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De raad van bestuur van het VCBT is  
als volgt samengesteld:

LEDEN

P. Thoen, voorzitter 
W. Keulemans, ondervoorzitter 
L. Vanoirbeek 
D. Bertels 
C. Courtin 
R. Demaré 
J. Lammertyn 
N. Buys

WAARNEMERS

H. Morren
M. De Moor

DIRECTEUR & WETENSCHAPPELIJK COÖRDINATOR

B. Nicolaï

BESTUURSCOMITÉ

P. Thoen, voorzitter 
L. Vanoirbeek, algemeen secretaris VBT 
B. Nicolaï, directeur

STUURGROEPEN

De Stuurgroepen Fruit en Groenten worden voorgezeten 
door respectievelijk P. Thoen en D. Bertels, en hebben 
vertegen woordigers van de veilingen, directeurs van de 
praktijk centra en telers als lid.

PERSONEEL 

• Personeel VCBT v.z.w.

B. Alves da Rocha, onderzoeker  
E. Bobelyn, kwaliteitsverantwoordelijke 
S. Boone, laboratoriumtechnoloog 
A. Convents, onderzoeker 
M. Janssens, onderzoeker 
A. Schenk, werkleider 
J. Schuermans, laboratoriumtechnoloog 
K. Teniers, laboratoriumtechnoloog 
J. Tirry, verantw. technische ondersteuning 
B. Verlinden, werkleider 
E. Vranken, laboratoriumtechnoloog

• MeBioS - Naoogstgroep van de KU Leuven

T. Andargie  
M. Assefa 
A. Benchennouf 
W. Beshir 
N. Bessemans 
A. Castro 
I. Cenens 
T. Defraeye 
M. Delele 
E. Dekempeneer 
A. Dizon 
A. Geeraerd 
W. Gruyters 
M. Hertog 
X. Hui 
D. Huluka  
S. Janssen 

S. Karimi 
P. Le Ho 
C.I. Mata Martinez 
M.V.T. Nguyen  
A. Piovesan 
L. Pols 
S. Pols 
M. Retta 
J. Salagovic 
K. Terzoudis 
V. Vancauwenberghe 
T. Van De Looverbosch 
V. Vicent 
I. Vendel 
P. Verboven 
Z. Wang
Y. Zhao 

Graag stellen wij u het jaarverslag van het Vlaams 
Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) 
van 2018 voor. Het VCBT verleent technologisch advies 
en geeft voorlichting aan veilingen en tuinders, en voert 
onderzoek uit met betrekking tot de kwaliteit en bewaring 
van tuinbouwproducten. In dit jaarverslag geven wij een 
overzicht van de activiteiten van het VCBT in 2018. 

In 2018 werden de statuten van het VCBT geactualiseerd. 
De belangrijkste wijziging was de introductie van stuur
groepen die de vroegere telersadviesraden groenten en 
fruit vervangen. Het was immers zo dat de vergaderingen 
van deze laatste organen de facto meer werden bijge
woond door vertegenwoordigers van de veilingen en 
andere praktijkcentra dan door telers. Tegelijkertijd werd 
beslist om vanaf 2018 meerdere malen per jaar contact
momenten met telers te organiseren in een aantal vaste 
locaties verspreid over het land en aansluitend op andere 
vergaderingen met telers. Op deze manier blijven de 
stuur groepen het platform om technische aspecten van 
onderzoek te bespreken en is er anderzijds een nieuw 
platform voor directe interactie met telers. Wij menen 
dat dit zowel de kwaliteit als de praktijkrelevantie van 
het onderzoek gevoelig zal verbeteren.

Het VCBT beëindigde in 2018 de modernisering van de 
koelinfrastructuur. In het totaal beschikt het VCBT nu over 
14 containers die geschikt zijn voor bewaring onder 
dynamische gecontroleerde atmosfeer (RQDCA). Hier
naast zijn er nog 70 aansluitingen die kunnen gebruikt 
worden voor gewone CAcontainers, hoezen of kleinere 
recipiënten. Dit is een gevoelige uitbreiding en ver be
tering van de bewaarcapaciteit. Tegelijkertijd heeft het 
VCBT samen met de Naoogstgroep van KU Leuven de 

infrastructuur voor het instrumenteel meten van smaak en 
aroma van groenten en fruit verder uitgebouwd. Dit 
meetplatform is nu één van de meest geavanceerde in 
Europa. Deze investeringen werden gerealiseerd met 
steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). 
Om de mogelijkheden van smaakonderzoek verder toe 
te lichten aan de hand van voorbeelden uit andere 
sectoren organiseerden het VCBT en KU Leuven op 28 
november een studiedag rond smaak (Smakelijk (M)(W)
eten!). Deze studiedag werd bijgewoond door 65 
deelnemers.

De ISO17025 en GEPaccreditaties van het VCBT 
konden in 2018 verlengd worden dankzij de voortgezette 
inspanningen van het personeel. Deze accreditaties 
veruitwendigen onze visie op kwaliteit die op alle niveaus 
dient nagestreefd te worden, van tuinder tot veilingsvloer 
en kwaliteitslaboratorium. Kwaliteit is immers essentieel 
om de internationale concurrentiepositie van onze 
tuinbouwsector te bestendigen.

Het VCBT wenst het Departement Landbouw en Visserij, 
het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, het Agentschap 
Innoveren & Ondernemen, de Europese Commissie, het 
FWO, de Academische Stichting Leuven, de provincie 
VlaamsBrabant, alle veilingen aangesloten bij het 
Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties, de KU 
Leuven en alle andere partners waar het mee heeft 
samen  gewerkt in het afgelopen jaar te danken voor hun 
financiële steun en vertrouwen.

Patrick Thoen, voorzitter
Bart Nicolaï, directeur
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FOCUS OP BEWAARTECHNOLOGIE, KOELMIDDELEN,  
1-MCP EN SMAAK

Enerzijds heeft de adviesdienst als doel om innovaties te 
introduceren die resulteren uit het onderzoek rond bewaring en 
kwaliteit van groenten en fruit bij de doelgroep, en anderzijds te 
zoeken naar technologische oplossingen voor vragen vanuit de 
doelgroep. Nieuwe ontwikkelingen worden daarom op de voet 
gevolgd en geïntroduceerd bij telers en veilingen. Belangrijke 
innovaties in 2018 waren nieuwe bewaartechnologieën zoals 
dynamische gecontroleerde atmosfeer (DCA), nieuwe koel
middelen en de toepassing van 1MCP op Conference. Daarnaast 
kreeg ook be drijfs hygiëne extra aandacht met ontsmetting en 
opvolging van ziektedruk om bewaarziekten te vermijden. Ook 
smaak van het tuinbouwproduct werd een speerpunt: VCBT 
organiseerde er een studieavond over (Figuur 1) .

ADVIES BIJ AFSTELLING VAN SORTEERLIJNEN EN 
OOGSTMACHINES

Reeds vele jaren doet VCBT metingen bij telers en klanten in 
sorteerlijnen en oogstmachines om na te gaan of er hier geen 
mechanische (bluts) schade optreedt van de vruchten. Een 
ver  keerd afgestelde of versleten onderdeel kan soms onge
merkt veel kwaliteitsverlies veroorzaken. Bedrijven die een 

ver moeden hebben van dergelijke schade kunnen een be
roep doen op VCBT voor een meting met de elektronische 
vrucht die alle blutsveroorzakende schokken registreert. Zo 
wordt de oorzaak van de schade door de machine gelo
kaliseerd en kan een oplossing gezocht worden. VCBT wordt 
hiervoor gevraagd in binnen en buitenland voor sorteer en 
verpakkingslijnen van allerhande producten: van appel tot 
avocado…

ADVIES BIJ BOUW OF INRICHTING VAN KOELCELLEN: 
ONDERSTEUNING MET CFD

De bouw van nieuwe koelcellen is een belangrijke beslissing 
voor een tuinbouwbedrijf. Het gaat gepaard met grote 
investeringen. Daarom is onafhankelijk advies hierbij ge
wenst. VCBT helpt met een onafhankelijk advies op basis van 
de noden van het bedrijf voor de bedoelde toepassing en de 
best beschikbare technologie. 

Bij bestaande koelcellen kan de inrichting en stapeling van 
het product een grote invloed hebben op de inkoelsnelheid 
en het energieverbruik. VCBT adviseert bedrijven bij de  
(her) inrichting van de koelcellen of bij bepaalde aan
passingen zoals de plaatsing van flappen of spoilers of extra 
wanden/ventilatoren. Vaak gaat dit op basis van ervaring, 
maar in een aantal gevallen is meer ondersteuning vereist en 
wordt er een beroep gedaan op de Postharvest groep van 
KU Leuven om met stromingsberekeningen op basis van CFD 
(Computational Fluid Dynamics) berekeningen te maken.

KALIBRATIES VAN MEETTOESTELLEN VOOR KWALITEIT

VCBT is geaccrediteerd voor een heel aantal kwaliteits
metingen op fruit en groenten (zie verder in dit jaarverslag). 
Maandelijks richt VCBT ook kalibraties in van de verschillende 
meettoestellen die door de klanten (proeftuinen, veilingen en 
telers) worden gebruikt om kwaliteitsmetingen uit te voeren 

‘in het veld’. Na afspraak kan je je penetrometer, brixmeter, 
titrator,.. binnenbrengen om te laten kalibreren. Ook andere 
bedrijven die geen lid zijn van VCBT kunnen van deze dienst 
gebruik maken tegen betaling. Op die manier meet de hele 
sector hetzelfde en kunnen resultaten onderling vergeleken 
worden. Niet enkel het meettoestel is belangrijk, ook de 
manier waarop de meting wordt uitgevoerd, bepaalt vaak 
het resultaat. Daarom werden er kwaliteitshandboeken 
geschreven die beschikbaar zijn op www.vcbt.be. Daar kan 
je ook verschillende video tutorials vinden over kwaliteits
metingen en kalibraties onder http://vcbt.be/publicatiesen
demonstraties/. Soms worden er ook meetsessies ingericht 
waar op je kan leren hoe best bepaalde metingen uit te 
voeren om betrouwbare resultaten te krijgen. Dit kan ook op 
aanvraag van een bedrijf gebeuren. 

ONDERWERPEN WAARVOOR U O.A. BIJ ONS  
ADVIES KAN VRAGEN

 • Bewaartechnologie voor fruit en groenten 
• Koelinstallaties: offerten en aanpassingen 
• Omschakeling naar nieuwe koelmiddelen (Figuur 2)

 • Transport van fruit en groenten 
• Kwaliteit en kwaliteitsbehoud 
• Oogstdata 
• Kwaliteitsmetingen  
• Verpakking ontwerp 
• Smaak en aromaopvolging 
• Sorteer en oogstinstallaties  
• Ketenopvolging 
• Naoogstbehandelingen 
• Ontsmetting en bedrijfshygiëne

VCBT ADVIESDIENST IN STEVIG NETWERK 

De adviesdienst van VCBT is ingebed in 
een uitgebreid kennis centrum rond be
waring en kwaliteit van groenten en fruit, 
sensoren en koeltechniek in de brede zin. 

Onze werking gaat nl. hand in hand met deze van de 
postharvest groep van de KU Leuven (MeBioS). MeBioS staat 
voor het departement Mechatronica, Biosensoren en 
Statistiek van de Faculteit BioIngenieurswetenschappen. 
Daarnaast is VCBT sinds 2014 ook verbonden bij Agrolink 
Vlaanderen, een breed platform dat de belangrijkste Vlaamse 
kennistoe leveranciers in land en tuin bouw verenigt. Voor 
onderwerpen die beter aansluiten bij de expertise van 
andere partners binnen dit platform kunnen we dan 
doorverwijzen. Voor energie projecten is VCBT aangesloten 
bij Enerpedia, het energie platform.

DOELGROEP

De eerste doelgroep van de adviesdienst zijn de Belgische 
tuinbouwcoöperaties en hun leden (telers).  Daarnaast kunnen 
ook alle andere coöperaties en bedrijven in de tuinbouwsector 
(verpakking, verwerking, handel, transport,..) tegen betaling bij 
ons terecht.

CONTACT

Tel. 01632.27.32  GSM: 047698.26.54
Email: info@vcbt.be

Met de adviesdienst wil het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) de fruit en groente
sector een service op maat aanbieden. Enerzijds biedt VCBT algemeen advies voor de hele sector via nieuws
brieven, artikels en voordrachten. Anderzijds doen bedrijven ook beroep op VCBT voor zeer gericht advies op 
maat, zoals bv. bij de bouw van nieuwe koelcellen of bewaarproblemen van een specifiek product. VCBT werkt 
nauw samen met de Postharvest groep van de KU Leuven. Beide groepen doen onderzoek naar alles wat te maken 
heeft met bewaring en kwaliteit van tuinbouwproducten. De adviesdienst tracht vooral naar praktische oplossingen 
te zoeken op korte en lange termijn, hetzij met bestaande technieken, hetzij met nieuw ontwikkelde methoden. 
Energiebesparing, DCA (dynamisch gecontroleerde atmosfeer), de toepassing van 1MCP (1methylcyclopropeen) 
op Conference en smaak waren speerpunten in 2018.

Extension service
The extension service of VCBT was permanently accessible for growers and auctions. Most advice was given by phone, e-mail or during visits at the 
farm. General information was given during presentations, publications and study days. Video tutorials were added to the website with guidelines 
for measuring procedures for brix and firmness measurement of horticultural produce. VCBT is a member of Agrolink Flanders. 

De adviesdienst van VCBT valt binnen de basisfinanciering van Vlaanderen, Departement Landbouw en Visserij, het Verbond 
van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) en de provincie VlaamsBrabant

Figuur 1: Studieavond smaak: Dirk Peeters van Didess bereidt een 
dessertje…

Figuur 2: Omschakeling naar nieuwe koelmiddelen was belangrijk thema in 2018
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2018: KORTE WARME BLOEI, WARME ZOMER 

2018 was een jaar met een korte bloei, gunstige celdelingsfase 
en een hete droge zomer. Dit alles had zijn gevolgen voor de 
kwaliteit en rijpheid van het fruit. De gunstige celdelingsfase 
zorge voor vruchten met veel cellen die de capaciteit hadden 
om hard te zijn. Dat bewezen ook in de metingen. De droge 
hete zomer zorgde voor een tragere vruchtgroei die zich 
weerspiegelde in een kleiner kaliber. De suikergehalten waren 
dan weer van ongekende hoogte, terwijl de vruchten minder 
zuur waren.

TOESTAND PEER (CONFERENCE)

Conference was eerder klein, redelijk hard en superzoet. 
Conference stelt over het algemeen meer problemen in de 
bewaring na een somber groeiseizoen. Voor het eerst sinds 
de metingen was de zetmeelomzetting al wat verder ge vor
derd en dit gaf aan dat de rijping toch al wat verder zat. 
Daarom was er het advies om vroeg te plukken. 
Zie Tabel 1.

Voor de peren die naar het eind van het plukvenster geplukt 
werden, werd geadviseerd om ze best te behandelen met 
1methylcyclopropeen (Smartfresh): na een dergelijke be han
deling blijven ze langer hard en is de kans op schilbruin ook 
veel kleiner tot bijna nihil.

TOESTAND APPEL (JONAGOLD)

Bij appel zagen we, omwille van de warme zomer, een lage 
zuurheid en een normale tot hoge zoetheid. Bij appel kunnen 
door een warme zomer wel wat meer problemen ontstaan in 
de bewaring. Typische problemen na een warme zomer zijn: 
glazigheid, zonnebrand, schilbruin en vettigheid.

Glazigheid en zonnebrand zijn zichtbaar bij de oogst en 
sterk aangetaste vruchten hou je best uit de bewaring: hun 
weefsel is aangetast en kan in de bewaring verder gaan 
bruin worden. Om vettigheid te voorkomen pluk je best op 
tijd. Schilbruin kan je afremmen door te bewaren bij een zo 
laag mogelijk zuurstofgehalte. Schilbruin en vettigheid 
kunnen ook prima geremd worden door een toepassing van 
1methylcyclopropeen.

