
Nieuws

Bewaaronderzoek 
kolen 2018-
2019
Afgelopen maanden hebben we kleine 
experimenten gedaan waarbij we spitskool 
onder verschillende lage zuurstofcondities 
bewaarden. 

Resultaten toonden aan dat het verlagen 
van de zuurstof een positief effect heeft op 
de kwaliteit en de perceptie door de con-
sument. Naar aanleiding hiervan wordt voor 
volgend bewaarseizoen een grootschalige 
bewaarproef op spitskool gepland. Hierbij 
zullen we spitskool in CA-bewaarcontainers 
bewaren bij gewone lucht en ook bij ver-
schillende gascondities bij lage zuurstof en 
hogere CO2. 

Doorheen het seizoen zal de kwaliteit, de 
respiratie en de aroma-ontwikkeling in de 
containers worden opgevolgd. Daarna-
ast zullen er proeven gebeuren rond het 
ademhalingsgedrag van een spitskool om zo 
een respiratiemodel op te stellen. Hiermee 
kunnen we aan de hand van de resultaten 
van de bewaarproef DCA (dynamisch gecon-
troleerde atmosfeer)-bewaring testen in het 
volgende bewaarseizoen.
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Save the date!

Cultivar PLUKDATA voor lange bewaring 2018
Conference 16 - 30 augustus 

Doyenné 25 - 31 augustus

Durondeau 20 - 24 augustus 

Belgica 21  - 25 augustus 

Boskoop 13 - 18 september

Braeburn 3 - 8 oktober

Elstar 21 - 26 augustus 

gala 19 - 23 augustus

golden 14 - 19 september

Jonagold  +  mutanten 11 - 25 september

kanzi ® 8 - 13 september

Plukdata 2018-2019 
appel en peer
zoals al verschillende keren in deze nieuws-
brief aangekondigd krijgen we een zeer vroege 
oogst.  Een tijdige oogst is nodig om voldo-
ende sterke vruchten voor lange bewaring te 
plukken.  Kijk voor de definitieve datums in 
onderstaande tabel!

Conference plukdatum
Conference voor lange bewaring pluk je 
vanaf de eerste tot de 10de dag van het 
plukvenster.  Conference die je de 4 laatste 
dagen van het plukvenster plukt, kan je best 
behandelen met Smartfresh als je ze lang 
wil bewaren.  Conference geplukt na het 
plukvenster dient voor kortere bewaring.

Voor Conference mikken we hiermee op 
een hardheid bij de midden van de pluk van 
6kg/0.5 cm². De hardheid gaat ook in de pluk 
verder achteruit, met ongeveer 0.5kg/week.  
pluk je dus een week later, dan zullen de 
vruchten ook zachter zijn. 
 

Zonnebrand/glazigheid
Door de extreme warmte hebben een aantal 
vruchten glazigheid.  Wanneer dit te sterk 
voorkomt, horen die vruchten niet thuis in 
lange bewaring.  licht aangetaste vruchten 
kunnen wel in bewaring: daar trekt de 
glazigheid weg.  

Verwijder ook de vruchten met zonnebrand, 
dit jaar ook peren: onder de verbrande vlek is 
het vruchtweefsel beschadigd en dit zal in de 
bewaring problemen geven.
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SmartfreSh 
op peer
Vermits veel Conference eerder klein zal zijn, 
zullen een aantal telers 'niet op tijd klaar zijn ' 
met de pluk.  

Die te laat geplukte vruchten zijn in principe 
ongeschikt voor lange bewaring maar je kan 
ze, indien ze nog hard genoeg zijn, wel nog 
behandelen met Smartfresh waarna je ze wel 
nog kan bewaren.

Conference kan behandeld worden met 
Smartfresh als ze nog harder zijn dan 
5.4kg/0.5cm².  ze kunnen dan nog in ulO een 
ruime tijd bewaard.  Het gebeurt altijd in 
overleg met Hermoo.  De koelcel moet vooraf 
zeer goed gelucht zijn en alle CO2 moet 
verwijderd worden.

Nog zachtere peren moeten voor de kortere 
bewaring bestemd worden.  Smarfresh mag 
niet gezien worden als een middel om de pluk 
met twee weken te verlengen...

BewaarconditieS 2018-2019 
appel en peer
Bewaarcondities 2018-2019
Cultivar Temperatuur (°C) O2 (%) CO2 (%) Wachttijd vóór 

ULO (dagen)

Conference -1.0 21 <0.9 21

-1.0 2.5 à 3 <0.8 vanaf dag 21

Doyenné (ook Sweet 
Sensation)

-0.5 2.0 à 2.5 <0.8 21

Durondeau 1.0

Jonagold
Jonagoldmutanten
Belgica
greenstar
Pinova

1.0 1.0 2.5 à 3.0 1

Jonagold
Jonagoldmutanten
greenstar
behandeld met 1-MCP

1.2 à 1.5 1.0 à 1.5 2.5 à 3.0 10 à 14

Boskoop
Cox's O.P.

3.0 à 3.5 2.0 à 2.5 <0.8 7 à 10

Braeburn 1.0 2.5 à 3.0 <0.8 21

Elstar 1.0 2.0 à 2.5 <1.0 1

gala
golden
gloster

1.0 1.0 à 2.0 2.0 à 2.5 1

kanzi® 2.5 à 3.0* 2.0 0.8 21

Toelichting bij de tabel:
•	 Vruchten met zonnebrand en glazigheid horen niet thuis in bewaring 
•	 Voor kanzi geldt een hogere temperatuur voor later geplukte vruchten.  kanzi altijd traag inkoelen.
•	 Fruit dat behandeld is met 1-MCP altijd goed laten inkoelen na de behandeling en niet meteen ulO 

brengen: zeker 7 dagen wachten.
•	 later geplukt fruit is gevoeliger voor lage temperatuur en lage zuurstof: pas de condities aan en kort 

de bewaarduur dan ook in.
•	 Jonagold (Belgica, gala, golden, greenstar, Pinova): na volledige inkoeling naar 4% O2 brengen, 

daarna via ademhaling laten zakken naar 1%
•	 Conference en Doyenné: na volledige inkoeling (minstens 21  dagen) naar 8 à 10% O2 brengen, 

daarna via ademhaling laten zakken naar 3%

Extremer klimaat: extremere 
Plukdata? 
We horen er steeds meer van: opwarming van 
de aarde en dergelijke.  in de metingen van 
de plukdata zien we stilaan ook de effecten 
van de extreme weersomstandigheden op de 
plukdata.  we zien daarom nu niet meteen een 
grote trend tot vervroeging maar het valt wel 
op dat we de laatste jaren veel meer extreme 
plukdata hebben vergelek met het begin van 
onze metingen.  Een weergave hiervan zie 
je in de grafiek hiernaast.  De laatste jaren 
hebben we veel grotere schommelingen in 
de beginplukdata van de verschillende rassen 
dan vroeger.
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