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‘COOLPLANT’

Het LAtraject ‘COOLPLANT werkt een strategie uit om plant
materiaal van frambozen en bramen voor een vervroegde/
verlate teelt zo optimaal mogelijk te bewaren in de koelcel. 
Het project startte in 2017. De eerste resultaten van het 
project zijn net beschikbaar. De doel van het project is om 
eenvoudige richtlijnen op te stellen voor telers voor een 
optimale opkweek en bewaarstrategie die steunt op ver schil
lende controleerbare parameters zoals teelttechnische maat
regelen, bemestings regimes, bewaarmaatregelen en koel
regime. VCBT voert dit project uit samen met pcfruit, die de 
teeltaspecten voor haar rekening neemt. 

IDEALE GASSAMENSTELLING TIJDENS KOELING

Wat is de invloed van de gassamenstelling tijdens de be
waring van het plantmateriaal? Kennis hierover is belangrijk 
om twee redenen. Enerzijds kan gecontroleerde atmosfeer 
(CA) bewaring, waarbij de zuurstofconcentratie verlaagd en 
de CO2concentratie verhoogd wordt, interessant zijn. De 
ademhaling van de planten wordt door de wijziging in 
atmosfeer geremd, waardoor de planten misschien beter de 
lange bewaring doorstaan. Een hogere CO2concentratie 
werkt ook schimmelremmend. Anderzijds kan té hoge CO2 
of té lage O2 ook plantschade geven. Het is daarom ook 
belangrijk om te weten waar de grenzen liggen. Immers, 
door de plantademhaling zelf wordt al CO2 geproduceerd. 

Zonder beluchting of in een dichte verpakking zal door de 
eigen ademhaling de CO2concentratie al stijgen, zonder 
dat we die zelf gaan wijzigen. De snelheid waarmee dit 
gebeurt is afhankelijk van de plantademhaling.

CA-BEWARING LIJKT VOORLOPIG WEINIG ZINVOL

In de experimenten, die samen met veiling Belorta werden 
opgezet, kwam duidelijk naar voor dat er weinig voordelen 
zijn aan gewijzigde atmosfeer voor de plantbewaring. Er 
zijn eerder risico’s aan verbonden zoals het minder uitlopen 
van knoppen bij hogere CO2concentratie in de bewaring. 
Daarom ging VCBT de ademhaling van de planten in detail 
meten. Dit werd uitgevoerd door planten in een gasdichte 
container te plaatsen waarbij de CO2 en O2concentratie 
met een uiterst nauwkeurige controller werd opgevolgd. Op 
basis van de metingen konden de zuurstofconsumptie en 
CO2productie, de ademhaling berekend worden. Dit deden 
we voor planten met pot, voor de potten alleen en zelfs voor 
de grond zonder wortels. In Figuur 1 is een berekening 
weergegeven wat dit betekent voor een koelcel (570 m³) 
waarin 70 kisten met telkens 80 planten worden bewaard 
wanneer deze niet belucht zou worden. Zonder beluchting 
zou de CO2concentratie in een gekoelde situatie rond 0°C 
ongeveer 0.4% tot 0.8% per week kunnen stijgen. Bij hogere 
temperatuur zal de stijging nog hoger zijn. Bij gebruik van 
kleinere potten, bv. 5L of 2L, kunnen er meer planten in een 
kist en stijgt het CO2gehalte in verhouding sneller.

Frigobewaring van plantmateriaal van bramen en frambozen is ontstaan met als doel meerdere teelten per jaar 
te realiseren. Verse planten worden vanaf april/mei van het eerste jaar opgekweekt en eind december ingepakt. 
Dan gaan de planten de bewaring in om er in januari/februari (voorjaarsteelt) of juli (najaarsteelt) uit te komen. 
Het gekoeld bewaren van plantmateriaal is een dure en risicovolle onderneming. Een goede strategie die verliezen 
door koeling beperkt, is daarom belangrijk. 