BEWAARCONDITIES 2018

De bewaarcondities voor 2018 zijn te vinden in Tabel 2.  
Wat betreft de bewaarcondities: de vruchten konden in 
2018 op de laagste temperatuur kunnen bewaren: dus 
Conference op 1°C, omwille van de hoge suikergehalten. 
Vruchten die behandeld zijn met 1MCP dienen steeds iets 
hoger in temperatuur en zuurstof te worden bewaard en 
hebben ook een apart schema voor daling van zuurstof: 
deze zijn beschikbaar bij de firma of VCBT!

Hoe langer je wil bewaren, des te nauwer luistert het pluktijdstip. VCBT bepaalt jaarlijks de landelijke plukdata. 
Die geven een goede indicatie van de vroegheid/laatheid van een bepaald jaar. De individuele percelen van 
een bedrijf kunnen afwijken van deze datum. Daarom is het belangrijk om zelf de rijpheid op te volgen van de 
vruchten. VCBT reikt de telers daarvoor een aantal handige tools hiervoor aan zoals de perceelsspecifieke NIR
plukdatabepaling of handleidingen om zelf rijpheidstesten te doen. 

Harvest date prediction of apple and pears
Every year the Flanders Centre of Postharvest Technology (VCBT) determines the optimal picking dates for the long storage of the common apple 
and pear cultivars in Belgium (see Table 1). VCBT also provided the storage conditions for all common cultivated cultivars (Table 2). VCBT provided 
several tools to help the growers with the determination of optimal picking date of his fields: video tutorials and manuals are available on www.
vcbt.be

De plukdatumbepaling valt binnen de basisfinanciering van Vlaanderen, Departement Landbouw en Visserij,  
het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) en de provincie VlaamsBrabant

Tabel 2: Bewaarcondities 2018  
voor lange bewaring van appel en peer

BEWAARCONDITIES 2018-2019 / APPEL

CULTIVAR TEMPERATUUR 
(°C) O2 (%) CO2 (%)

WACHTTIJD  
VÓÓR 

ULO (dagen)

Jonagold

1.0 1.0 2.5 à 3 1

Jonagoldmutanten

Belgica

Greenstar

Pinova

Jonagold

1.2 à 1.5 1 à 1.5 2.5 à 3 10 à 14
Jonagoldmutanten

Greenstar

behandeld met 1-MCP

Boskoop
3 à 3.5 2 à 2.5 <0.8 7 à 10

Cox’s O.P. 

Braeburn 1.0 2.5 à 3 < 0.8 21

Elstar 1.0 2 à 2.5 <1.0 1

Gala

1.0 1 à 2 2 à 2.5 1Golden

Gloster

Kanzi® 3.0 à 3.5* 2.0 0.8 21

Bewaarcondities 2018-2019 / PEER

Conference 1.0 
1.0

21  
2.5 à 3

< 0.9  
< 0.8

21
vanaf dag 21

Doyenné  
(ook Sweet Sensation) 0.5 2 à 2.5 < 0.8 21

Durondeau 1.0

* Kanzi geleidelijk afkoelen van oogsttemperatuur in 1 week naar 3.0°C

Tabel 1: Landelijke plukdata 2018  
voor lange bewaring

CULTIVAR PLUKDATA VOOR LANGE BEWARING

A
P
P
EL

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 en mutanten 11  25 september

Kanzi 8  13 september

P
EE

R

Conference 16  30 augustus

Doyenné (en Sweet Sensation) 25  31 augustus

Durondeau 20  24 augustus
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NIR IN EEN NOTENDOP

VCBT analyseert met Nabijinfraroodspectroscopie (NIR) de 
gereflecteerde straling afkomstig van nabijinfraroodlicht 
licht invallend op een vruchtstaal. Het gaat hier over golf
lengtes van 1000 tot 1700 nm. De vrucht absorbeert en 
reflecteert een gedeelte van dit licht. De samenstelling en de 
textuur van de vrucht hebben een invloed op de absorptie 
van het licht. Het bekomen spectrum van de spectrofotometer 
bevat dus specifieke informatie over de samenstelling van de 
vrucht. Per vrucht worden 2 aparte spectra gemeten op de 
groene en de bloszijde, die op zich al een gemiddelde 
vormen van 100 scans. 

Het spectrum wordt vervolgens in relatie gebracht met de 
referentiedata van de kwaliteitseigenschappen van de 
vruchten. Uit deze relatie wordt uiteindelijk een kalibratie

model berekend dat de gelinkte kwaliteit voorspelt. Het op
stellen van het kalibratiemodel behoort tot het voor bereidende 
werk vooraleer je het toestel kan gebruiken om rechtstreeks 
de kwaliteit en de rijpheid van vruchten te voorspellen.

REFERENTIEMETINGEN VAN KWALITEIT:  
SUIKER, HARDHEID EN ZETMEEL

In de praktijk zijn de belangrijkste kwaliteitseigenschappen 
het opgelostestofgehalte (suiker), de hardheid, het zetmeel
gehalte en de fysiologische leeftijd. Het suikergehalte van 
een appel of peer neemt gedurende het seizoen toe door de 
omzetting van zetmeel. De referentiemeting van het opge
loste   stofgehalte gebeurt met een refractometer (°Brix). De 
hardheid van een vrucht wordt gemeten met een Texture 
Analyzer (kg/cm²) die kan vergeleken worden met een auto
matische penetrometer. De fysiologische rijpheid wordt uitge
drukt in het aantal dagen vóór de optimale oogstdatum.

KALIBRATIEMODELLEN: ROBUUST MAKEN

De input voor het kalibratiemodel moet een grote diversiteit 
aan vruchtstalen bevatten. VCBT voerde daarom referentie
metingen uit verspreid over het seizoen maar ook tussen 
verschillende seizoenen van tientallen jaren. Hierdoor wordt 
de variatie tussen én in de seizoenen meegenomen in het 
model. Dit is nodig aangezien seizoenen sterk kunnen 
verschillen en gedurende het seizoen de vrucht een voort
durende verandering ondergaat. Op die manier kunnen 
vruchten uit een verschillend rijpheidsstadium en dus ook 
schommelende vruchtparameters geanalyseerd worden. Zo 
maak je de kalibratiemodellen robuust, zodat ze veel situaties 
in de toekomst aankunnen.

Elke fruitteler kan beroep doen op VCBT voor pluktijdstipadvies van zijn percelen Jonagold en Conference. Dit 
advies per individuele boomgaard is interessant omdat er grote verschillen in rijpheid tussen de percelen zijn. 
Dit advies is gebaseerd op NIRreflectantiemetingen. Deze metingen zijn nietdestructief en behoorlijk snel. Op 
basis van kalibratiemodellen kan VCBT een pluktijdstipvoorspelling geven voor een 100tal percelen. Dit jaar 
investeerde VCBT in een nieuwe spectrofotometer. De huidige kalibratiemodellen moeten daarom aangepast 
worden zodat ze ook gebruikt kunnen worden wanneer we meten met de nieuwe meter.

Prediction of optimal picking date for individual pear and apple orchards based on NIR
Fruit maturity and quality are very important during storage and shelflife. The common analyses to determine fruit quality are often destructive and 
time consuming. Modern techniques are often too complicated to be used by growers. NIR spectroscopy is fast, handy in use and non-destructive.  
Based on NIR measurements VCBT is predicting the optimal picking date for more than 100 individual Jonagold, Conference and Kanzi orchards 
with good results. VCBT is offering these predictions as a service for the growers. This year VCBT invested in a new spectrophotometer. Lots of 
measurements were done on both meters to get an idea of the measurement differences. In the future VCBT will standardize their calibration models 
to the new meter.

Dit onderzoek valt binnen de basisfinanciering door Vlaanderen, Departement 
Landbouw en Visserij, het Verbond van de Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) en 

de provincie VlaamsBrabant

THEORIE OMGEZET IN PRAKTIJK 

Al vijftien jaar geeft VCBT boomgaardspecifiek pluktijdstip
advies. Dit jaar gebeurde dit voor Jonagold, Conference en 
Kanzi. In de praktijk begint alles met een goede staalname 
door de teler of door de veiling. De telers houden verschillende 
regels in acht bij het plukken van de vruchten die gebruikt 
worden voor de analyse. De vruchten worden zo snel 
mogelijk (liefst gekoeld) naar VCBT gebracht. Om nauw
keurige resultaten te behalen dienen er per staal (lees: 
perceel) minimum 20 vruchten gemeten worden want de 
biologische variatie binnen een boom en tussen bomen van 
een perceel is groot. Bovendien wordt gemeten op twee 
tijdstippen per perceel met 1 week interval. Binnen 1 week 
na de laatste metingen krijgt de teler, via de veiling, de 
voorspelde plukdata, suikergehalte en hardheid zodat hij de 
pluk nog tijdig kan plannen.

EERSTE METINGEN MET NIEUWE SPECTROFOTOMETER

VCBT kocht dit jaar een nieuwe spectrofotometer. We bleven 
trouw aan het merk Zeiss en investeerden in een Corona Plus 
remote VIS/NIR met OMK meetkop (Figuur 1). Deze nieuwe 
meter heeft verbeterde elektronica waardoor de metingen nog 
nauwkeuriger gebeuren. De nieuwe meetkop heeft ook een 
045° geometrie waarbij we de vruchten verticaal belichten en 
het licht opvangen onder een hoek van 45°. Dit is belangrijk 
om het effect van de glans weg te nemen. Dit jaar werden vele 
partijen vruchten dubbel gemeten, zowel op de oude als op 
de nieuwe spectrofotometer zodat we een idee konden krijgen 
van de verschillen tussen beide meters (Figuur 2). Met deze 
info kan VCBT ook de kalibratiemodellen aanpassen zodat de 
voorspellingen in de toekomst ook kunnen gebeuren op basis 
van metingen met de nieuwe meter.

Figuur 1: Nieuwe spectrofotometer Zeiss Corona Plus Remote VISNIR.

Figuur 2: Verschil tussen appelspectrum gemeten op oude en nieuwe 
spectrofotometer
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STARTDATUM VOOR ZOMER- ÈN BEWAARRASSEN

Er bestaat vooral de neiging om de zomerrassen onrijp aan 
te voeren. Uit de vele zomerrassen test VCBT slechts een 
selectie van commercieel interessante rassen. Nu zijn dit de 
zomer en herfstrassen Belgica, Delbarestivale, Beurré Hardy, 
Triomphe de Vienne en Durondeau. Om te vermijden dat telers 
de bewaarrassen te vroeg plukken en aanleveren, stelt men 
voor zowat alle bewaarrassen ook een begindatum voor 
aanvoer vast, die kan afwijken van de startdatum voor lange 
bewaring. Voor lange bewaring moet een vrucht im mers 
fysiologisch voldoende ver ontwikkeld zijn zodat hij na 
bewaring goed op smaak komt en niet uitdroogt tijdens 
bewaring. 

SMAAK EN AROMA ZIJN HET DOEL

VCBT heeft van smaak en aroma een belangrijk strategisch 
platform gemaakt. Het onderzoek “Wering onrijp fruit” pas 
hier dan ook in. Te vroeg geplukt fruit is smaakloos en komt 
nooit op smaak. Het zit fysiologisch nog niet op het punt 
waar op het in staat is om bij door te rijpen en voldoende 
aroma’s te vormen.

OBJECTIEVE PARAMETERS GEMETEN VOLGENS ISO 17025

Veel consumenten kiezen voor een mooi gekleurde vrucht. 
De buitenzijde van de vrucht is echter niet altijd een goede 
maatstaf voor de rijpheid. Sommige kleurmutanten kleuren al 
heel vroeg in het seizoen mooi rood hoewel ze absoluut nog 
niet rijp zijn. Het volstaat daarom niet om enkel de kleur of 
maat te beoordelen. Bij de rijping van fruit gaat de samen
stelling wijzigen. Soms loopt dit gelijk met de uitwendige 
kleuromslag maar bij kleurmutanten is hier vaak een discre
pantie. Het suikergehalte gaat toenemen en het zuurgehalte 
en de hardheid nemen af. De achtergrondkleur wijzigt van 
groen naar geel. Het zetmeelgehalte neemt af hetgeen visueel 
duidelijk wordt gemaakt in de lugoltest. 

Door deze inwendige parameters te meten krijg je pas een 
echt betrouwbaar beeld van de echte rijpheid van de vrucht. 
Vanaf begin juli neemt VCBT wekelijks stalen van referentie
bomen van de beoogde rassen. Van deze stalen meten de 
onderzoekers de hardheid, het suiker en zuurgehalte, het 
zetmeelstadium en de grondkleur. 
Al deze metingen worden uitgevoerd conform de ISO 17025 
accreditatie. Voor al deze parameters bestaan er minimum
normen. Als deze normen bereikt zijn, volgt er een advies 

om de betreffende cultivar te laten aanvoeren. Bij appel 
primeren hier een minimale zetmeelwaarde en opgeloste stof
gehalte, terwijl voor peer de hardheid en opgelostestof ge
halte de belangrijkste parameters zijn. De geadviseerde 
data voor 2018 staan vermeld in tabel 1. Bovendien worden 
ook nabijinfraroodspectra (NIR) bepaald die we kunnen 
gebruiken in modellen om de plukdatum te bepalen.

TELERS: DOE ZELF EENS EEN RIJPHEIDSMETING,  
ZO VERMIJD JE NADIEN DISCUSSIES

VCBT spoort telers sterk aan om zelf simpele rijpheidstesten 
uit te voeren. Kleur en maat zijn immers niet de juiste 
parameters voor rijpheid. Zo kan men nadien discussies bij 
de aanvoer vermijden over het al dan niet rijp zijn van een 
partij vruchten. Eenvoudige metingen die je op het bedrijf 
kan uitvoeren, zijn een correct uitgevoerde hardheidsmeting, 
meting van het suikergehalte en de zetmeelomzetting. De 
werkwijze voor de rijpheidsmetingen staat haarfijn uitgelegd 
in het plukboekje en op de video tutorials (www.vcbt.be)

Elk jaar weer opnieuw is het uitkijken naar de nieuwe oogst appelen en peren! Vaak halen deze vroege vruchten 
hoge prijzen. Toch is het belangrijk dat het aangeboden fruit voldoende rijp is. Onrijp primeurfruit stelt de consu
ment teleur waardoor hij niet geneigd zal zijn tot een herhalingsaankoop. Om dit te vermijden legt het Federaal 
Voedselagentschap (FAVV) jaarlijks de data vast waarop men een bepaalde cultivar mag beginnen leveren. 
Objectieve parameters liggen aan de basis van de vaststelling van deze aanvoerdata. Sinds 1998 voert VCBT het 
onderzoek naar deze parameters. VCBT spoort de telers ook aan om zelf rijpheidstesten te doen en niet 
blindelings op kleur of maat te plukken.

Assessment of the commercialisation date of apple and pear cultivars
At the beginning of the season fruit is expensive and growers try to pick their summer fruit as early as possible to get a premium price. This is not 
always good from a quality point of view, since the fruit are not yet tasty enough. In order to avoid unripe fruit to enter into the market, the VCBT 
determines the harvest date for summer cultivars. The harvest dates for 2018 are mentioned in table 1.

Dit onderzoek valt binnen de basisfinanciering van Vlaanderen, Departement Landbouw 
en Visserij, en het Verbond van Belgische tuinbouwcoöperaties (VBT)

Figuur 1: Zonnebrand kwam in de warme zomer van 2018 frequent voor.

Figuur 2: Met een eenvoudige refractometerkijker kan je het opgelostestof
gehalte van je vruchten goed bepalen. VCBT controleert jaarlijks de juistheid 
van deze meters voor je.

