceptoren. De 
genexpressie laat zien hoe de verschillende ethyleen-
receptoren meer of minder intensief worden aangemaakt en 
hoe hun aanmaak verandert tijdens rijping en bewaring. Dit 
wijst erop dat de verschillende receptoren mogelijk een 
verschillende rol krijgen en op voor hen specifieke momenten 
tijdens de rijping worden geactiveerd. 

Zo laat figuur 2 bijvoorbeeld de genexpressie zien tijdens  
21 dagen bewaring voor ethyleen receptor 3 (ETR3) in to ma-
ten die al in het groene stadium werden behandeld met 
1-MCP. Daarnaast worden de resultaten getoond voor con-
trole vruchten die niet werden behandeld. Hieruit blijkt een 
duidelijke afname van de genexpressie onder invloed van 
1-MCP hoewel het verschil met de controle in de loop van de 
tijd weer verdwijnt. Dit effect weerspiegelt zich ook in de 
kwaliteitsparameters die duidden op een vertraagde afrijping 
van de vrucht. 

kWantiFicatie van de ethyLeenreceptoren 

De genexpressie geeft al een eerste indruk van de aanmaak 
van ethyleenreceptoren tijdens de bewaarfase, maar om 
zeker te zijn is het nodig de eiwitten van de receptoren te 
kwantificeren. Dit is tot nu toe nog weinig gebeurd omdat het 
eiwitten betreft die slechts in lage hoeveelheden voorkomen 
en daardoor moeilijk te meten zijn. Door gebruik te maken 
van vloeistofchromatografie gekoppeld aan massa spectro-
me trie is het gelukt om deze eiwitten te identificeren en ver-
volgens te kwantificeren. Deze techniek laat toe om de bouw-
stenen van een eiwit (zogenaamde peptiden) op te meten en 
daaruit af te leiden om welk eiwit het ging (figuur 3). Tot nu 
toe zijn er succesvol 4 ethyleenreceptoren gevonden en vier 
signaaleiwitten. 

Ethyleen is het belangrijkste plantenhormoon. Het heeft een belangrijke rol in de sturing van de vruchtrijping 
en daarmee kwaliteitseigenschappen zoals kleur, stevigheid en smaak. Ethyleen speelt vooral een rol bij 
climacterische vruchten waarbij ook na de oogst het natuurlijke rijpingsproces gewoon doorgaat.  
Gezien het belang van ethyleen voor de naoogstkwaliteit is het nodig meer inzicht te verkrijgen hoe 
planten ethyleen waarnemen en hoe dit op biochemisch vlak wordt aangestuurd. Centraal hierbij staan de 
ethyleenreceptoren. Dit zijn eiwitten die ethyleen binden en via signaaleiwitten allerlei rijpingsprocessen in de 
vrucht gaan aansturen. Deze waterval van reacties wordt op haar beurt gecontroleerd door andere eiwitten. 

Figuur 1: Tomaten geoogst in verschillende kleurstadia van groen tot volledig 
rijprood
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Ethylene and fruit ripening; how tomatoes detect ethylene and respond to it.
Ethylene is the most important phytohormone regulating fruit ripening and the quality related attributes like colour, firmness and flavour. It mainly plays 
a role in climacteric fruits that continue to ripen after harvest. Knowing the importance of ethylene in controlling fruit ripening, a lot of effort is put in 
understanding the perception of this hormone in the plants and how it is regulated biochemically. Central to this are the ethylene receptors; proteins 
that bind ethylene  and control ripening related processes through the release of ethylene response factors. This cascade of reactions is controlled 
by other downstream proteins, which is known as the ethylene signal transduction pathway. This work focuses in the study of the ethylene signalling 
in tomato, a model fruit consumed worldwide.

Dit werk werd mede mogelijk gemaakt door het FWO in samenwerking met NAFOSTED 
(FWO.106.2013.20) en door de Europese COST action FA1106 QualityFruit.

