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VERGELIJKING VAN ULO- EN RQ-DCA BEWARING VAN 

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 O
2
 -en CO

2
-concentratie 

dynamisch aan op basis van real-time RQ-metingen. Hier-
door werden zeer lage O

2
-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 O

2
 -en CO

2
-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. RQ-DCA 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: O2-en CO2-concentraties [%] die resulteren uit de RQ-gebaseerde 
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 O

2
 fractions compared to the O

2
 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 
RQ-DCA en ULO en 14 dagen uitstalling bij 18 °C

Figuur 3: Golden bewaard met RQ-DCA (links) en met ULO (rechts)