Tabel 1: Aanvoerdata voor zomer- en bewaarrassen 
appel en peer 2018

CULTIVAR AANVOERDATUM CULTIVAR AANVOERDATUM

Delbarestivale 31/07/2018 Elstar 23/08/2018

Triomphe de Vienne 07/08/2018 Gala 23/08/2018

Durondeau 14/08/2018 Boskoop 04/09/2018

Conference 16/08/2018 Jonagold 10/09/2018

Belgica 23/08/2018 Golden 10/09/2018

Doyenné 28/08/2018 Braeburn 09/10/2018

Beurré Hardy 28/08/2018
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ERKENNING

Sinds 9 augustus 2017 is er een erkenning voor de toepassing 
van ethyleen voor de teelt van tomaten onder bescherming. 
De toepassing dient te gebeuren op het einde van de teelt op 
getopte planten en dit om ongelijkmatige afrijping van de 
laatste vruchten te vermijden. De dosis is maximaal 0,5 ppm 
ethyleen gedurende 6 weken tijdens de nacht. Deze dosis 
wordt gerealiseerd vanuit gascilinders met 4% ethyleen. 
Verder informatie is te vinden op www.fytoweb.be.

JUISTE DOSERING VAN ETHYLEEN IN DE SERRE

Dit gebeurt het best met een automatisch doseersysteem 
waar bij met één of meerdere nauw keurige ethyleen sensoren 
de ethyleenconcentratie in de lucht tussen de planten wordt 
gemeten. De sensoren zijn gekoppeld aan een doseersysteem 
waardoor automatisch ethyleen wordt gedoseerd wanneer 
de concentratie daalt onder een in te stellen minimum. De 
dosering stopt ook automatisch wanneer de ingestelde 
maximum concentratie bereikt wordt. Nadeel van dit systeem 

is dat voor kleine serres het een relatief dure investering 
vergt. Een alternatief is de dosering manueel uit te voeren 
met een flowregelaar op de gasfles in het gangpad (Figuur 
1). Het volume van het te doseren gas wordt berekend om 
0,5 ppm te bereiken op basis van het volume van de serre. 
Doseren van dit volume met een flowregelaar en timer kan 
bijvoorbeeld gedurende een bepaalde doseerperiode van 
één uur. Bijdoseren tijdens de nacht kan nodig zijn als een 
daling van de concentratie wordt verwacht.

BELANG VAN EEN HOMOGENE VERDELING  
VAN ETHYLEENGAS OVER DE SERRE

Het advies is om enkel ’s nachts te behandelen. De dosering 
kan gedurende 12 uur gebeuren wanneer er geen personeel 
aanwezig is. Om lek naar naburige serres te vermijden 
dienen de verluchtingsramen en poorten van de serre ge
sloten te worden. Door de ventilatoren te laten draaien vanaf 
de start van de toepassing wordt een uniforme verdeling van 
de ethyleen bekomen. ’s Morgens is verluchting belangrijk 
om de aanwezige ethyleen te verwijderen. De behandeling 
wordt best gedurende maximaal 6 weken elke nacht her
haald.

Op het einde van het teeltseizoen wanneer de planten getopt zijn en de vruchten van de laatste drie trossen uitge
groeid zijn, kan ethefon toegepast worden om afrijping en kleuring van de vruchten te versnellen. Het gebruik van 
ethefon wordt steeds meer in vraag gesteld omwille van mogelijke toxiciteit bij de mens. Vanuit de groentehandel 
is er meer en meer vraag naar ethefonvrij product. Om concurrentieel te blijven is de sector derhalve verplicht 
om valabele alternatieven te zoeken voor ethefon. De toepassing van ethyleen als gas in de serre is een mogelijke 
residuloos alternatief voor het ethefongebruik. Hiervoor werd een LAtraject opgestart om uit te zoeken hoe dit op 
een doeltreffende manier kan worden uitgevoerd in de praktijk. Na vier jaar onderzoek is dit project succesvol 
afgerond, is er een erkenning voor het gebruik van ethyleen voor deze toepassing en zijn er richtlijnen voorhanden 
op maat van de teler.

Ethylene, a sustainable alternative for ethephon use in tomato cultivation
At the end of the season, tomatoes are ripening slower. To accelerate ripening, ethephon has been used for several years. Due to an increasing 
demand for ethephon free tomatoes, alternatives are being sought. An approval for applying 0.5 ppm ethylene for 6 weeks during the night was 
obtained. To obtain efficiently the desired effect it is important to calculate the right amount to be dosed and to apply it homogeneously. At the 
conclusion of this project a set of practical guidelines was presented to the growers for applying ethylene in the greenhouse.

Onderzoek in het kader van het LAtraject “Duurzame alternatieven voor Ethefon in de tomatenteelt”, LA135073, gefinancierd door 
Agentschap Innoveren en Ondernemen, LAVA, de Boerenbond, Air Liquide, Air Products, Linde Gas, Messer, Praxair, Westfalen, IJsfabriek 

Strombeek, Environmental Monitoring Systems (EMS) en Restrain.

De meest homogene dosering wordt gerealiseerd wanneer 
het CO2doseersysteem ook kan gebruikt worden voor het 
doseren van ethyleen. Hierbij wordt de ethyleen geïnjecteerd 
in de verdeelbuis bij de ventilator. Dit is een makkelijk imple
men teerbare oplossing wanneer een automatisch doseer  
systeem gebruikt wordt en wanneer het CO2verdeelsysteem 
van de te behandelen serre strikt gescheiden is van de 
andere serres. Indien gascilinders met flowregelaar worden 
gebruikt worden die best op het gangpad nabij een ventilator 
geplaatst die het gedoseerde gas in de richting van de 
plantenrijen blaast (Figuur 2). Als meer dan één cilinder 
wordt gebruikt, moet je ze gelijkmatig verdelen over de hele 
breedte van de serre. Gebruik van cilinders zonder flow
regelaar is uit den boze. Dit leidt tot hoge en variabele 
concentraties die niet toegelaten zijn en de goede werking 
én uniformiteit niet kunnen verzekeren. Door ramen en 
poorten dicht te houden, vermijd je lekken, zeker ook naar 
naburige serres die niet behandeld worden. Ongewenste 
blootstelling aan ethyleen kan leiden tot bladveroudering, 
bloem en bloemknopval. 

Het juist berekenen en meten van de dosis is belangrijk voor 
een efficiënte en doelmatige toepassing. We bieden advies 
en ondersteuning aan voor optimale dosering, uniformiteit en 
meten van ethyleengas.

OPSLAG VAN GASCILINDERS

De wetgeving voor zowel fytoproducten (gewasbescherming) 
als VLAREM (cilinders onder hoge druk) zijn van toepassing. Sla 
de cilinders op in een afgesloten ruimte, voldoende beschermd 
tegen weersinvloeden. Dit kan al door een afsluitbaar hekwerk 
met dak waarbij de nodige pictogrammen van verboden 
toegang voor onbevoegden, cilinderopslag en de identiteit en 
coördi naten van de beheerder van de opslagplaats (fytolicentie) 
geplaatst worden.

Figuur 2: CFDsimulatie van de ethyleenverdeling doorheen de serre tijdens het 
doseren met gascilinder met flowregelaar

Figuur 1: Doseren met gascilinder voorzien van flowregelaar en tijdsklokje
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NIEUWE AANPAK IN HET RASSENONDERZOEK

Het is de bedoeling om sneller met bewaaronderzoek te starten 
nadat zich een nieuw ras aanbiedt. Zodra uit de proeven van 
pcfruit (fase 1) blijkt dat er voldoende perspectief is, om met een 
bepaald ras door te gaan, gaat fase 2 voor dit ras van start. 
Hierin start ook het bewaaronderzoek bij VCBT. In eerste 
instantie zal een eenvoudig en beperkt maar wel gedegen en 
ge  fundeerd bewaaronderzoek plaatsvinden waarbij de be
waar   temperatuur de belangrijkste te onderzoeken parameter is. 
Er zullen ook al een aantal weloverwogen gascondities getest 
worden. Omdat goede bewaarbaarheid helemaal af hangt van 
de plukdatum, zal ook het plukdatumonderzoek van het nieuwe 
ras meteen vanaf fase 2 meelopen. In fase 3 en 4 volgen 
aroma en smaakonderzoek, inzetbaarheid en timing van 
1methylcyclopropeen (1MCP) en andere specifieke vragen.

METINGEN VOLGENS ISO 17025-NORM

Het rassenonderzoek wordt nagenoeg volledig uitgevoerd 
onder ISO 17025accreditatie. Hiermee garandeert VCBT 
haar klanten technisch betrouwbare analyseresultaten die ook 
altijd volledig onderling vergelijkbaar zijn. Afhankelijk van de 
wensen van de opdrachtgever worden de metingen gekozen. 
Meestal bestaat een bewaarproef uit het twee maandelijks 
bemonsteren van vruchten uit de verschillende bewaarcondities. 
Op deze vruchten wordt dan meteen na uitslag en na 7 dagen 

uitstalling (voor appel bij 18°C, voor peer bij 12°C) gemeten. 
Hardheid, opgeloste stofgehalte, titreer bare zuurheid, achter
grondkleur, zetmeel waarde, maat en ge wicht behoren tot de 
gebruikelijke geaccrediteerde metingen. Bewaring van de 
vruchten gebeurt in speciaal daarvoor ontworpen containers 
die elk afzonderlijk te sturen zijn

SMAAK EN AROMA KRIJGEN APARTE AANDACHT

Niet elke opdrachtgever vindt lange bewaring het ultieme 
doel. Een uitstekende smaak is een ijzersterk verkoops
argument. Daarom worden de vruchten bij de bewaartesten 
niet enkel beoordeeld op hardheid en houdbaarheid maar 
ook op smaak en aroma, eventueel na kortere bewaring in 
mildere condities. Hiervoor beschikken VCBT en MeBioS 
over diverse middelen, gaande van eenvoudige smaakpanels 
tot gesofistikeerde meetapparatuur die de verschillende 
aromacomponenten per cultivar kan definiëren. In fase 3 en 
4 gaan we altijd dieper in op de smaakaspecten.

QTEE®: SPELEN MET TIMING EN DOSIS VAN 1-MCP

Hoewel QTee® niet bedoeld is als een peer voor zeer lange 
bewaring, kan de behandeling met 1MCP interessante per
spectieven bieden voor bewaring op middellange termijn én 
voor transport naar verre bestemmingen. Daarom gingen we 
de timing en dosering van 1MCP na. Waar het bij sommige 

Sinds vorig jaar is het rassenonderzoek grondig veranderd. We pakken het nu meer gestructureerd aan, in 4 
fasen. Nadat een ras in fase 1 in het rassenonderzoek van pcfruit beloftevol genoeg blijkt te zijn om naar fase 2 te 
gaan, start VCBT met een beperkt maar gedegen bewaaronderzoek. In fase 3 en 4 van het onderzoek vindt dan 
verdere verdieping plaats. Via dit bewaaronderzoek wil VCBT meewerken aan de introductie van een nieuw ras 
met alle nodige kennis van teelt, maar ook van bewaring en houdbaarheid. Ook smaak wordt meegenomen in de 
beoordelingen. Makkelijk te telen cultivars zijn niet steeds de makkelijkste in de bewaring. 20172018 was een 
speciaal jaar om bewaartesten te doen: we hadden een vorstjaar, met daarna extreme droogte. De vruchten 
waren dus geen doorsnee testmateriaal… In 20172018 heeft VCBT de bewaring van Cepuna (Migo®), Celina 
(QTee®), Zouk16 en Queens Forelle (Thimo®) verder uitgediept. 

Optimal storage conditions for new pome fruit cultivars
In 2017-2018 the cultivars Migo®, Zouk16, Thimo® and QTee® were tested. Picking date, application of 1-MCP and storage conditions were 
tested. All observations are done according the ISO/IEC 17025 standard. These tests are done during several years because some disorders are 
related to climatic conditions. This leads to detailed guidelines for each cultivar.

Dit onderzoek werd gefinancierd door EFC (Migo®), Zouk BVBA (Zouk16), Fruithandel Wouters (QTee®) en  
Green Diamond (Queens Forelle)

rassen belangrijk is om zo snel mogelijk 1MCP toe te passen, 
lijkt QTee® voordeel te hebben van een redelijke wachttermijn 
van enkele weken. Afhankelijk van het tijdstip kan dan een 
andere dosis worden gebruikt.

MIGO® TEELT BEPAALT MEDE DE BEWAARKWALITEIT

In de test van Migo® zaten twee herkomsten. De teeltwijze/
herkomst bepaalde sterk de bewaarkwaliteit, waarbij de 
bewaarregimes nadien slechts konden bijsturen. Ook bij 
Migo® werd geëxperimenteerd met verschillende timing en 
doseringen van 1MCP. De eigenaars van dit ras zijn erg 
bekommerd om de smaak en zoeken naar een geschikte 
bewaarformule voor elke bewaarduur om zo optimaal de 
smaak te garanderen.

ZOUK16: OP TIJD PLUKKEN 

Voor Zouk16 was het ons tweede bewaarjaar. Hierin werd 
duidelijk dat het ras zeer sterk positief reageert op lage 
zuurstofbewaring: de hardheid en kwaliteit blijft bij 1% zuur stof 
veel beter dan bv. bij 3%. De plukdatum is extreem belangrijk 
voor het bewaarresultaat. Zouk16 start snel met de productie 
van ethyleen na de pluk en moet daarom vrij snel behandeld 
worden met 1MCP wanneer je dit zou willen toepassen. Late 
toepassingen van 1MCP hebben minder succes.

THIMO®: TESTEN VAN PLUKDATUM EN 1-MCP

Bij Queens Forelle (Thimo®) heeft VCBT de plukdatum uit
voerig getest in 20172018. Queens Forelle is nogal gevoelig 
voor schilbruin. Het lijkt erop dat dit schilbruin eerder een 
senescent schilbruin is, want het treedt sneller en meer op bij 
de laat geplukte objecten: op tijd plukken is daarom 
belangrijk. Wat (zeer) goed werkt is de toepassing van 
1MCP (Smartfresh). Waar voor vele cultivars 1MCP juist een 

risicoverhoging geeft op hol en bruin, zien we dit bij Queens 
Forelle niet, eerder andersom.

KLANT IS KONING

Bovenstaande resultaten kwamen tot stand omdat de ras
eigenaars ook bepaalde specifieke vragen hadden. Er wordt 
dus steeds een compromis gezocht tussen wat nuttig en 
wenselijk is voor de klant. Als deze laatste bv. al heel snel iets 
over aroma’s wil weten, dan zal dit in een vroegere fase van 
het onderzoek getest worden. 

INTEGRATIE RASGEGEVENS

VCBT wil een database ontwikkelen waarbij de data van de 
productie en teelt van pcfruit, de data van de bewaring en 
houdbaarheid van het VCBT en de data van de houd baar
heidstesten van de veilingen worden gecombineerd. Met als 
doel om hiervan een grafische weergave maken die makkelijk 
te interpreteren is, waarbij het eenvoudig is om een nieuw 
ras te vergelijken met een standaardras. Bij het gewas tomaat 
deden we dit al. De gegevens hiervan zijn beschikbaar voor 
de opdrachtgevers via onze website. Voor fruit bestaat deze 
mogelijkheid zeker ook.

Zouk16

Celina (QTee®) Cepuna®
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VERLIEZEN DOOR KOELING BEPERKEN

Om een strategie uit te werken die grote verliezen beperkt 
tijdens de bewaring, wordt deze gebaseerd op parameters 
die door de teler te controleren zijn. Hiervoor kijken we ten 
eerste naar teelttechnische maatregelen, zoals soort bodem
bedekking en manier van inzaaien. Ten tweede is het be
mestings regime ook van belang, omdat deze de opbouw van 
reservestoffen in de plant kan bepalen. De bewaar maatregelen 
hangen ten derde af van de gezondheidstoestand van de 
plant bij invriezing en de inpakmethode. Ten laatste heeft het 
koelregime zelf, o.a. temperatuur en relatieve vochtigheid, 
natuurlijk ook veel effect. Uiteindelijk zal de optimale bewaring 
een combinatie zijn van een gezonde plant bij inzet, het toe
passen van meerdere voorzorgsmaatregelen en het op volgen 
van het klimaat in de koelcel en de reservestoffen van de 
plant.