Momenteel wordt er gewerkt aan het volledig opmeten van 
alle stalen om zo inzicht te krijgen in de balans van aanmaak 
en afbraak van ethyleenreceptoren en de gerelateerde signaal-
   eiwitten. Dit zal  meer inzicht gaan verschaffen in de rol van 
ethyleen tijdens climacterische vruchtrijping en de wijze 
waarop bewaring en behandelingen zoals 1-MCP daarop 
ingrijpen.

Figuur 3: 
A) Schematische weergave van een eiwit 

opgebouwd uit verschillende peptiden  
(de puzzelstukjes). 

B) Chromatogram van een zuivere 
synthetische bereid peptide van  
receptor ETR4. 

C) Chromatogram van een tomatenstaal 
met meerdere peptiden met onder meer 
hetzelfde peptide van ETR4 maar nu 
zoals dat van nature voorkomt in tomaat.

Figuur 2: Genexpressie van ethyleenreceptor ETR3 voor controle vruchten en 
vruchten behandeld met 1MCP

ETR3
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nood aan nauWkeuriger BeeLden  
voor Betere simuLaties

Het succes van gecontroleerde atmosfeer bewaring hangt 
sterk af van hoe vruchten reageren op de toegepaste condi-
ties tijdens bewaring. Vruchten zijn levende biologische 
organismen en van nature zeer complex. Daarom moet hun 
reactie op veranderende omstandigheden worden bestu deerd 
via ofwel experimenten, ofwel simulaties om te bepalen 
welke haalbare verbeteringen kunnen worden aangebracht 
aan opslagtechnieken. Computermodellen worden gebruikt 
om zowel op micro- als macroschaal studies mogelijk te 
maken. De huidige rekenkracht van computers biedt aan-
zienlijke besparingen zowel materieel als qua tijd en de ver-
kregen resultaten zijn redelijk nauwkeurig. Maar wanneer 
we ook kritische parameters zoals O2- en CO2-concentraties, 
hun diffusiesnelheid doorheen het gehele fruit en hoe ze 
schommelen onder dynamische bewaring willen simuleren, 
dan moeten de huidige beschikbare rekenmodellen eerst 
verbeterd worden. Hiervoor hebben we X-stralen micro 
Computed Tomography (CT) in combinatie met contrast vloei-
stoffen toegepast om de microstructuurgegevens van vruchten 
te verzamelen, met als doel het verbeteren van de nauw-
keurig heid van de gebruikte computermodellen.

microstructuur in BeeLd Brengen door het geBruik 
van contrastvLoeistoFFen Bij x-straLen micro-ct

Nauwkeurige computermodellen zijn sterk afhankelijk van 
de beschikbaarheid van biologisch representatieve ruwe ge-
ge  vens als basis. Aangezien de huidige studies geïnteresseerd 
zijn in de gasuitwisseling in de vrucht, is er nood aan gede-
tailleerde kennis van hun microstructuur. Om dit te bereiken, 
worden niet-destructieve technieken zoals X-stralen micro-CT 
gebruikt vanwege de hoge resolutie en snelheid. Echter, als 

gevolg van de fundamentele werkingsprincipes, is met het 
behulp van standaardprotocols enkel mogelijk om informatie 
over het poriënnetwerk te verzamelen. Informatie zoals de 
begrenzingen tussen individuele cellen zijn niet zichtbaar in 
deze datasets (figuur 1a). Om deze beperking te vermijden 
gebruiken we, net als in de medische wereld, contrast ver-
hogende middelen. Dit leidt tot significante verbetering van 
de kwaliteit van het beeld (figuur 1b), waarbij intercellulaire 
grenzen duidelijk zichtbaar zijn zonder verdere beeld ver-
werking. Bovendien kunnen aanvullende gegevens zoals de 
grootte, locatie en distributie van alternatieve structuren zoals 
steencellen in peren ook worden geëxtraheerd. We kunnen 
dan ook con clu deren dat beeldgegevens verkregen via 
X-stralen micro-CT met toevoeging van contrastvloeistoffen 
represen ta tiever zijn dan deze verkregen uit standaardscans.

