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VLUCHTIGE ORGANISCHE COMPONENTEN GEVEN 
GEZONDHEIDSTOESTAND VAN PEREN AAN

Conference peren werden bewaard in twee verschillende 
condities: gewone ULObewaring bij 3% O2 en 0.7% CO2 
en RQDCAbewaring waarbij de O2concentraties varieer
den naargelang de RQmetingen. Hier bereikte de O2
concentratie veel lagere waarden dan 3% tot zelfs 0.2%. De 
kwaliteit van de vruchten werd na 5 en 9 maanden bewaring 
opgemeten. Figuur 1 laat zien dat vooral na 9 maanden be
waring de peren in RQDCA, bewaard bij zeer lage zuur
stofconcentraties inwendige problemen hadden ont wikkeld. 
Er werd ook aangetoond dat de 2 bewaarcondities een ver
schillend patroon aan vluchtige organische componenten 
(VOC) produceerden. Vruchten produceren VOC’s in hun 
metabolisme. Afhankelijk van de toestand van de vruchten 
wordt een welbepaalde reactieweg gevolgd resulterend in 
de vorming van specifi eke VOC’s. In de bewaarcontainers 
werden twaalf VOC’s teruggevonden, gaande van C1 (bv. 
methanol) tot C4verbindingen (bv. butanon). Figuur 2 toont 
een biplot van de resultaten van de bepalingen van de 
VOC’s in de bewaarcondities. Hierin zijn enerzijds de terug

gevonden VOC’s weergegeven en anderzijds de twee 
verschillende bewaarcondities. VOC’s die in de buurt staan 
van een bepaalde conditie werden voorna melijk in die 
conditie aangetroffen.

MEER FINETUNING VAN RQ-DCA-PROTOCOL NODIG OM INTERNE 
KWALITEITSGEBREKEN TE VOORKOMEN

In samenwerking met verschillende partners werd in het Interreg
project QCAP een breed band midinfrarood sensor voor 
sporen gassen ontwikkeld. De sensor werkt op basis van spectro
scopische technieken in het midinfrarode gebied van het 
optische spectrum. Als lichtbron wordt een super continuüm 
laser gebruikt. Doordat de laser erg gefocust lucht uitstuurt, kan 
een absorptiecel met refl ecterende uiteinden ge bruikt worden 
waardoor de weglengte voor licht  absorptie door de chemische 
componenten verschillende tientallen meters kan bedragen. Met 
de lange absorbtielengte en hoge lichtsterkte van de laser is het 
mogelijk om zeer lage concentraties te meten. De vluchtige 
componenten geproduceerd tijdens de twee bewaarcondities 
werden zowel met de optische sensor als met de referentietechniek 
door middel van TDUGCMS gemeten (Figuur 3). Uit de 

De laatste jaren is dynamisch gecontroleerde atmosfeer (DCA) bewaring in opmars bij appel. Hierbij varieert 
de O2-concentratie in de koelcel afhankelijk van een bepaalde biorespons die de gezondheidstoestand van de 
bewaarde vruchten weerspiegelt. Uit een proef uitgevoerd door het VCBT bleek de DCA-bewaarmethode voor 
appel niet zomaar direct te werken voor peren. Vluchtige organische componenten (VOC’s) geproduceerd door de 
vruchten tijdens bewaring lijken een mogelijke gezondheidsindicator en biorespons om te gebruiken in een DCA-
bewaarstrategie voor peren. Een prototype van een optische sporengassensor die ontwikkeld werd in het QCAP-
project in samenwerking met verschillende Europese partners werd hiervoor uitgetest.
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Figuur 1: Interne kwaliteit van Conference peren bewaard voor 5 en 9 maanden in 2 bewaar-
condities: gewone ULO en RQ-DCA bewaring. 
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Figuur 2: Biplot van de PCA-analyse uitgevoerd op de metingen van vluchtige 
organische componenten door middel van TDU-GC-MS tijdens de bewaring 
van Conference peren in 2 bewaarcondities: gewone ULO en RQ-DCA 
bewaring.



vergelijking van deze resultaten blijkt dat het verschil tussen de 
bewaar condities het meest uitgesproken was voor de vluchtige 
compo nenten ethanol, methanol en acetaldehyde. Deze compo
nenten waren afwezig of in lage concentraties aanwezig in de 
ULOconditie maar in hoge concentratie in de RQDCAconditie 
met zeer lage O2concentraties. Alhoewel de trend hetzelfde 
was voor de optische sensor als de referentiesensor overschatte 
de optische sensor systematisch de concentratie voor methanol 
en acetaldehyde en onderschatte deze van ethanol. Ethylacetaat 
werd niet gedetecteerd door de optische sensor terwijl aceton 
niet gedetecteerd werd met de referentiemeting. Eén van de 
redenen van de discrepantie is waarschijnlijk de relatief hoge 

concentratie aan ethyleen in het ppm bereik waardoor de 
analyse van de andere componenten in het ppb bereik be
moeilijkt wordt.

POTENTIEEL VAN VLUCHTIGE ORGANISCHE COMPONENTEN 
METING ALS DCA-TECHNIEK

Er werd aangetoond dat verschillen in vluchtige componenten 
tussen verschillende bewaaromstandigheden kunnen worden 
opge  pikt door de optische sensor. 
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Real-time volatile organic components measurements of Conference pears to monitor storage quality 
The last decade a new trend in controlled atmosphere storage is dynamic controlled atmosphere storage in which, in most cases, the oxygen 
concentration set-point is varied online on a fruit based signal. This is currently rather successful for apple storage for which several commercial 
systems exist. The DCA technique that works for apple seems not transferable to pear without changes. Volatile organic compounds (VOC) in the 
storage atmosphere produced by the fruit during storage might be a possible bio response to assess the status of the fruit and might be a suitable 
signal to develop a DCA storage technique for pear fruit. A prototype optical trace gas sensor was tested to measure VOC’s of Conference pear 
during storage.

Figuur 4: Prototype opstelling van de breedband mid-infrarood optische 
gassensor

Figuur 3: Vergelijking van de gemeten concentraties (ppb) van 5 belangrijke 
vluchtige organische componenten na bewaring in ULO en RQ-DCA. De 
concentraties gemeten met de optische sensor zijn weergegeven in donker 
groen en die gemeten met TDU-GC-MS in lichtgroen.

Onderzoek in het kader van het Interreg-project QCAP “Real-time interactive storage quality control in fresh agro products”.