De hoeveelheid reservestoffen in de plant (zetmeel/suiker 
ratio) geeft een idee van zijn bewaarbaarheid. De opstapeling 
van reservestoffen in de plant wordt bekeken bij het opkweken. 
Tevens wordt de afbouw van reservestoffen bekeken tijdens de 
bewaring. Hierdoor krijgen we een overzicht wanneer de 
planten het beste in en uit bewaring worden gehaald.

SNELLE MEETTECHNIEK OM RESERVESTOFFEN TE BEPALEN

De beste manier om reservestoffen in de plant te bepalen is 
door de wortels te isoleren en het zetmeel en suikergehalte te 
bepalen. Er werd gekozen om met dit deel van de plant verder 
te werken omdat er dan genoeg materiaal was om de verdere 
stappen uit te voeren. Initieel werd er ook naar de stengels en 
knoppen gekeken, maar hier was vaak niet genoeg materiaal 
van. De wortels moesten helemaal vrij zijn van grond vooraleer 
verder te gaan; eerst werd zoveel mogelijk aarde van de wortels 

De bewaring van frambozen en bramenplanten in een koelcel heeft als doel de markt te voorzien met twee teelten 
per jaar, zowel in het voor als najaar. De planten worden opgekweekt in het voorjaar om deze in december 
in te pakken en in bewaring te zetten tot half januari (voorjaarsteelt) of half juni (najaarsteelt) van het volgende 
jaar. Tijdens de bewaring kan er echter schimmelaantasting, uitdroging, een te vroege reactie van de knoppen en 
gezondheidsproblemen bij de plant optreden, waardoor grote verliezen ontstaan. De koeling van plantmateriaal 
is dus een dure en risicovolle onderneming. Het is daarom belangrijk om een strategie uit te werken die grote 
verliezen tijdens de koeling beperkt. In dit VLAIOproject COOLplant, in samenwerking met Proefcentrum Fruitteelt, 
wordt er gezocht naar een optimale manier om frambozen en bramen plantmateriaal te bewaren in de koelcel 
voor een verlate teelt.

Optimal preservation of raspberry and blackberry plants in cooled environments
The preservation of raspberry and blackberry plants in a cooling room needs to be optimized as losses still are omnipresent. In this project the 
partners attempt to greatly lower the losses by searching for the optimal preservation by looking at the cultivation, the fertilization, the health of 
the plant before cooling and the cooling regime itself. The optimal preservation should be a combination of a healthy plant at the start, several 
precautionary measures, the climate in the cooling room and the amount of energy stored in the plant. At this point in the project we already know 
that blackberry plants bushes are highly sensitive to high CO2-concentrations and the plants itself produce a significant amount of CO2 over time. 
Thus, growers have to be extra cautious about the CO2-levels in the cooling room.

Dit COOLPLANT project wordt financieel ondersteund door het VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en 
Ondernemen) en gecofinancieerd door Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT), Boerenbond, Driscoll’s Europe 

B.V. en Delphy Team Houtig Kleinfruit. 

geschud en de rest werd afgespoeld met water (Figuur 1). Na het 
schoonmaken werden de wortels gevriesdroogd in vloeibare 
stikstof en gemalen. Zo werd een fijn poeder bekomen waar
mee makkelijk kon worden verder gewerkt. Momenteel wordt 
het suikergehalte gemeten via HPLC en het zetmeelgehalte via 
een enzymatische kit. Om de reservestoffen aanwezig in de 
plant snel te bepalen (onsite door telers), is nog een 
optimalisatie nodig van deze technieken.

BEWARING FRAMBOZEN- EN BRAMENPLANTEN IN ULO

In zeer nauwe samenwerking met BelOrta werd een be waar
proef uitgevoerd waarbij frambozen en bramenplanten onder 
ULO condities bewaard werden. Vanaf april tot augustus 
werden planten bewaard bij lage en hoge concentraties O2 
(316%) en CO2 (010%) (Tabel 1). Na de bewaring werden 
de planten uitgeplant en nadien werd de mate van uitgroei 
vergeleken. Frambozenplanten hadden geen last van hoge 
CO2concentraties tijdens bewaren. Daarentegen was er bijna 
geen uitloop te zien bij de bramenplanten die bij hoge CO2
concentraties werden bewaard (Figuur 2). We konden dus 
concluderen dat bramenplanten heel gevoelig zijn aan hoge 
waarden van CO2 ook al is dit onderzoek nog pril. Deze be
waar proef zal worden herhaald in 2019
.

Tabel 1 : ULO condities van de bewaringsproef met 
frambozen- en bramenplanten

O2-CONCENTRATIE CO2-CONCENTRATIE

3% 10%
3% 20%
16% 0%
16% 20%

ADEMHALINGSMETING BIJ BRAMENPLANTEN

Door een plant in een afgesloten container te plaatsen en het 
gehalte O2 en CO2 te meten in de tijd kan de adem halings
snelheid van een plant bepaald worden. Dit werd toegepast 
op bramenplanten (Figuur 3). Er werd gevonden dat een 
bramenplant ongeveer 0,18 mmol per kilogram plant per uur 
CO2 produceert. Hierdoor kan het CO2gehalte in een koelcel 
hoog oplopen na een paar dagen. Door bovenstaand kort 
onderzoek weten we dat bramenplanten gevoelig zijn aan 
hoge CO2concentraties. Telers moeten dit dus opvolgen en 
hun koelcel even openen om de paar dagen om het CO2
niveau terug te doen dalen. Ook de inpakmethode heeft hier 
belang: indien bramenplanten heel vast worden ingepakt 
zonder perforaties in de verpakking kan het CO2gehalte 
lokaal zeer hoog oplopen. Telers zouden dus beter kiezen 
voor een iets lossere bepakking met perforaties.Figuur 1: Isolatie van bramen en frambozenwortels wordt met de hand 

uitgevoerd.

Figuur 3: Proefopstelling van een ademhalingsproef van een bramenplant.

Figuur 2: Bramenplanten na uitgroei na bewaring onder ULO condities. 
Links is bij lage CO2concentraties. Rechts is bij hoge CO2concentraties



de RQDCA bewaarde peren met het minder strenge protocol 
waren niet veel verschillend van die bewaard onder ULO
condities. Meer optimalisatie van de DCAprotocols voor 
peer zijn daarom nodig.

VLUCHTIGE ORGANISCHE COMPONENTEN GEVEN 
GEZONDHEIDSTOESTAND PEREN AAN

Vruchten produceren VOC’s in hun 
metabolisme. Afhankelijk van de 
toestand van de vruchten worden 
een welbepaalde meta bole 
processen gevolgd resul te rend in 
de vorming van specifieke VOC’s. 
In de bewaarcontainers werden 
twaalf VOC’s teruggevonden, 

gaande van C1 (bv. methanol) tot C4verbindingen (bv. 
butanon). Figuur 5 toont een biplot van de resultaten van 
één van de boom gaarden. Hierin zijn ener  zijds de terug ge
vonden VOC’s weer ge geven en ander zijds de verschil len de 
bewaar containers. VOC’s die in de buurt staan van een be
paalde container werden voor na melijk in die container 
aange troffen.
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VERGELIJKING VAN ULO- EN RQ-DCA-BEWARING VAN 
CONFERENCE

Conference peren afkomstig van drie verschillende boom
gaarden (A, B en C) en een optimaal en later pluktijdstip 
werden gedurende een gans seizoen bewaard in kleine 
containers (300 L) bij 1 °C. Per herkomst waren er twee of 
drie containers. In de eerste container werd de gasconcentratie 
constant gehouden op Ultra Low Oxygen (ULO) condities. In 
de andere twee werden de gassamenstelling dynamisch 
geregeld volgens het RQDCAprincipe. RQDCA gebruikt 
het respiratiequotiënt (RQ) om de toestand van de vruchten in 
te schatten. Bij alle boomgaarden werd het RQDCAprotocol 
zoals we dat gebruiken voor appel, gebruikt en bij twee van 
de drie boomgaarden werd ook nog een minder streng DCA
protocol getest. Bij oogst en op twee tijdstippen tijdens het 
bewaarseizoen (februari en juni) werden kwaliteitsmetingen 
uitgevoerd, onmiddellijk na bewaring en na 7 en 14 dagen 
uit  stalling bij 18 °C. Ook werden net voor het openen van de 
containers luchtmonsters genomen. De hierin aanwezige 
VOC’s werden geconcentreerd en geanalyseerd met behulp 
van TDUGCMS (Figuur 1).

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

Wat betreft opgelostestofgehalte en kleur zijn de verschillen 
tussen ULO en RQDCA bewaarde peren minimaal. Ver schil len 
tussen bewaarmethoden zijn niet significant.
Halfweg het bewaarseizoen (februari) vertoonden de ULO 
en RQDCA bewaarde peren weinig verschillen in hardheid, 
niet na bewaring en ook niet na uitstalling (Figuur 2). In juni 
waren er wel verschillen waarneembaar. Na uitstalling ver
toon  den de ULO en RQDCA bewaarde peren een opmerke
lijke daling in hardheid ten opzichte van de peren bij oogst 
wat logisch is aangezien Conference peren een koude
periode nodig hebben om zachter te worden. 
De meest opvallende verschillen tussen ULO en RQDCA 
bewaarde peren worden zichtbaar wanneer de peren 
worden open gesneden (Figuur 3 en 4 ). Bij de oogst in 
september waren alle peren gezond. Dit blijft grotendeels zo 
voor de ULO bewaarde peren. De RQDCA bewaarde peren 
met het strenge appelprotocol vertoonden opmerkelijke 
bruinverkleuring en holtevorming. Deze gebreken nemen toe 
naarmate de bewaring vordert. De bruin en holtevorming bij 

Bewaring van Conference peren gebeurt typisch bij 1 °C en gecontroleerde atmosfeercondities (3 % O2 en  
0,7 % CO2). De laatste jaren is dynamisch gecontroleerde atmosfeer (DCA) bewaring in opmars bij appel. 
Hierbij varieert de O2concentratie in de koelcel afhankelijk van een bepaalde biorespons die de 
gezondheidstoestand van de bewaarde vruchten weerspiegelt. Uit een proef uitgevoerd door het VCBT in 2017 
bleek de DCAbewaarmethode voor appel niet zomaar direct te werken voor peren. In 2018 werd verder 
onderzocht hoe dit wel zou kunnen. Vluchtige organische componenten (VOC’s) geproduceerd door de vruchten 
tijdens bewaring lijken wel een mogelijke gezondheidsindicator om te gebruiken in een DCAbewaarstrategie 
voor peren. Meer onderzoek is hier zeker nog voor nodig.

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 or set on line on a fruit based signal. This is for the moment rather successful for apple storage for which several 
commercial systems exist. These DCA techniques try to find the lowest possible oxygen level in which the fruit can be stored to lower the metabolic 
activity and to maintain fruit quality better and for a longer period. The DCA technique that works for apple seems not portable to pear without 
changes. Volatile organic compounds (VOC) in the storage atmosphere were measured during storage of Conference pears using TDU-GC-MS. It 
seems that these VOC’s might be a suitable signal to develop a DCA storage technique for pear fruit.

Onderzoek in het kader van het Interregproject QCAP “Realtime interactive storage quality control in fresh agro products”
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Figuur 3: Score voor holle peren bij oogst of bewaard onder ULO of RQDCA. 
DCA1 werd bewaard volgens appelprotocol en DCA2 volgens een minder 
streng regime . Links: direct na bewaring. Rechts: na bewaring en 7 dagen 
uitstalling. Boven: optimaal oogsttijdstip en onder: later geplukte peren.
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Figuur 4: Score voor inwendig bruin van peren bij oogst of bewaard onder 
ULO of RQDCA. DCA1 werd bewaard volgens appelprotocol en DCA2 
volgens een minder streng regime . Links: direct na bewaring. Rechts: na 
bewaring en 7 dagen uitstalling. Boven: optimaal oogsttijdstip en onder: later 
geplukte peren.

Figuur 5: Biplot van de vluchtige organische componenten voor één van de boomgaarden. Links voor optimaal 
geplukte peren en rechts voor laat geplukte peren. 

Figuur 1: VCBT analyseert de vluchtige organische componenten aanwezig in 
de bewaarcontainers met TDUGCMS.
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Figuur 2: Hardheid van de peren bij oogst of bewaard onder ULO of RQDCA. 
DCA1 werd bewaard volgens appelprotocol en DCA2 volgens een minder 
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uitstalling. Boven: optimaal oogsttijdstip en onder: later geplukte peren.
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INSTRUMENTELE VRUCHTKWALITEITSMETINGEN  
VOLGENS ISO 17025

Vijf keer per jaar onderzoekt VCBT de tomatenrassen, waar
bij tomaten worden aangevoerd vanuit praktijkcentra Sint
KatelijneWaver en Meerle. In totaal zijn er vijf sessies van 
de belichte teelt van januari tot juli en vijf sessies van de 
doorteelt van april tot september. De tomaten worden na 
oogst tien dagen bewaard in een koelcel bij 18°C en 80% 
RV. Gedurende deze tien dagen worden de tomaten getest 
op onder andere hun hardheid, kleur en hoeveelheid opge
loste stoffen. Deze metingen zijn objectieve kwaliteits
metingen geaccrediteerd volgens ISO 17025 en het zijn bij
gevolg technisch betrouwbare analyseresultaten.

PRIKSCHADEGEVOELIGHEID

Bij losse tomaten volgt er een dag na de oogst een test op 
hun prikschadegevoeligheid. Per ras heeft men 24 onbe
schadigde vruchten nodig met een vastzittend kroontje. Via 
een elektrische schudder waarop vier EPSkistjes vastgemaakt 
zijn, kunnen de tomaten geschud worden met een amplitude 
van 8 cm en een snelheid van 200 bewegingen per minuut 
gedurende vijf minuten (Figuur 1). Nadat de tomaten heen 
en weer geschud zijn, gebeurt er een telling van het aantal 
prik  jes per tomaat. Per ras wordt het gemiddeld aantal prikjes 
omgerekend naar een prikscore: deze loopt van negatieve 
waarden (zeer prikgevoelig) tot en met 10 (niet prikgevoelig). 

Deze meting van prikgevoeligheid is belangrijk voor de losse 
tomaten, omdat ze in de praktijk heel huids uit de oogst, 
sortering en transport moeten komen om een kwalitatief eind
product te verkrijgen.

STEVIGHEID

Een andere kwalitatieve eigenschap is de stevigheid van de 
vrucht. Twintig tomaten per ras worden geëvalueerd, elke 
tomaat wordt tweemaal gemeten ter hoogte van de evenaar 
aan tegenovergestelde zijden. De stevigheid wordt gemeten 
op dag drie en tien na de oogst met behulp van een textuur
meter. Dit instrument bevat een plunjer (diameter 3,5 mm) die 
de vrucht 2 mm indrukt aan een snelheid van 2mm/s. De 
maximale kracht die hiervoor nodig is, is het meetresultaat 
en wordt uitgedrukt in Newton. 

OPGELOSTESTOFGEHALTE

Het gehalte aan opgeloste stoffen wordt bepaald op de  zelf
de dagen als de hardheid. De opgeloste stoffen in tomatensap 
bestaan grotendeels uit suiker, maar ook uit zuren en zouten. 
Deze eigenschap is dus belangrijk voor de smaak van de 
tomaat. Het tomatensap verkrijgt men door met een handboor 
de tomaat te beschadigen en een paar druppels sap eruit te 
persen. Hiervan wordt tweemaal het opgelostestofgehalte 
gemeten met een digitale refractometer (Figuur 2).