BeLang van goede aFBeeLdingen voor rekenmodeLLen

De verbeteringen in beeldgegevens zelf zijn onvoldoende 
voor de bouw van nauwkeurige 3D-modellen. Belangrijker is 
het om kwantitatieve metingen te doen om na te gaan of de 
verbeterde afbeeldingen nuttig zijn voor het opstellen van de 
modellen. Als toevoeging aan het verbeterde scanprotocol 
hebben we een complementaire beeldverwerkingsmethode 
ontwikkeld die op een semi-automatische manier kwantitatieve 
extraheert uit de resulterende beelden. Dit vermindert de tijd 
die nodig is voor het verwerken in vergelijking met hun niet-
contrast-versterkte tegenhangers aanzienlijk. Om de ver be-
tering in nauwkeurigheid te tonen, hebben we de geanaly-
seer de volumes voor geoptimaliseerde en niet- geopti     mali seerde 
scans (figuur 2) weergegeven. Standaard micro-CT-scans re-
sul  teren in volumerenderings met twee noemenswaardige 
problemen. Een eerste is dat grote delen van het volume 
ontbreken na het verwijderen van onvolledige voorwerpen 
die de grenzen van het volume overschrijden, hetgeen de 

In eerder onderzoek konden we met microCT al beelden maken van poriënstructuren van appels en peren. Toch was 
de nauwkeurigheid van deze beelden nog beperkt. Dankzij het gebruik van contrastvloeistoffen is het nu mogelijk om 
de vruchtstructuren nog beter in beeld te brengen waardoor de modelberekeningen ook nauwkeuriger worden.

Figuur 1a: 2400 μm x 2400 μm microCTbeelden van appel (links) en peer 
(rechts) hypanthium zonder toediening van contrastvloeistoffen. 

Figuur 1b: 2400 μm x 2400 μm microCTbeelden van appel (links) en peer 
(rechts) hypanthium met toediening van contrastvloeistoffen.
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Contrast enhanced x-ray microCT scans of fruit
Incremental advancements in controlled atmospheric storage techniques is highly dependent on how fruits respond to the applied conditions 
throughout the storage duration. Since fruits by nature are highly complex, their response to changing conditions have to be studied first either via 
experimentation or simulation to determine what feasible improvements can be made to storage techniques. Computational models are utilized to 
enable both micro and macro scale studies as current computing power offers significant savings both material and time wise, while the obtained 
results are of reasonable accuracy. However, critic critical parameters such O2 and CO2 concentrations, their rate of diffusion throughout the fruit 
as well how they fluctuate in dynamic storage conditions cannot be accurately simulated without improving the computational models first. For 
this purpose, we have utilized contrast enhanced x-ray micro Computed Tomography (CT) to gather microstructure data of fruits for the purpose of 
improving the accuracy of computational models utilized in this field.

Dit onderzoek werd financieel ondersteund door Vlaanderen, Agentschap Innoveren en Ondernemen (SBO120033)

hoeveelheid effectief analyseerbare data ver mindert. Een 
tweede probleem is de aanwezigheid van grote celclusters 
met vreemde geometrieën hetgeen de nauw keu rig heid van 
de gegevens vermindert. Geen van deze pro ble men zijn 
aanwezig in scans die werden gemaakt behulp van contrast-
vloeistoffen. Verder is het mogelijk om te differentiëren tussen 

celmateriaal en vasculaire netwerken (figuur 3), en kan bij 
peren de verdeling van steencellen in 3D worden weer ge-
geven. Kwantitatief gezien zijn de met contrast vloei stoffen 
verbeterde scans significant anders dan die van de standaard 
protocollen. Allereerst resulteren ze in een signifi cant ver-
hoogde hoeveelheid analyseerbare cellen voor zo wel Kanzi 
appels en Conference peren (figuur 4). Boven dien neemt de 
hoe veelheid individueel onderscheidbare cellen in het volu me 
sterk toe (figuur 4). Door het verwijderen van grote celclusters 
en de drastische toename van het aantal objecten in het 
analy seerbare volume, toont de celgrootte verdeling de aan-
wezigheid van kleinere cellen in het ge analy  seerde volume 
aan (figuur 5). Na het bepalen en karakteriseren van de 
beeldvormings- en beeldverwerkings protocollen, is de vol-
gende logische stap is om de resulterende data te exporteren 
en te gebruiken voor computermodellering en simulatie.