Figuur 1: CO2-accumulatie in een gasdichte koelcel van 570m³ gedurende 1 
week voor bramenplanten met pot.  Het aandeel van de potten met grond en de 
grond zonder wortels werd ook gemeten en is weergegeven in stippellijnen. In 
de koelcel staan 70 kisten met telkens 80 bramenplanten in potten van 10L.
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Coolplant - Optimal storage conditions for raspberry and blackberry plants
The long storage in refrigeration of raspberry and blackberry plants aims at having more than one production cycle per year. New plants are grown 
from April/May in the fi rst growing year and packed in December.  Then they are refrigerated and stored until January/February (spring production) 
or July (autumn production). This storage of plant material is a risky and expensive business. Good guidelines in terms of plant properties and cooling 
strategies are needed in order to have a successful storage result.

Onderzoek in het kader van het LA-traject “COOLPLANT – Optimale bewaring van frambozen- en bramenplanten in de koeling”, 
HBC 2016.0784,  gefi nancierd door Agentschap Innoveren en Ondernemen, het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT), 

Boerenbond, Driscoll’s of Europe B.V. en Delphy Team Houtig Kleinfruit

INVRIEZEN: 
INVLOED VAN HET VOCHTGEHALTE VAN DE POTTEN

In een andere proef werd het invriesgedrag van de planten met 
pot bekeken in functie van de vochtigheidsgraad van de grond. 
De temperatuur in de koelcel wordt ingesteld op 2 °C. Van elke 
pot wordt het gewicht en het bodemvochtgehalte opgemeten. In 
elke pot wordt een bodemvochtsensor en een temperatuurlogger 
geplaatst. Het bodemvocht werd op specifi eke tijdstippen ge
meten; het temperatuurverloop in de potten werd continu ge re
gistreerd. Als de potten voldoende waren ingekoeld na een 
10tal dagen werden de ingevroren potten op een temperatuur 
van 17 °C geplaatst om te ontdooien.  Het temperatuursverloop 
(gemiddelde van 4 frambozen) van de natte en droge potten 
wordt weergegeven in Figuur 2. In de droge potten wordt een 
lagere temperatuur sneller bereikt dan in de natte potten. Vooral 
bij het realiseren van een temperatuur van 0 °C merken we een 
groot verschil in tijd tussen de natte en droge potten. In de droge 
potten wordt een temperatuur van 0 °C sneller bereikt (na 56 u) 
terwijl het voor de natte potten langer (na 73 u) duurt.

NORMEN VOOR GEHALTEN AAN RESERVESTOFFEN IN 
PLANTWEEFSEL

Tijdens de bewaring verbruikt de plant nog een gedeelte van 
haar reservestoffen door ademhaling. Om de lange bewaring 
te overleven moeten er voldoende reservestoffen aanwezig 
zijn in de plant bij de inzet in bewaring. Daarom onderzocht 
VCBT in 2019 de evolutie van de reservestoffen tijdens de 
bewaring van de planten. Figuur 3 geeft een dergelijk ver
loop weer voor bramenplanten. Hierin is duidelijk dat de 
planten stilaan hun suikers verbruiken. Na september, wan
neer het suikergehalte minimaal was, begon er uitval op te 
treden bij het uitplanten in de teelt. Op basis van dergelijke 
experimenten en ervaringen en via de kennis van de hoe
veel heid reservestoffen in de plant kunnen er richtlijnen 
opgesteld worden rond de minimale hoeveelheid reserve

stoffen die een frambozen of bramenplant nodig heeft voor 
lange bewaring, waarbij de kans op verliezen tijdens de 
koeling geminimaliseerd wordt en een optimale productie 
tijdens de verlate teelt gegarandeerd kan worden. Dit project 
zal gevalideerd worden in praktijkomstandigheden.

Figuur 3: Evolutie van de reservestoffen in de wortels tijdens de bewaring van 
de bramenplanten.

Figuur 2: Evolutie van het temperatuurverloop bij het invriezen van natte 
(49,2 %) en droge (33,7 %) potten met frambozenplanten.