Om het Flandriakeurmerk te verkrijgen in België moeten de Belgische tomaten voldoen aan de strenge kwaliteits
eisen van het Flandrialastenboek. Flandriatomaten worden opgedeeld in verschillende segmenten op basis 
van specifieke teelteigenschappen, smaak, kleur, grootte en vorm. Elk jaar melden zich nieuwe rassen aan in de 
hoop het Flandriakeurmerk te ontvangen. Om te zien of de tomaten Flandriawaardig zijn, gebeurt er elk jaar 
een segmentatieonderzoek op de nieuwe rassen. Hiervoor worden elk jaar een veertigtal nieuwe tomatenrassen 
geplant in de proefcentra van SintKatelijneWaver en Meerle, zowel in een belichte als nietbelichte teelt. De 
productie, teelt, smaak en kwaliteitseigenschappen van de rassen worden op verschillende tijdstippen bepaald. 
VCBT is hierbij verantwoordelijk voor de instrumentele vruchtkwaliteitsmetingen en het onderhouden van de 
database waarin alle resultaten worden verzameld.

Tomato segmentation research
Each year new tomato cultivars are grown at the research centres of Sint-Katelijne-Waver and Meerle and screened for production, cultivation, 
taste and quality characteristics. Only tomato cultivars which have good scores for all the mentioned characteristics may enter one of the Flandria 
segments. The VCBT is responsible for the instrumental fruit quality measurements (susceptibility to puncture injury, firmness, soluble solids content, 
color) and maintenance of the database where all data are gathered.

Dit onderzoek valt binnen de basisfinanciering door het Departement Landbouw en Visserij (Vlaamse 
Overheid), het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) en de provincie VlaamsBrabant.

KLEUR 

De kleur van de tomaten wordt ook gemeten na de oogst op 
dezelfde dagen als de hardheid en opgelostestofgehalte met 
behulp van een spectrofotometer (Figuur 3). Per ras worden 
20 tomaten geëvalueerd en elke tomaat wordt tweemaal 
gemeten op tegenovergestelde kanten op de evenaar. De 
kleur van de tomaat kan je uitdrukken door de huewaarde en 
lichtheid. Deze parameters worden voorgesteld in een drie
dimen sionale ruimte waarbij de huewaarde voorgesteld 
wordt door de hoek op de cirkel en de helderheid (of Lwaarde) 
die loodrecht op het blad staat. De kleurevolutie gaat van rood 
(0°) naar geel (90°) naar groen (180°) naar blauw (270°) en 
wordt gegeven door de huewaarde. De lichtheid loopt van 
donker (0) tot licht/wit (100). Voor donker rode tomaten ligt de 
huewaarde en helderheid dus lager dan voor lichtrode 
tomaten. Gemiddeld hebben tomaten een huewaarde rond 
4050° en een helderheid rond 3545, maar dit kan verschillen 
per ras en van oogstmoment. 
 
FINALE BESLISSING DOOR TOEPASSEN VAN KO’S
 
Verschillende keren per jaar zitten alle partners van dit 
project samen om de kwaliteit van de verschillende rassen te 
over  lopen. Om te beslissen of een ras al dan niet in aan merking 

komt om in een bepaald segment te worden opge nomen, 
hanteert men een systeem van ‘Knock Out’ (KO) criteria. Dit 
betekent dat als een parameter onder een gegeven waarde 
ligt, deze als KO wordt beschouwd. Voor elk segment zijn 
an  dere parameters belangrijk en wegen bepaalde scores 
dus harder door. Deze parameters en minimale scores zijn 
vastgelegd door de onderzoekers en kwaliteits verant woor
delijken van de veilingen. Indien een ras voor één van deze 
parameters onvoldoende scoort, krijgt het ras geen toegang 
tot de segmentatie. Belangrijke parameters die opgenomen 
zijn in het systeem zijn productie, prikschadegevoeligheid, 
smaak, kleur, hardheid, groene delen en het oordeel van de 
keurders. Ook werd tijdens de eindvergadering van 2018 
de rassenlijst voor 2019 meegedeeld (Tabel 1).

Figuur 2: Digitale refractometer om het opgelostestofgehalte te bepalen.

Figuur3: Spectrofotometer om de kleur van de vruchten te meten.

Tabel 1: Te onderzoeken rassen voor 2019
LOSSE TOMATEN TROSTOMATEN

SEGMENT PRINCE BARON ELITE PRINCESS

BELICHTE 
TEELT

Kanavaro DRTH 5013 Xandor Merlice
Ezanzo HTL 1606899 Speedax Xaverius
Admirax TCBS 15050 Confiance G 544
EZ 1699  EZ 1636 HTL 1505193
Solaboll HTL 1606406 HTL 1708271

T 815640 Provine
Rotera

T 815211

DOORTEELT

Kanavaro Rebelski Foundation Merlice
Ezanzo DRTH 5013 Speedax DRTH 1011

DRTH 7016 HTL 1606899 Confiance Xaverius
EZ 1699 TCBS 15050 EZ 1613 EZ 1593
Solaboll EZ 1636 EZ 1602

T 815640 HA 27458 HTL 1505193
HA 27459 HTL 1708271
HA 27460 T 815211

HTL 1606406
RZ 72734
RZ 72735
TCC 14145

Figuur 1: Schudtafel om de prikschadegevoeligheid van vruchten te 
berekenen.
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TEELTVERLOOP PAPRIKA

In Vlaanderen teelt men paprika’s in verwarmde glazen 
serres. De teelt duurt bijna een volledig jaar. Rond eind okto
ber zaait de plantenkweker de planten op. Na ongeveer 
vijftig dagen zijn de planten voldoende groot en klaar om in 
de loop van december op te planten in de serre. De teler 
streeft naar een klimaat waar de planten optimaal kunnen 
groeien. De oogst loopt van eind maart tot november. Hoe
wel de meeste telers de klassieke geblokte paprika telen, 
neemt het areaal paprikaspecialties elk jaar toe.

PRODUCTIE-, TEELT- EN VRUCHTBEOORDELINGEN BIJ DE 
PROEFTUINEN

De rassenproeven gebeuren op het Proefstation voor de 
Groente teelt te SintKatelijneWaver en het Proefcentrum 
Hoogstraten te Meerle. Op beide locaties volgen ze de teelt 
nauwgezet op. De productie en sortering registreren ze 
continu gedurende het volledige seizoen, de gewasont
wikkeling registreren ze maandelijks. De vruchtkwaliteit 
wordt geëvalueerd door maandelijkse bewaarproeven. Bij 
de oogst zijn vooral de vruchtvorm, kleur, stevigheid, glans, 
scheurtjes en neusrot belangrijk. Na bewaring screent men 
de op rimpels (door vochtverlies), rijpheidsstippen, vrucht en 
steeltjesrot en opnieuw de kleur, stevigheid en glans.

INSTRUMENTELE VRUCHTKWALITEITSMETINGEN 
VOLGENS ISO 17025 OP HET VCBT

Drie keer per jaar in de loop van mei tot oktober worden 
paprika’s aangevoerd vanuit de proeftuinen naar het VCBT. 

Het VCBT bewaart de paprika’s tien dagen lang in een koel
cel bij 18°C en 80% RV. Tijdens de bewaring worden een 
aantal objectieve, instrumentele kwaliteitsmetingen uitge
voerd. Het VCBT is voor deze metingen geaccrediteerd volgens 
ISO 17025 en garandeert hiermee technisch be trouw  bare 
analyseresultaten.

Analoog met de tomatensegmentatie worden er elk jaar nieuwe paprikarassen onderzocht om de beste rassen te 
selecteren voor het Flandriakeurmerk. Ze worden gekeurd op productie en teeltgegevens door de praktijkcentra 
en op het VCBT wordt ook de vruchtkwaliteit bekeken. De rassen worden gekeurd per kleur, groene, gele of rode 
paprika’s, omdat de eigenschappen kunnen verschillen. Het onderzoek gebeurt drie maal per jaar op paprika’s 
aangevoerd van de proefcentra in SintKatelijneWaver en Meerle.

Supporting segmentation research
Each year new bell pepper cultivars are grown at the research centres of Sint-Katelijne-Waver and Meerle and screened for production, cultivation, 
taste and quality characteristics. The VCBT is responsible for the instrumental fruit quality measurements (firmness, soluble solids content, colour) which 
are done according to the ISO 17025 guidelines.

Dit onderzoek wordt gefinancieerd door de Lavaveilingen.

STEVIGHEID

Het VCBT meet de stevigheid van de paprika’s op dag drie 
en dag tien na de oogst met behulp van een textuurmeter 
voorzien van twee parallelle platen (Figuur 1). De platen 
drukken de vrucht 5 mm samen aan een snelheid van 10 mm/s. 
Het meetresultaat is de maximale kracht uitgedrukt in Newton 
die hiervoor nodig is. Per ras worden tien paprika’s ge
ëvalueerd en elke paprika wordt driemaal gemeten op 
verschillende plaatsen ter hoogte van de evenaar.

OPGELOSTESTOFGEHALTE

Op dezelfde dagen als waarop de stevigheid wordt gemeten, 
bepaalt het VCBT het opgelostestofgehalte van tien paprika’s. 
De opgeloste stoffen in paprikasap bestaat vooral uit suikers 
maar ook voor een deel uit zuren en zouten. Het opgeloste
stofgehalte is dus belangrijk voor de smaak van de paprika. 
Met behulp van een handboor haalt men drie cilindervormige 
stukjes uit de evenaar van de vrucht. Het opgelostestofgehalte 
van het sap dat vrijgesteld wordt bij het samendrukken van 
zo een stukje meet men met een digitale refractometer. Uit de 
resultaten blijkt een duidelijk verschil tussen de °Brix waarden 
van de verschillend gekleurde paprika’s (Figuur 2). Vooral de 
groene paprika’s hebben gemiddeld een beduidend lager 
opgelostestofgehalte.

KLEUR

Op het einde van de bewaring meet het VCBT de kleur van 
de paprika’s met behulp van een spectrofotometer. Per ras 
worden tien paprika’s geëvalueerd en elke paprika wordt 
vijfmaal gemeten op verschillende plaatsen ter hoogte van 
de evenaar. De kleur van groene paprika’s wordt wel direct 
na de oogst gemeten, omdat deze naar geel/rood kunnen 
kleuren na lange bewaring. De parameters huewaarde en 
helderheid geven de kleur van de paprika’s weer. De hue
waarde geeft de kleurevolutie van rood (0°) naar geel (90°) 
naar groen (180°) naar blauw (270°). De helderheid geeft 
de lichtheid van een kleur weer en loopt van 0 (donker/
zwart) tot 100 (licht/wit). Rode paprika’s hebben gemiddeld 
een huewaarde rond 2530°, oranje paprika’s rond 5055°, 
gele paprika’s rond 7580° en groene paprika’s rond 110
115° (Figuur 3).

FINALE BESLISSING DOOR TOEPASSEN VAN KO’S

Het proces om nieuwe rassen af te toetsen aan kwaliteitscriteria 
vond zijn oorsprong bij de tomaten, maar heeft intussen ook 
ingang gevonden bij andere teelten. Zo gebeurt nu ook bij 
paprika de selectie van nieuwe rassen op een objectievere 
manier door een positieve rassenlijst op te stellen aan de 
hand van ‘Knock Out’ (KO) criteria. In tabel 1 wordt de 
rassenlijst voor 2019 weergegeven.

Tabel 1: Rassenlijst voor 2019

KLEUR ROOD GEEL GROEN

te onder
zoeken
rassen

Maduro Sardinero Frazier

Maranello Allrounder E20B.0263

Ids Gialte PR09852

Gina RZ 1251

Dexter Y08385

E20B.0246 20317.280

RZ1260 WLS 1384

RZ1179

PR09413

PR09518

WLS 1127

Figuur 2: Gemiddelde opgelostestofgehalte (°Brix) na 10 dagen bewaring 
(18°C en 80% RV) van de in 2018 opgevolgde rassen. De errorbars geven het 
95% betrouwbaarheidsinterval weer. De kleur van het histogram komt overeen 
met de kleur van de paprika’s.

Figuur 3: Gemiddelde huewaarde (hue angle, °) na 3 (groene paprika’s) of 10 
(rode, gele paprika’s) dagen bewaring (18°C en 80% RV) van de in 2018 
opgevolgde rassen. De errorbars geven het 95% betrouwbaarheidsinterval 
weer. De kleur van het histogram komt overeen met de kleur van de paprika’s.

Figuur 1: Textuurmeter om de stevigheid van vruchten te bepalen.
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DEMONSTRATIE STAAT CENTRAAL

Het demonstratieproject is een samenwerking van VCBT met 
pcfruit en de firma Hermoo. De financiering voor dit project 
komt van het Departement Landbouw en Visserij en het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Zo
als de naam van het project al aangeeft, staat demonstratie 
centraal in dit werk. Doelstelling van dit project is om op een 
aantal bedrijven de toepassing van 1MCP te demonstreren 
en ook de grenzen van de mogelijkheden aan te geven. We 
willen samen met de telers duidelijke richtlijnen demonstreren 
waarmee ze aan de slag kunnen om een bepaald doelpubliek 
van perenconsumenten te bedienen. Hiermee hopen we de 
kennis omtrent de mogelijkheden van 1MCP te vergroten en 
de algemene houdbaarheid van Conference te verbeteren.

SAMENWERKING MET 7 FRUITBEDRIJVEN OVER HEEL 
VLAANDEREN 

7 fruitbedrijven, verdeeld over het fruittelend gebied van 
Vlaanderen, dienen als voorbeeldbedrijf. Elk bedrijf bepaalt 
samen met VCBT de optimale plukdatum. Deze 7 bedrijven 
plukken de Conference, behandelen en bewaren het fruit vol
gens verschillende menu’s die telkens leiden tot Conference 
met een andere bewaarduur/houdbaarheid afhankelijk van 
de wensen van hun consumenten. 

Tussen de gekozen bedrijven zitten handelaars en telers die 
vooral telen voor ver transport en die dus eerder voor goed 
houdbare, minder snel rijpende Conference kiezen. Ander
zijds zijn er ook telers tussen de voorbeeldbedrijven die huis
verkoop hebben waarvoor ten allen tijde een goed smakende 
en rijpende vrucht erg belangrijk is. Beide groepen zullen 
voor verschillende menu’s kiezen als het aankomt op de 
toepassing van 1MCP. 

STANDAARD EN AFWIJKEND PROCEDÉ

Op elk bedrijf werd één partij (de grootste) volgens het stan
daard procedé behandeld en enkele kleinere, maar toch 
relevante partijen, behandeld volgens andere menu’s zodat 
andere houdbaarheden en bewaarduren worden verkregen. 
Op die manier krijgt de teler een zicht op het effect van een 
normale toepassing van 1MCP op Conference in vergelijking 
met onbehandeld en de andere toepassingswijzen (latere 

In de afgelopen jaren zagen we vaak dat Conference na lange bewaring en/of verre transporten wat 
betreft uitstalleven tekortschoot. De vruchten waren na slechts enkele dagen al zeer zacht of vertoonden 
ouderdomsverschijnselen. Voor dergelijke trajecten en bewaarduren dringt zich een alternatief op en dat is 
beschikbaar onder de vorm van 1methylcyclopropeen (1MCP). 1MCP is een product dat na de oogst wordt 
toegepast op de vruchten en de rijping van de vruchten blokkeert, waardoor hun houdbaarheid verlengt. De 
juiste timing en dosis van 1MCP op Conference is complexer dan bij appel. Het demonstratieproject “Lekkere 
Conference op elk moment van het bewaarseizoen” heeft als doel om telers te tonen hoe je kan spelen met 1MCP 
om de gewenste zachte of harde Conference peer te bekomen na een bepaalde bewaarduur.

Tasteful Conference pears during the whole storage season
During the last seasons Conference pears sometimes had a too short shelf life or could not resist far transport distances. The use of 1-MCP can help 
to improve shelf life of Conference but we need to apply it in a way that it does not block completely the ripening process. Therefore a perfect timing 
of the application is very important. In this demonstration project the possiblities of alternative applications are demonstrated in order to achieve 
pears with good shelflife and ripening capacities.