Figuur 2: 2400 μm x 2400 μm x 2400 μm 3Dweergaves van appel (links) 
en peer (rechts) scans verkregen zonder (boven) en met (onder) de toediening 
van contrastvloeistoffen

Figuur 3: Verdeling van het vasculair network in appel (links) en het 
vasculair network in combinatie met steencellen in peer (rechts)

Figuur 5: Verdeling van celgroottes na beeldverwerking in appel en peer

Kanzi Appel Celgrootte Verdeling

Conference peer Celgrootte Verdeling

Figuur 4: Vergelijking van het analyseerbare volume van cellen en de totale 
hoe  veelheid cellen in een bepaald volume in appel en peer na beeldverwerking

Analyseerbare Volume van Cellen

Aantal Compleet Cellen in VVI
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SySteembiologiSche benadering

Metabolomics is een snel groeiende discipline binnen de 
systeembiologie welke zich richt op het opmeten van de ver
schillende metabolieten zoals onder meer suikers, amino
zuren, organische zuren en fenolen. De veranderingen in 
deze metabolieten kunnen worden gezien als de ultieme 
respons van een organisme op een bepaalde biotische of 
abiotische stres. Door gebruik te maken van voedings
experimenten met 13C gelabelde suikers wordt het mogelijk 
de stromen doorheen het metabolisme zichtbaar te maken. 

Door dit te doen met vruchten van verschillende ontwikkelings
stadia wordt zichtbaar hoe het metabolisme zich doorheen 
de vruchtontwikkeling aanpast aan de noden van het 
moment. Aan de hand van verkennende experimenten werd 
al snel duidelijk dat in de naoogstfase voedings experimenten 
niet werken doordat het vruchtweefsel in dat stadium geen 
suikers meer opnemen. Hierbij rijst dan automatisch de 
vraag hoe de situatie is voor eerdere vruchtstadia en hoe het 
metabolisme zich tijdens de vruchtontwikkeling en vrucht
rijping heeft ontwikkeld.  

VoedingSexperimenten en het  
metabolietprofiel Van appel

Vruchten werden geoogst bij het Fruitteeltcentrum in Rillaar 
op vijf verschillende momenten uiteenlopend van 30 tot 149 
dagen na de bloei. Hierbij werden alle belangrijke stadia 
van de vruchtontwikkeling afgedekt, van celdeling, via cel
strek king tot uiteindelijk vruchtrijping. Voor de voedings
experi menten met 13C gelabelde suikers werd een volledig 
protocol op punt gesteld (Figuur 2). Hierbij werden weefsel
stukjes in een vloeibaar medium in de gelegenheid gesteld 
om gelabeld glucose op te nemen. De mate waarin dit plaats 

De chemische compositie van appel die bepalend is voor de smaak, het aroma en de voedingswaarde van de 
vrucht wordt bepaald door de metabole veranderingen die optreden tijdens de vruchtontwikkeling. Tijdens de 
vrucht ontwikkeling worden suikers (sorbitol en sucrose) aangevoerd vanuit de bladeren en opgeslagen in de 
vrucht waar ze gebruikt worden voor onderhoud en groei (Figuur 1). Evenals bij peer vertoont appel een hoge 
ademhalingssnelheid tijdens de vroege vruchtontwikkeling welke doorheen het groeiseizoen afneemt tot het 
moment dat de vrucht begint af te rijpen. Om de metabole veranderingen die hiermee gepaard gaan beter te 
begrijpen zijn we begonnen deze in kaart te brengen met behulp van voedingsexperimenten met 13C gelabelde 
suikers. Hierbij werd gewerkt met vruchten van 30 tot 149 dagen na de bloei.

