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Apple/peer/blauwe bes           aardappel
- Opslag bij temperaturen
- lage O2 (0-1%)
- hoge CO2 niveaus (1-5-25%)
Verkeerde waarden kunnen leiden tot 
schade en opslag verlies

Geschatte productie in Noordwest Europa:
- appel 3.4 M ton 
- peer 0.9 M ton 
- blauwe bes    18.000 ton
- aardappel 28 M ton

Geschat verlies tijdens opslag 3-5%

QCAP heeft tot doel het verlies te reduceren tot een equivalente 
waarde van 60-100 Miljoen Euro per jaar in Noordwest Europa



Momenteel is er geen apparatuur om, op een kosteneffectieve 
manier, betrouwbaar met een voldoende gevoeligheid, relevante 
vluchtige gassen in de bewaaratmosfeer te meten.

Focus in deze samenwerking
De ontwikkeling van een interactief bewaarsysteem voor appels, 
peren, aardappels en blauwe bessen 
dat de verliezen tijdens de bewaring significant kan verminderen.
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Geografische spreiding samenwerking 

Appels/blauwe bessen (DE) Jork: LWK, Niedersachsen, Obstbauversuchanstalt
Aardappels (VK) Cranfield, Cranfield Universiteit 
Peren (BE) Leuven: Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
STOREX (BE) Stekene
Sensor Sense (NL) Nijmegen
NKT Photonics (VK), Southampton
Radboud Universiteit (NL) Nijmegen



Schimmel en bacteriële rot in aardappel



Gassen komen vrij (in lage concentraties) 
bij rijping, fermentatie, rotting en schade aan voedsel

Gevoelige gas-detectoren meten de gassen van verse 
agro-producten onder tijdens de bewaring. 

De sensor kan een vroege melding aan de 
tuinder/beheerder geven, om zo niet-wenselijk verlies 
van bewaringskwaliteit te voorkomen
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Gassen komen vrij (in 
lage concentraties) 
bij rijping, fermentatie,
rotting en schade aan 
voedsel

Gevoelige gas-
detectoren meten de 
gassen van verse agro-
producten onder 
tijdens de bewaring. 

De sensor kan een 
vroege melding aan de 
tuinder/beheerder 
geven, om zo niet-
wenselijk verlies van 
bewaringskwaliteit te 
voorkomen

Concept 



Plant hormoon ethyleen

Actieve ethyleenniveaus bij fruit:
1 op de miljoen = 1ppm

Rijp fruit zorgt voor rijping van ander fruit via 
ethyleen emissie

Actieve niveaus in bloemen 
1op de 100 miljoen = 0.01 ppm

Anjers verwelken snel als rijp fruit in de buurt is



Alcoholtest voor 
rijders

Ethanol test tijdens 
opslag



Hoe meten we de gassen? 
door licht absorptie

Wit licht bevat 
vele kleuren

In glas in lood 
worden bepaalde 

kleuren geabsorbeerd, 
andere niet



Hoe meten we de gassen? 
door licht absorptie

Licht bron DetectorGas 



Selectiviteit

Golflengte (nm)          



Golflengte (nm)

Een mid-infrarode, op glasfiber gebaseerde, supercontinuüm laser

Welke lichtbron gebruiken we?



Welke gevoeligheid is nodig?

 

Species Concentration in 
storage room 

Required 
accuracy 

  
  

   
    

Ethanol 1-100 ppbv 10 -100 ppbv   
Acetaldehyde 1-100 ppbv 1 -10 ppbv   
Ethylacetate 1-100 ppbv 10 -100 ppbv   

Methanol 1-100 ppbv 1 -10 ppbv   
Acetone 1-100 ppbv 1 -10 ppbv   
Ethylene 1-50 ppmv 10 -100 ppbv   
Ethane 1-100 ppbv 1 -10 ppbv   

 

 



Real-time Quality Control in fresh Agro Produce

Detector
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Systeem integratie



Resultaat: transporteerbaar gas meetsysteem

Optisch 
gedeelte

Opto-elektronisch 
ondersteuning

Gas behandeling 
systeem



Gas behandeling systeem





Eerste testen in Leuven 
Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten

21-01-2019
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Eerste ethanol metingen

Eerste testen in Leuven (VCBT)
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Metingen aan containers met peren

Zelfde pluktijdstip/ boomgaard

4 bewaar condities (300 L, -1 ℃)

• Conventionele ULO: 2.5% O2, 0.7% CO2
• ULO met laag CO2: 2.5% O2, 0.2% CO2
• DCA met 0.7% CO2 (2 containers)
• DCA met 0.2% CO2

ULO: Ultra Low Oxygen
DCA: Dynamic Controlled Atmosphere

Feb 2019
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Vergelijking met gouden standaard 
(Gas Chromatograaf-Massa spectrometer)

DCA, 0.2% CO2, week 2



Real-time meting aan emissies van peren



Conclusie/toekomst?

• Sensor lijkt uitermate geschikt voor fruitbewaring

• Voor eind 2019: 

ook veldtesten in Cranfield (UK, aardappel), 

Jork (DE, appel en blauwe bes), 

en een commerciële opslag faciliteit (ism Storex) 

• “Fast Track to Innovation” (EU subsidie) 
voor bouw prototype en commercialisatie 

• Op zoek naar commerciële partijen/investeerders



Dank aan

Financiële ondersteuning

Qing Pan           
Amir Khodabakhsh
Khalil Jahromi
Cor Sikkens
Paul Assman
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Bert Verlinden
Maxime Janssens

Eugène Rokx





Storage capacity 
125.000 Tons
(24 rooms)
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