Dit demoproject “Lekkere Conference op elk moment van het bewaarseizoen” wordt gefinancierd door het 
Departement Landbouw en Visserij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Figuur 1: Toepassing van 1MCP op palloxniveau

Figuur 2: Conference na bewaring en uitstalling in februari 2019: links 
onbehandeld, rechts behandeld met 1MCP

Figuur 3: Conference na bewaring en uitstalling in februari 2019: links 
onbehandeld, rechts behandeld met 1MCP: doorgesneden vruchten

oogst of latere toepassing). Voor de toepassing van 1MCP op 
het bedrijf werd samengewerkt met Hermoo en de firma 
Agrofresh zoals ook wettelijk verplicht is. De kleinere partijen 
werden op palloxniveau behandeld door VCBT, die hiervoor 
erkend is. De bewaring vindt plaats bij de 5 telers en een 
veiling. Zo zal de demonstratiewaarde het grootst zijn. Ieder 
heeft zijn eigen bewaarmethode en zal hiermee nog een 
invloed hebben op het resultaat. Dit willen we ook kunnen 
demonstreren.

EERSTE RESULTATEN: MINDER SPEELRUIMTE DAN VERWACHT..

Intussen hebben een aantal telers al hun koelcel geopend en 
kunnen we het effect van de behandelingen beoordelen. Het 
wordt meteen al duidelijk dat je bij Conference lang niet zo 
veel tijd hebt om te behandelen als bij veel andere 
perenrassen. De eerste resultaten geven aan dat de vroeg 
geplukte Conference binnen 10 dagen na de oogst moet 
worden behandeld en voor de laat geplukte vruchten heb je 
nog minder speling.
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NIEUWE HIGHTECH SENSOREN IN EEN DRAADLOOS NETWERK

Binnen het GROW! project werkt VCBT samen met de 
Nederlandse onderzoeksinstellingen TNO en ImecNL, die 
nieuwe draadloze sensoren ontwikkelen. Momenteel zijn er 
prototypes werkzaam die nauwkeurig de temperatuur en 
lucht vochtigheid kunnen volgen op verschillende plaatsen in 
de serre. Zo kunnen we meer nauwkeurig data verzamelen 
dan met één centraal meetpunt (bv. Priva). Er wordt ook werk 
gemaakt van nieuwe licht, CO2 en ECsensoren, die voor 
het eerstvolgend teeltjaar in test zullen gaan. Sommige 
sensoren zullen zelfs letterlijk “geprint” kunnen worden op 
een flexibele folie, waardoor ze meer toepassings moge
lijkheden krijgen. Belangrijk is dat deze sensoren goedkoop 
zijn en gemakkelijk te integreren zijn in het teelt manage ment
systeem. 

De sensoren sturen hun data draadloos door met het draad
loze communicatieprotocol LoRaWAN. Dit protocol kan 
meerdere kilometers overbruggen, en doet dit bovendien 
zonder al te veel energie te verbruiken. Op elke proeflocatie 
wordt een LoRaWAN gateway geplaatst die de data van de 
sensoren ontvangt en doorstuurt over het internet. De sen
soren zelf worden aangesloten op het modulaire OCTA
Connect platform.

GROOTSCHALIGE PROEVEN IN DE TOMATENTEELT

De eerste testen met de nieuwe sensoren en het draadloos 
communicatienetwerk zullen lopen in de tomatenteelt. Afge
lopen teeltseizoen (2018) liepen er grootschalige proeven in 
verschillende serres van het Proefcentrum Hoogstraten (BE) 
en de HAS hogeschool in ’sHertogenbosch (NL). Bij elk 
proefveldje hingen er verschillende draadloze sensoren om 
zo het lokale microklimaat (temperatuur en luchtvochtigheid) 
in kaart te brengen (Figuur 1). Tevens werd de plantmorfologie 
(blad en stengelontwikkeling), de productie van vruchten, en 
verschillende ziektes en plagen, wekelijks opgevolgd tijdens 

Binnen het Interreg project “GROW!” werken kennisinstellingen en praktijkcentra samen om nieuwe draadloze 
sensortechnologie te ontwikkelen om opbrengst en kwaliteitsvoorspellingen te kunnen maken in functie van de 
omgevingscondities (temperatuur, relatieve vochtigheid, licht, CO2 en voeding). Hierdoor wil men de productiviteit 
van de glastuinbouwsector verhogen en nieuwe IoT (Internet of Things) toepassingen integreren in de serre. 
Oogstvoorspelling is een moeilijk maar belangrijk onderdeel van het teeltmanagement. Veel telers zouden dan ook 
gediend zijn met een hulpmiddel die hen bijstaat om een objectieve oogstvoorspelling te maken. Binnen GROW! 
wordt er gewerkt aan slimme opbrengst en kwaliteitsmodellen, die aan de hand van draadloze sensoren in de 
serre, voorspellingen maken over de te verwachten oogst. VCBT staat in voor de kwaliteitsmetingen en –modellen.

The Interreg project “GROW!” brings knowledge centers and experimental stations together to develop new wireless sensor technology for 
greenhouses to establish a densely meshed sensor network using Internet of Things (IoT) applications. Sensor data of environmental conditions 
such as temperature, relative humidity, light, CO2 and available nutrients will be used for building harvest- and quality prediction models to be 
used for production management. VCBT is primarily responsible for fruit quality measurements and development of the quality models.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Interreg project GROW! met cofinancieringsteun van de 
Vlaamse Overheid, de Provincie Antwerpen en de Provincie VlaamsBrabant.

het ganse groeiseizoen. Op bepaalde tijdstippen tijdens het 
jaar werden ook transpiratie, stomatale geleidbaarheid en 
fotosynthesecapaciteit opgemeten door KULonderzoekers. 
 
Het VCBT deed daarnaast ook geregeld uitvoerige kwaliteits
analyse op vruchten. Van verschillende veldjes werden op 
drie tijdstippen in het seizoen, voorjaar, zomer en najaar, 
tomaten naar het VCBT gebracht waarbij gedurende een 15
tal dagen de stevigheid, de kleur, het opgeloste stofgehalte 
en de ethyleenproductie werd opgevolgd tijdens een uit stal
leventest. In Figuur 2 wordt als bijvoorbeeld de ethyleen
productiesnelheid getoond. Het is duidelijk dat deze verschilt 
tijdens het verloop van het seizoen. In de zomer is deze het 
hoogst en in het najaar het laagst. Naarmate de tomaat 
langer geoogst is, daalt de ethyleenproductie. Dit is vooral in 
de zomer en het voorjaar het geval wanneer bij oogst de 
ethyleenproductiesnelheden vrij hoog zijn. De mate van 
ethyleenproductie zal mee bepalen hoe snel de tomaten 
verder zullen afrijpen na oogst en hoe snel ze in kwaliteit 
verminderen. Kwaliteits en productiegegevens van ver schil
lende veldjes zullen gelinkt worden met lokale micro klimaat 
door middel van mathematische modellen zodat deze later 
gebruikt kunnen worden om aan de hand van het microklimaat 
de opbrengst en kwaliteit te voorspellen.
 

Vanaf volgend teeltseizoen (2019) zullen we in de serres 
nog extra nieuwe draadloze sensoren hangen. Zo zullen de 
onderzoekers ook CO2 en licht opmeten, en de EC van de 
matten opvolgen. Ook deze parameters zullen in verband 
gebracht worden met de opbrengst en de kwaliteit van de 
tomaten. In een latere fase zal een test volgen van deze 
sensoren in de slateelt en tijdens de forcerie van witloof. 

VOORSPELLENDE OPBRENGST- EN KWALITEITSMODELLEN

Het draadloze sensor netwerk in combinatie met de 
uitvoerige gewas en kwaliteitsregistratie laten toe om 
slimme computermodellen te maken die de oogst kunnen 
voorspellen. Doordat verschillende parameters over een 
volledig groeiseizoen werden opgemeten, is er voldoende 
data verzameld om de omgevingsparameters (opgemeten 
door de sensoren) te correleren met de fysiologische en 
kwalitatieve data afkomstig van elk proefveldje. De data 
van 2018 zullen gebruikt worden om de modellen op te 
stellen en te kalibreren, terwijl de data van 2019 zullen 
gebruikt worden om de modellen te valideren. De gekozen 
methodiek laat toe om efficiënt de vruchtopbrengst, kwaliteit, 
gewasgroei en ziektedruk te voorspellen, gebruik makend 
van een beperkte set goedkope draadloze sensoren.

Figuur 1: Het eerste prototype van de draadloze temperatuur en 
luchtvochtigheidsensoren in proef op PCH

Figuur 2: Ethyleenproductiesnelheid van tomaten geoogst in het voorjaar, 
zomer en najaar tijdens een uitstalleventest bij 18°C
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SCOPE

Het toepassingsgebied van de accreditatie wordt vermeld in Tabel 1.

Het laboratorium van VCBT volgt al een tiental jaar de norm ISO 17025. Dit is dé norm voor laboratoria met een 
uitstekend managementsysteem en technische vaardigheid. Concreet betekent dit dat VCBT geaccrediteerd is voor de 
uitvoering van routinematige kwaliteitsanalyses (bepaling van hardheid, suikergehalte, …) bij appelen, peren, tomaten 
en witloof. In november 2017 kwam een nieuwe versie van de ISO 17025 uit. De eerstvolgende 3 jaar zal VCBT haar 
managementsysteem hiermee in overeenstemming brengen. De GEPscope bleef dezelfde.

Extending and optimizing quality systems
In 2003 VCBT obtained an accredited quality control system according to the ISO/IEC 17025 standard. The accredited scope covers the 
measurements of quality attributes of fruits and vegetables. In 2017 the scope was extended with the automatic measurement of starch degradation 
for apples and pears. In November 2017 a new version of the ISO 17025 was published. The new standard is focusing on risk-based thinking 
and has a process-based approach. The scope for our GEP license remained unchanged.

De ISOaccreditatie valt binnen de basisfinanciering door Vlaanderen, Departement 
Landbouw en Visserij en het Verbond van de Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT).

NIEUWE VERSIE VAN ISO 17025

In november 2017 kwam er een nieuwe versie van de ISO 
17025 uit. VCBT krijgt 3 jaar de tijd om haar management
systeem hiermee in overeenstemming te brengen. De ISO/
IEC 17025:2017 volgt een nieuwe structuur (high level 
structure) om de norm af te stemmen op de andere bestaande 
ISO/IECnormen voor conformiteitsbeoordeling. De nieuwe 
norm legt vooral de nadruk op een procesmatige aanpak en 
risicogebaseerd denken. De belangrijkste veranderingen:

• De vereisten voor de documentatie van testen en 
kalibraties worden versoepeld.

• De procesbenadering komt nu overeen met die van 
nieuwere normen zoals onder andere ISO 9001 
(kwaliteitsbeheer). 

• De norm heeft zich aangepast aan het gebruik van 
computersystemen, elektronische registraties en de 
productie van elektronische resultaten en rapporten. 
Moderne laboratoria werken steeds meer met informatie 
en communicatietechnologieën.

• De nieuwe versie van de norm bevat ook een hoofdstuk 
over risicogebaseerd denken en is daardoor gelijklopend 
met de nieuwe versie van ISO 9001:2015.

• De terminologie is bijgewerkt om meer in de pas te lopen 
met het feit dat papieren handboeken, registraties en 
rapporten geleidelijk worden uitgefaseerd ten gunste van 
elektronische versies.

• Het toepassingsgebied is herzien voor alle laborato rium
activiteiten, inclusief testen, kalibratie en monstername.

In 2018 introduceerde VCBT het risicogebaseerd denken in 
de jaarlijkse directiebeoordeling waarbij een risicoanalyse 
gebeurde in het kader van verlies aan onpartijdigheid. Een 
kleine SWOTanalyse werd ook uitgevoerd. We inventa ri
seerden sterktes, zwaktes, kansen en risico’s binnen het 
VCBT en stelden hiervoor een actieplan op. In 2018 startten 
ook 2 nieuwe medewerkers, VCBT stoomde hen klaar om 
volledig mee te draaien in het kwaliteitssysteem. 

Tabel 1 : Toepassingsgebied van de accreditatie

TESTCODE MONSTERS GEMETEN EIGENSCHAP - MEETBEREIK BESCHRIJVING VAN DE BEPROEVINGSMETHODE - UITRUSTING

MET001

Appelen 
Peren  
Tomaten 
Paprika 
Fruit en groentesappen

Opgelostestofgehalte Afgeleide van ISO2173 (2003) 

MET002

Appelen 
Peren 
Paprika 
Tomaat

Hardheid Afgeleide van ASAE S3684 DEC00 (2001)

MET003

Appelen 
Peren 
Tomaten 
Fruit en groentesappen

Titreerbare zuren Afgeleide van ISO 750 (1998) 

MET004

Appel 
Peren 
Tomaten 
Paprika 
Snijvlak van witloof

Kleur Obtaining spectrometric data for objectcolor evaluation 
(ASTM E11642012) + ASTM E 133115 (2015)

MET005 Fruit – groenten Afmeting  150 mm Eigen methode

MET006 Fruit – groenten Gewicht  12 kg Eigen methode

MET007 Appelen 
Peren

Zetmeelontkleuring:  
visuele beoordeling

• ‘Code amidon’ 2002. CTIFL Paris 
• Neuwald, D.A., Streif, J. & Kittemann, D. 2009.  

Fruit starch degradation patterns in apple cultivars 
ontree and offtree at different holding temperatures. 
KOB Germany.

MET008 Appelen 
Peren

Zetmeelontkleuring:  
automatische meting met 
camera

• Afgeleid van ‘ Code amidon’ 2002. CTIFL Paris 
• Neuwald, D.A., Streif, J. & Kittemann, D. 2009.  

Fruit starch degradation patterns in apple cultivars 
ontree and offtree at different holding temperatures. 
KOB Germany.

MET013 Tomaten Bepaling van prikschade
gevoeligheid bij tomaten

Measurement of puncture injury susceptibility of 
tomatoes. PhDthesis Michèle Desmet, Faculteit 
Landbouwkundige en Toegepaste Biologische 
Wetenschappen, KULeuven (2003).
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OP ZOEK NAAR BRONNEN VAN VARIATIE IN  
AARDBEI-AROMA

Om de haalbaarheid van SIFTMS te bestuderen werd er een 
vergelijking gemaakt met de klassieke analyse via GCMS 
aan de hand van een rijpingsserie van aardbeien. Hierbij is 
het aroma van 25 aardbeivruchten van uiteenlopende vrucht
stadia met beide technieken opgemeten en vergeleken.
Verder werd een vergelijking gemaakt tussen verschillende 
aardbeicultivars, geplukt op verschillende momenten door
heen het groeiseizoen. De GCMSanalyse gebeurde op 
aardbeisap terwijl de SIFTMSanalyses werden uitgevoerd 
op de intacte vruchten.

BEIDE TECHNIEKEN ZIJN IN STAAT ONDERSCHEID TE MAKEN 
NAAR RIJPHEIDSSTADIUM 

Wanneer het aroma wordt opgemeten met GCMS, kunnen 
er in totaal 113 aroma componenten worden onderscheiden. 
De SIFTMS baseert zichzelf op een totaal van 750 massa’s 
die worden gescand en al dan niet in meer of mindere mate 
aanwezig zijn in het aardbeiaroma. In figuur 1 werden de 
aardbeien op grond van de mate van overeenstemming in 
hun aromaprofiel ten opzichte van elkaar geplaatst in een 
aromaruimte. Hierbij werden de meest gelijkende aardbeien 

Smaak is een belangrijk kwaliteitsattribuut voor het evalueren van groenten en fruit. Smaak wordt deels gevormd 
door hetgeen we proeven in de mond en deels door hetgeen we ruiken met de neus. Dit aroma bestaat uit tien
tallen vluchtige componenten die tezamen leiden tot een complexe geursensatie. Om de vruchtkwaliteit in termen 
van aroma objectief te kunnen bepalen, wordt vaak gebruik gemaakt van getrainde expert panels of moeten we 
onze toevlucht nemen tot complexe analytische technieken. Sinds kort beschikt het VCBT over SIFTMS, een snelle 
robuuste en gevoelige techniek die ons in staat stelt snel en eenvoudig bijvoorbeeld een aardbeiaroma te 
profileren. Naast een eerste toepassing op aardbei wordt gewerkt aan uitbreiding naar ander fruit en groenten.