Figuur 2: Schematisch overzicht van het experimenteel protocol 
Figuur 1: Schematische weergave van het centraal koolstofmetabolisme in 
groeiende appel vruchten.
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The metabolic architecture of developing apple fruit: A journey from full bloom to mature fruit
In this study, we aim to address quantification of intermediate metabolites and unravel the fluxes through the carbon metabolism, particularly the 
pentose phosphate pathway of developing apple fruit using dynamic 13C isotope labelling. By combining GC-MS and LC-MS based metabolite 
profiling techniques we eventually want to characterise the metabolic responses of developing apple fruit to hypoxia, which helps to improve our 
understanding of the changes occurring at the intact fruit level. Kinetic pathway models will be developed to integrate the experimental data.

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt dankzij het Onderzoeksfonds van KU Leuven (OT 12/055 and C16/16/002)  
en vond plaats in het kader van de Europese COST Actie FA1106 (‘QualityFruit’).

vond, hing sterk af van het vruchtstadium. De mate waarin de 
label werd overgedragen van glucose naar de verschillende 
andere appelmetabolieten hing sterk af van de incubatietijd 
in het medium en de snelheid van de verschillende metabole 
reacties. De metabolieten werden opgemeten met behulp 
van gaschromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie. 
Aanvullend werden er een aantal fysiologische parameters 
opgemeten om de vruchtontwikkeling verder te karakteriseren 
(zoals vruchtgewicht en vruchtgrootte, ademhalingssnelheid, 
ethyleenproductie en zetmeelinhoud).
 
Figuur 3 geeft schematisch weer hoe een aantal belangrijke 
metabolieten veranderen doorheen de vruchtontwikkeling. 
Zo namen de suikers fructose and sucrose toe tijdens de op
een volgende stadia terwijl glucose een piek bereikte rond 
58 dagen na de bloei om daarna weer af te nemen. 
De ver schillende organische zuren, aminozuren en fenolen 
namen sterk af na het eerste plukstadium mede als gevolg 
van hun toepassing als bouwsteen voor nieuw celmateriaal. 
De ver anderende verhoudingen tussen zuren en suikers 
tijdens de vruchtontwikkeling dragen verder bij tot de smaak
ont wikke ling van de vrucht. 

Voedingsexperimenten wezen aan dat de sterkste inbouw 
van label voornamelijk plaatsvond in vruchten geplukt 30 
dagen na de bloei (Figuur 4). Tijdens eerdere vruchtstadia, 
wanneer celdeling gepaard gaat met een hoge adem halings
activiteit, zal een aanzienlijk deel van het label zijn opge
nomen in componenten voorbij het centraal metabolisme. 

Wanneer de vrucht zich verder ontwikkelt en de ademhalings
activiteit afneemt wordt de labelintegratie opnieuw beperkt 
en blijft een groot deel zitten in de vorm van glucose zonder 
te worden overgedragen op andere metabolieten.

integratie met modellen

De veranderingen die we in deze studie hebben gezien zijn 
te relateren met de activiteit van de verschillende paden uit 
het centraal metabolisme zoals de glycolyse en de citroen
zuurcyclus en de aanmaak van nieuwe eiwitten en vetzuren 
om celdeling en vruchtgroei mogelijk te maken. Het doel is 
om deze stromen zichtbaar te maken met behulp van de 
voedings  experimenten. Speciale belangstelling gaat hierbij 
uit naar de pentosefosfaatreacties. Aansluitend bij het be
waar      onderzoek willen we dezelfde experimentele aanpak 
gebruiken om het effect van gascondities te bepalen. Deze 
kennis zal ons uiteindelijk in staat stellen het gedrag van een 
intacte vrucht beter te gaan begrijpen. Om de experimentele 
data eenduidig te kunnen interpreteren wordt er gewerkt aan 
de ontwikkeling van wiskundige kinetische netwerkmodellen 
van de verschillende betrokken metabole paden. 

Figuur 4: Opname van 13C label in een aantal primaire metabolieten 
in weef  selstukjes van appel. De weefselstukjes konden voor 24 uur de 
gelabelde suiker opnemen.

Figuur 3: Belangrijkste veranderingen van een aantal metabolieten tijdens 
de vruchtontwikkeling (30, 58, 93, 121, en 149 dagen na de bloei). 
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