Aroma screening using state-of-the-art SIFT-MS 
Flavour is an important quality attribute to evaluate fruits and vegetables. Flavour partly results from whatever we taste in the mouth and partly from 
the aroma perceived with the nose. This aroma consists of numerous volatile compounds that, together, make up a complex aroma sensation. To 
evaluate fruit quality in terms of aroma objectively either a trained sensory panel is used or we make use of complex analytical techniques. Recently 
the VCBT gained access to SIFT-MS, a fast robust and sensitive technique that enables us to quickly and easily profile the fruit’s aroma. Next to a 
first application to strawberry we are looking into applying this technique to other fruits and vegetables. 

Onderzoek in het kader van het LAtraject “Aansturing van stikstof en water in vollegrondsaardbei voor een duurzame transitie naar verhoogde smaak 
en bewaarkwaliteit”, LA135083,  gefinancierd door Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT), 

Boerenbond, Belorta, Everris en Hermoo. De aardbeien werden ter beschikking gesteld door proefcentrum Hoogstraten en pcfruit

het dichtst bij elkaar geplaatst. Met beide meettechnieken 
wordt een typische hoefijzervormige oriëntatie verkregen 
waarbij de vruchten gaande langs het profiel langzaam 
overgaan van minder rijpe vruchten (groen) tot overrijpe 
vruchten (rood). De positionering van de vruchten langs deze 
rijpingscurve zijn echter volledig gebaseerd op het opge meten 
aromaprofiel. Onafhankelijk van het uiterlijk kan het aroma
profiel dus worden gebruikt om vruchten te klasseren overeen
komstig hun rijpingsstadium. Er van uitgaand dat deze ver
anderingen aanleiding zullen geven tot wijzigingen in de 
sensorische appreciatie kan deze aromaprofilering worden 
gebruikt als een objectieve karakterisering van de sensorische  
kwaliteit van de vruchten. Dit stelt ons ook in staat snel objectief 
onderscheid te maken tussen mooi uit ziende vruchten met een 
weinig aroma of juist met een vol aroma.

ZOVEEL CULTIVARS, ZOVEEL ‘SMAKEN’

De verschillend aardbeicultivars worden gekenmerkt door 
grote verschillen in hun aromaprofiel. In de literatuur wordt 
onder scheid gemaakt tussen cultivars met  een kruidig, bloemig 
aromatische aroma, zoals dat van de wilde aardbei, cultivars 
met een rijk fruitig aroma en cultivars met een zoet karamel
achtig aroma zoals dat van Elsanta. Met behulp van SIFTMS 
werden negen verschillende commerciële cultivars met elkaar 
vergeleken om te zien in hoeverre we onderscheid kunnen 

maken (Figuur 2A). Hieruit blijkt dat vruchten van de ver schil
lende cultivars meer of minder van elkaar verschillen waarbij 
sommige cultivars een homogener aroma vertonen dan andere 
cultivars. 

SEIZOENSINVLOEDEN OP HET AROMA

Een deel van de variatie in het cultivararoma werd doelbewust 
geïntroduceerd door het meenemen van verschillende oogst
momenten voor Portola en Elsanta (Figuur 2B). Het feit dat 
Elsanta een brede wolk vormt in de aromaruimte komt door
dat deze vruchten tijdens drie opeenvolgende weken werden 
geoogst met de nodige variatie in aroma tot gevolg. Ondanks 
dat de drie oogsten van Portola over een langere periode 
werden uitgesmeerd (6 weken) bleef het aroma van Portola 
homogener en dus constanter van samenstelling dan dat van 
Elsanta. Dit raakt aan het belangrijk aspect van het constant 
kunnen houden van de vruchtkwaliteit doorheen het teelt
seizoen. Door het beschikbaar komen van een techniek zoals 
SIFTMS hebben we nu een instrument in handen om dit 
aspect van vruchtkwaliteit systematisch en objectief te gaan 
opvolgen om zo de industrie te helpen bij het verder 
verbeteren van de kwaliteit doorheen het gehele seizoen.

METEN IS WETEN

De verschillende kwaliteitsattributen die door de industrie 
worden opgevolgd zijn meestal geselecteerd op hun prak
tische relevantie en het bestaan van een eenvoudige methode 
om dit attribuut op te volgen. Wanneer het gaat om smaak, 
zijn componenten als suikers en zuren relatief eenvoudig te 
meten. Wanneer het gaat over aroma, wordt het opeens een 
stuk moeilijker. Als teler zal men geneigd zijn het eigen 
product regelmatig te proeven om zich zo een (subjectief) 
oordeel te vormen van de smaak. Een dergelijke beoordeling 
is moeilijk te communiceren en in objectieve maten te gieten. 
In het onderzoek wordt voor het meten van aroma  vaak ge
bruik gemaakt van de klassieke gaschromatograaf ge kop
peld aan een massaspectrometer (GCMS). Het uitvoeren 
van een analyse en het interpreteren van de data kost veel 
tijd en vergt hooggetraind personeel wat het een dure 
aangelegenheid maakt. De SIFTMS (Selected ion Flow Tube 
Massa Spectrometrie) creëert nieuwe mogelijkheden doordat 
deze innovatieve techniek veel gevoeliger is en daardoor 
makkelijker het aroma van intacte vruchten kan opmeten. 
Daar komt bij dat de meting veel sneller verloopt en de 
uitrusting zeer robuust is. Dit stelt ons in staat om in de 
toekomst aroma als een integraal onderdeel van sommige 
kwaliteitsanalyses te gaan beschouwen.

Figuur 1:  Rangschikking van dezelfde 25 aardbeien op grond van het aromaprofiel opgemeten met GCMS (A) of SIFTMS (B). De kleur 
van de symbolen is een maat voor de gemeten vruchtkleur van de aardbeien in Hueangle (<10 is overrijp; >90 is onrijp). 

Figuur 2: Rangschikking van aardbeien van verschillende cultivars en plukmomenten op grond van aromaprofiel opgemeten met SIFTMS. (A) Elke kleur 
verwijst naar een andere aardbeicultivar. (B) Voor ‘Portola’ (bruine symbolen) en Elsanta (groene symbolen) waren de vruchten afkomstig van 3 verschillende 
oogstmomenten zoals aangegeven met de nummers 13. 
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TOESTELSELECTIE: COMBINATIE VAN NAUWKEURIGHEID EN 
PRAKTISCHE BRUIKBAARHEID

De bestaande VCBTdatabase die spectrale data bevat van 
verschillende cultivars over meer dan 10 seizoenen werd 
gebruikt om de belangrijkheid van het zichtbare golflengtegebied 
(400 tot 780 nm) en het NIR (nabijinfrarood) golflengtegebied 
(780 tot 1690) te evalueren. Voor de perenrassen Conference, 
Doyenné en Durondeau en voor de appelrassen Belgica, 
Boskoop, Braeburn, Elstar, Gala, Golden, Greenstar, Jonagold, 
Kanzi en Pinova werd een kalibratiemodel gebouwd met de 
twee golflengtegebieden om het optimale pluktijdstip te voor
spellen. De voorspellingsfout in dagen werd gebruikt als 
evaluatie criterium. Voor de perenrassen waren er maar kleine 
verschillen, minder dan een halve dag, tussen de voorspellingen 
van de modellen van de twee golflengtegebieden. Waarschijnlijk 
kunnen dus voor peer zowel de zichtbare als de NIR golf
lengtegebieden gebruikt worden om het optimale oogst tijdstip 
te voorspellen. Dit in tegenstelling met de appelrassen waarbij 
het model gebaseerd op het zichtbare golflengtegebied bijna 
altijd beter presteerde dan het model gebouwd met het NIR 

golflengtegebied. Dus het eerste criterium om een type toestel te 
kiezen (Figuur 1) zal de aanwezigheid van het zichtbare golf
lengtegebied zijn. Om de overblijvende toestellen verder te 
vergelijken werd gebruik gemaakt van parameters gerelateerd 
aan meetoppervlak, geschiktheid voor veldmetingen, specifi ca
ties voor fruitmetingen, het gewicht van het toestel, de praktische 
bruikbaarheid en de prijs. Het type F750 van Felix Instruments 
was het toestel dat het best voldeed aan al deze criteria en deze 
werd dan ook gekozen voor verder onderzoek en veldwerk 
(Figuur 2).

TOESTELEVALUATIE: STABILITEIT BIJ VERSCHILLENDE 
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

Toestelgerelateerde parameters zoals de signaalruis ver
houding, de opwarmperiode, stabiliteit van het toestel in de 
tijd, en de temperatuurstabiliteit werden beoordeeld. Er 
werden goede resultaten behaald in termen van stabiliteit. 
Ook het effect van vocht op de schil van het fruit en de 
oriëntatie van het toestel tijdens de meting ten opzichte van 
de zon op het uiteindelijke voorspellingsresultaat werd 

Al vele jaren biedt VCBT, aan de telers die dat wensen, een service aan om een boomgaardspecifiek pluktijdstip 
te bepalen voor Conference, Jonagold en Kanzi. We zien dan ook dat er significante verschillen in optimaal 
pluktijdstip voorkomen voor dezelfde cultivars in verschillende boomgaarden. Tot nu toe moeten telers hun stalen 
van de boomgaarden zelf naar het lab brengen waar spectrale metingen worden uitgevoerd die als input dienen 
voor het pluktijdstipvoorspellingsmodel. Deze metingen zijn snel en nietdestructief waardoor we veel stalen 
op korte tijd kunnen meten. Nu gebeurt dit nog met een laboratoriumtoestel maar mogelijks zou dit ook in de 
boomgaard kunnen zonder dat het fruit te plukken. Verschillende spectrometers die op de markt zijn, werden met 
mekaar vergeleken waarna de F750 van Felix Instruments geselecteerd werd voor verdere evaluatie in het veld. 
De F750 levert betrouwbare data en er werd aangetoond dat omgevingsfactoren een klein of verwaarloosbaar 
effect gaven op de werking van het toestel en op de meetwaarden en uiteindelijke pluktijdstipvoorspellingen.

Every grower can contact VCBT for an orchard specific advice on the optimal picking time of their orchards. There is a significant difference in 
harvest period when comparing the same cultivar in different orchards. Spectral measurements are performed on the fruit samples and are used as 
input for the near-infrared model. Besides being faster than traditional quality methods, allowing a substantial number of samples to be analyzed in 
lesser time, it is a non-destructive technique, which leads us to the possibility of working on the field. Different available spectrophotometers were 
compared and F-750 device, from Felix Instruments, was selected and evaluated for spectral data collection on the field. F-750 delivers reliable 
technical parameters and it was demonstrated that environmental factors places a diminutive effect on the device operation as well as on the final 
outcome. 

Onderzoek in het kader van het LAtraject “Beslissingsondersteunend systeem voor pluktijdstipvoorspelling van hardfruit”, LA150895, gefinancierd door 
Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT), Green Diamond, New Green en Boerenbond.

geëvalueerd. Geen enkel belangrijk effect werd gevonden 
zodat we vrij zeker kunnen zijn dat het toestel in verschillende 
omgevingsomstandigheden in het veld correct zal werken. In 
2019 zal nog nagekeken worden of de temperatuur van het 
fruit zelf een effect op de gemeten spectra en de daaruit 
voortvloeiende voorspelling zou hebben.

CONNECTIVITEIT

Eens de metingen uitgevoerd zijn in het veld, is het ook be
langrijk om de meetdata over te brengen in één of andere 
database voor verdere verwerking en verspreiding van de 
resultaten. Dat dit op een snelle gebruiksvriendelijk wijze kan 
gebeuren is een must. De F750 kan op verschillende manieren 
verbonden worden met een computer, een laptop of een 
smart phone waarna de data kunnen bewaard worden in de 
cloud met bijvoorbeeld Dropbox (Figuur 3). Zelfs al op het 
veld is het mogelijk om een verbinding te maken tussen de 
F750 en een laptop of een smartphone langs WIFI om zo de 
data over te brengen. Wanneer de smartphone geconfi
gureerd kan worden als een WIFI hotspot is het zelfs mogelijk 
om de data direct over te brengen van het toestel naar de 
cloud.

IN HET VELD

Tijdens het groeiseizoen van 2018 gebruikten we het F750 
toestel om spectrale data te verzamelen in de boomgaard 
van verschillende cultivars appel en peer. Een deel van deze 
in het veld gemeten vruchten hebben we ook gemeten met de 

spectrofotometer in het lab die de laatste jaren ook is gebruikt 
om de oogsttijdstipvoorspelling te doen. Het doel van dit 
experiment is om een brug te vormen tussen de F750 en het 
laboratoriumtoestel zodat de gegevens die we gedurende al 
die jaren hebben verzameld, kunnen blijven gebruiken om 
de voorspellingsmodellen voor het nieuwe toestel op te 
bouwen.

Figuur 1: Verschillende spectrofotometers die op de markt te verkrijgen zijn Figuur 2: F750 spectrometer van Felix Instruments

Figuur 3: Verschillende mogelijkheden om gegevens vanuit de F750 
spectrometer draadloos te versturen 
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KARAKTERISATIE VAN DE VRUCHTADEMHALING

Om in kaart te brengen hoe de respiratie van de blauwe 
bessen verandert met de temperatuur, O2 en CO2con cen
tratie, werden kleine glazen bokalen gevuld met ongeveer 
300 gram blauwe bessen. Deze werden vervolgens luchtdicht 
gesloten en geplaatst bij verschillende temperaturen en bij 
verschillende O2 en CO2niveaus. Voor iedere temperatuur
O2CO2combinatie werd de verandering in gassamenstelling 
en druk gemeten met een draagbare gasanalyzer en druk
meter. De experimentele opstelling is weergegeven in Figuur 
1. Op basis van deze metingen werd vervolgens de adem
halingssnelheid berekend. De berekende respiratie snel heden 
werden gebruikt om een ademhalingsmodel te ontwikkelen 
dat de ademhaling van de bessen beschrijft en is weergegeven 
in Figuur 2 (a,b). 

BEPALING VAN DE PERMEABILITEIT VAN DE VERPAKKING

Naast de ademhaling van de bessen bepaalt ook de door laat
baarheid van het verpakkingsmateriaal welke gas samen 
stelling in de verpakking bereikt wordt. Een veelgebruikt 
materiaal voor MAP is Lage Dichtheid Polyetheen (LDPE). 

Steeds meer mensen kopen blauwe bessen doorheen het jaar, waardoor tijdens de winter bessen worden 
geïmporteerd vanuit landen met een gunstig klimaat. Vaak worden de bessen tijdens transport verpakt onder 
gemodificeerde atmosfeer (MAP). Door gebruik te maken van een semipermeabele verpakking, verandert de 
gasconcentratie passief binnenin de MAP om de kwaliteit van blauwe bessen te behouden. Hierbij bepalen de 
bewaartemperatuur, de ademhaling van de vruchten, de doorlaatbaarheid van het verpakkingsmateriaal voor 
zuurstofgas (O2) en koolstofdioxide (CO2), en de geometrie van de verpakking welke gasconcentraties in de 
verpakking kunnen ontstaan. Vandaag zijn MAPverpakkingen vaak suboptimaal, waardoor er aanzienlijke 
verliezen optreden. Daarom hebben we aan de hand van experimentele data en een wiskundig model de boven
staande parameters geoptimaliseerd om een MAPverpakking te ontwikkelen die zo dicht mogelijk bij de gewenste 
bewaarsamenstelling van 5% O2 en 12% CO2 voor blauwe bessen komt.

Optimization of MAP packaging of blueberry fruit transport
Refrigerated transport for blueberries (Vaccinium spp. L.) is one of the biggest challenges for the blueberry sector. Due to increased consumption of 
blueberries throughout the year, blueberries need to be imported from warm-climate countries to meet the consumers demands. Often, blueberries 
are Modified Atmosphere Packed (MAP) during transport. Today, MAP are often suboptimal, leading to more quality loss than expected. Therefore, 
we optimized the blueberry MAP for transport using experimental respiration and foil permeability data in combination with a mathematical MAP 
model. Simulations showed that increasing foil thickness, fruit weight per package and increasing the package volume led to lower O2 levels and 
higher CO2 levels in the MAP. It was found berries are optimally placed under MAP per pallet with a foil thickness of 20 µm.

Onderzoek in het kader van het VLAIOproject “Geconditioneerd transport van fruit van en naar verre markten”, HBC.2016.0395, gefinancierd 
door Agentschap Innoveren en Ondernemen en firma’s Bel’Export, Wouters Fruit NV en Special Fruit.

Om de doorlaatbaarheid van de LDPE voor O2, CO2 en N2 te 
testen, werden luchtdichte LDPE zakjes gemaakt met een 
hitteverzegelaar. De zakjes werden gevuld met stikstofgas 
(N2). Door hun doorlaatbaarheid voor O2, CO2 en N2, 
veranderde de gassamenstelling in de zakjes langzaamaan. 
Deze verandering werd met een draagbaar gasanalysetoestel 
opgevolgd doorheen de tijd. Op basis van de veranderingen 
in de interne gassamenstelling werd de doorlaatbaarheid van 
de LDPE folie berekend.

OPTIMALISATIE VAN DE MAP-VERPAKKING

Op basis van het ademhalingsmodel van de blauwe bessen 
en de permeabiliteit van het LDPEverpakkingsmateriaal, werd 
een wiskundig model opgesteld dat de verandering van de 
gassamenstelling in de MAPverpakking beschrijft in functie 
van de temperatuur, de dikte van het MAPverpakkings
materiaal en de geometrie van de MAPverpakking. Voor de 
be rekeningen werd de optimale temperatuur van 1 °C tijdens 
transport gebruikt en werden vervolgens de andere parameters 
geoptimaliseerd. Uit de simulaties blijkt dat hoe dikker de 
LDPEfolie, hoe trager de gasuitwisseling met de omgeving is 
en dus hoe lager O2 daalt en hoe hoger CO2 oploopt in de 
verpakking. Daarnaast werd ook het effect van gewicht aan 
fruit in de verpakking en de grootte van de verpakking na ge
gaan. Randvoorwaarde was dat gewenste verpakking balk
vormig is zodat individuele dozen of paletten vol  gestapeld 
met dozen verpakt kunnen worden. Uit deze analyse bleek dat 
hoe groter de verpakking wordt, hoe lager het O2niveau en 
hoe hoger het CO2niveau in de verpakking wordt. Daarom is 
het interessanter om de bessen per pallet in een MAP
verpakking te plaatsen in plaats van de individuele dozen. 
Daarom werd een simulatie uitgevoerd voor een verpakking 
per pallet, waarbij de dikte van de LDPEfolie werd gevarieerd. 
Zoals getoond in Figuur 3 blijkt hieruit dat een dikte van 20 
µm optimaal is. Bij een grotere dikte werd wel een hoger 
(beter) CO2niveau bereikt, maar dan was de O2 te laag.

Figuur 1: Links: respiratiepot gevuld met blauwe bessen. Ongeveer de helft 
van de pot is gevuld met een nietporeuze cilinder van kunststof om de 
hoeveelheid blauwe bessen in de pot te verminderen. Rechts: opstelling van 
het respiratieexperiment met gasanalysetoestel en druksensor.

Figuur 3: Effect van veranderingen in dikte van de LPDEfolie voor een MAP 
pallet bessen (2200 x 11000 x 1300 mm) met verhoogd vruchtgewicht 
(562.5 kg). Veranderingen in O2, CO2 en N2 gas in de verpakking worden 
weergegeven als verloop van tijd na sluiten van de verpakking. 

Figuur 2: Links: O2consumptiesnelheid van de bessen bij 0% CO2 (stippellijn) en bij 10% CO2 (volle lijn) bij verschillende O2 partiële drukken. Rechts: CO2
productiesnelheid van de blauwe bessen bij 0% CO2 (stippellijn) en bij 10% CO2 (volle lijn) bij verschillende O2 partiële drukken.
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POTTENPROEVEN BIJ VERSCHILLENDE CA-CONDITIES

Witte spitskolen werden gedurende drie weken bewaard bij 
1 °C in metalen emmers (10L) waardoor een constante 
luchtstroom met gecontroleerde gascondities werd geblazen. 
Vier verschillende zuurstofniveaus (0 %, 1 %; 3 % en 21 %) 
werden getest, terwijl de CO2niveaus allen gehouden 
werden op 0 %. Aan de start, na één, twee en drie weken 
bewaring werden kwaliteitsmetingen uitgevoerd en aroma
stalen genomen. De aanwezige aromacomponenten in deze 
stalen werden geanalyseerd met behulp van SPME GCMS.

KOLEN MET PROBLEMEN KUNNEN WE ONDERSCHEIDEN

Wat betreft opgelostestofgehalte en kleur kunnen vanaf twee 
en drie weken respectievelijk verschillen gemeten worden 
tussen kolen bewaard bij verschillende zuurstofniveaus. 
Kolen bewaard bij 0 % O2 gaan sterk achteruit. Zo is een 
vergeling en zelfs bruinverkleuring zichtbaar op het snijvlak 
na drie weken bewaring (Figuur 1). Merk op dat de ver
kleuring start vanuit de kern. Verder daalt ook het opge loste
stofgehalte. Opvallend is dat de kolen bewaard bij verlaagde 
zuurstof (CA, hier 1 % en 3 % O2) qua kleur en opgeloste
stofgehalte niet verschillen van kolen bewaard bij gewone 
lucht.

De kolen werden ook geëvalueerd op basis van hun aroma. 
Het is hierbij belangrijk op te merken dat hiervoor koolsap 
gebruikt werd. De stalen werden gemeten met behulp van 
SPME GCMS. Figuur 2 toont een biplot na een Partial Least 
Squares (PLS) analyse. Hierop zijn de verschillende gemeten 
stalen weergegeven (symbolen) en de verschillende bewaar
condities. Hierbij zien we dat de verschillende behandelingen 
van elkaar gescheiden kunnen worden, maar dat de groep 
in anaerobe condities (0 % O2) het meest afgescheiden is. 
We zien ook dat het verschil tussen de groepen geleidelijk 
aan groter wordt naarmate de bewaarduur toeneemt. 
Hoewel de CAcondities en de controle (21 % O2) qua 
kwaliteit niet significant verschillen, zien we in aroma wel 
een trend. Zo zijn de CAcondities sterker gecorreleerd aan 
elkaar dan met de controle..

CONSUMENT KAN HET VERSCHIL PROEVEN

In een andere proefopzet bewaarde VCBT witte spitskolen 
bij vier verschillende gascondities bij 1°C in kleine containers 
(300L). Er waren drie CAcondities, welke vergeleken werden 
met een controle met gewone lucht (Tabel 1). Na één maand 
bewaring werd de kwaliteit van de kolen gemeten en werd 
een consumentenproef uitgevoerd. Het verschil in kwaliteit 
voor de verschillende condities was minimaal. Voor CA 3 
werd een lagere kleurwaarde Hue waarde gemeten, maar 
het verschil met de andere behandelingen is zo klein in de 
mate dat dit niet met het blote oog zichtbaar is. Voor het 
opgelostestofgehalte werden geen statistische verschillen 
opgemeten.
 

Witte spitskool is doorgaans moeilijk te bewaren bij de gekende condities van de traditionele witte en rode 
sluitkool bij lage temperatuur (0.5 tot 1 °C) en hoge relatieve vochtigheid (> 95%). Hoewel de laatste tot 
vijf maanden bewaard kunnen worden, is dit beperkt tot één à twee maanden voor spitskool. Vanwege de 
hogere economische waarde van spitskool, startten enkele innovatieve telers met het bewaren van spitskool bij 
gecontroleerde atmosfeer (CA). Hierdoor zijn ze in staat de kwaliteit beter te behouden en de bewaarperiode 
aanzienlijk te verlengen. VCBT startte daarom begin 2018 het grondig onderzoek naar (CA) bewaring van witte 
spitskool.

Controlled atmosphere storage of white pointed cabbage
The latest years, white pointed cabbage gains popularity due to its healthy characteristics and its smaller size. Consumers want it te be available 
all year, but storage can be tricky. Some innovative growers started to experiment with ULO storage of the product. They are able to prolong the 
storage life, however, the research about the effect of low oxygen on cabbage is limited. The VCBT started a project where this is studied. First 
results show that it can be beneficial to store the product in controlled atmosphere (CA), resulting in a better quality maintenance. Consumers were 
able to distinguish some of the CA treated cabbages from the traditionally stored. It is however important to find optimal storage conditions, since 
not all CA treatments were received as being the better one by the consumer.

Het ongetraind consumentenpanel, bestaande uit 50 deel
nemers met een leeftijd tussen de 21 en 50 jaar kreeg vers 
versneden stalen aangeboden. De drie CAcondities werden 
met behulp van drie triangeltesten vergeleken met de 
controle. Ook werd gevraagd of het CAstaal beter / slechter 
scoorde op geur, smaak en textuur. De consument kon zowel 
CA 1 en CA 2 onderscheiden van de controle. CA 1 werd in 
vergelijking met de controle slechter bevonden voor alle drie 
de criteria. CA 2 scoorde beter voor zowel smaak en textuur.

Tabel 1 : 
Bewaarcondities containers spitskool

ZUURSTOF (O2 %) KOOLSTOFDIOXIDE (CO2 %)

CA1 3 5

CA2 1 5

CA3 1 0

Gewone lucht 20.8 0.03
Figuur 2: Biplot van de verschillende objecten en hun relatie tot aroma. De 
afzonderlijke aromacomponenten werden niet op de grafiek weergegeven.

Figuur 1: Doorsnede spitskolen na drie weken bewaring bij verschillende 
O2niveaus. 
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WAAROM POROSITEITSKAARTEN?

Gasdiffusie in fruit en groenten kan potentieel beperkt worden 
door delen van de vrucht die kleine poriën bevatten. Hierdoor 
kan de interne O2concentratie sterk verlagen en de interne 
CO2concentratie sterk verhogen. Een porositeitsmeting op een 
bepaalde plaats van de vrucht is niet voldoende om het gas
transport te analyseren over heel de vrucht, de porositeit is 
namelijk zeer heterogeen doorheen fruit en groenten. Bijgevolg 
is het essentieel om de porositeit kwantitatief in beeld te brengen 
over heel de vrucht om het transport van de ademhalingsgassen 
beter te begrijpen. De grijskleuring op Xstraal CTafbeeldingen 
is het gevolg van verschillen in Xstraal verzwakking wat duidt 
op een variatie in dichtheid tussen de plant en het product. 
Daardoor kan ervan uitgegaan worden dat de verschillen in 
grijstinten correleren met porositeit. Vanaf dat deze correlatie 

gekend is, kunnen de CTafbeeldingen omgezet worden naar 
3Dporositeit kaarten van fruit en groenten. Hierbij wordt een 
CTafbeelding evaluatie en normalisatie procedure geïntro du
ceerd om betrouwbare kaarten te bekomen.

OPSTELLEN VAN DE POROSITEITSKAARTEN

Voor dit onderzoek werden Jonagold appels, Purpleglobe 
aubergines, Purpletop rapen en Conference peren gebruikt 
die verschillende microstructuren hebben. De grijs getinte CT
afbeeldingen van de stalen (132 µm) werden geproduceerd 
door Microfocus Computer Tomography AEA Tomohawk 
systeem. Voor hoge resolutie weergaven van de weefsel micro
 structuren (25 µm) werd Phoenix Nanotomm systeem gebruikt.

De methode was gebaseerd op een grijstintporositeit corre
la tiemodel om de grijstinten in een lage resolutie CT
afbeelding te vertalen naar een porositeitskaart. Eigenlijke 
informatie over de porositeit werd geëxtraheerd van de 
microstructuur CTafbeeldingen. Scans van sap van elk staal 
werd als blanco referentie gebruikt (sap: 0% porositeit) 
samen met een achtergrondafbeelding (lucht: 100% poro
siteit) om de extreme punten te bepalen in de correlatie. Een 
homogeen staal werd voorbereid van gedestilleerd water om 
de verhardingseffecten van de stralen te achterhalen, fre
quent gezien op CTafbeeldingen. Deze artefacten kunnen 
onbetrouwbaarheden introduceren in de porositeitsdistributie 
van de geconstrueerde kaart.

Non-destructive porosity mapping of fruit and vegetables using X-ray CT
Porosity mapping is highly essential for better understanding of respiratory gas transports in fruit and vegetable. A validated and reproducible 
method to calculate and map the porosity distribution based on a grayscale-porosity correlation model is introduced. The method requires a water 
phantom for proper evaluation of X-ray computed tomography (CT) images and juices of scanned plant products for 0% porosity references. A strong 
correlation was found between grayscale values and porosity (R2 = 0.99) enabling to estimate the complete 3-D porosity distribution of eggplant, 
turnip, apple and pear using a single correlation function. The porosity maps well depicted the heterogeneity of tissue microstructure either in the 
individually intact product or among the samples. In average, eggplant exhibited the most porous structure (41.8 ± 1.0%) followed by turnip (23.3 
± 3.4%), apple (19.7 ± 1.1%) and pear (4.0 ± 1.6%). 

Dit onderzoek werd ondersteund door KU Leuven (C1 project 3E160393), Research Council of Norway (project 255596/E50) 
en het Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP), Ministerie van Financiën van de Republiek van Indonesië.

POROSITEIT IS NIET UNIFORM OVER HEEL DE VRUCHT 

Een sterke correlatie tussen grijstinten en porositeit werd 
geobserveerd met R² = 0,99 (Figuur 1) en een RMSE (fout) 
van minder dan 3%. De normalisatieprocedure op de grijs
tint waarden van de sapjes genereerde regressielijnen op 0% 
en 100% porositeit en reduceerde de afhankelijkheid van de 
gescande stalen en CT performantie stabiliteit.
De CTafbeelding van het gedestilleerd water heeft succesvol 
de fout van voorspelde porositeitsdistributie aan het middel 
van het sample geëlimineerd, typisch veroorzaakt door 
verhardingseffecten van de straal. Hierdoor tonen de resul
taten de veelzijdigheid van de methode aan, omdat er enkel 
een sap referentiescan en een homogeen waterstaal nodig is 
om porositeitkaarten op te stellen van andere tuinbouw
producten gebaseerd op een simpele lineaire correlatie. Dit 
geeft een significant voordeel ten opzichte van vorige onder
zoeken.
De verkregen porositeitskaarten bevestigen dat fruit en 
groenten niet als een uniforme structuur gezien kunnen 
worden (Figuur 2). Verschillen in porositeit in specifieke regio’s 
zoals cortex weefsel, kernregio’s en vasculaire bundels kunnen 
accuraat voorspeld en gevisualiseerd worden. Gemiddeld 
heeft aubergine de meest poreuze structuur (41,8 ± 1,0% 
porositeit), gevolgd door raap (23,3 ± 3,4%), appel (19,7 ± 
1,1%) en peer (4,0 ± 1,6%).

Op het VCBT werd dit jaar aangetoond dat Xstraal CT (computertomografie) een sterke methode is om niet
destructief en nauwkeurig de porositeitsdistributie in kaart te brengen van een hele vrucht, gebaseerd op een 
simpel correlatiemodel tussen grijstinten (op een CTafbeelding) en porositeit. De porositeitskaarten zijn van grote 
waarde om het transport van de metabole gassen en water te begrijpen gedurende handelingen en bewaring na 
oogst. De quality assessment van CTafbeeldingen met een homogeen waterstaal hielp om de intensiteit van de 
CTafbeelding te corrigeren en zo nauwkeurige porositeitkaarten te produceren. Het voordeel van de ontwikkelde 
techniek is dat het mogelijk is om porositeitskaarten op te stellen van andere verse producten indien enkel een sap
staal ter beschikking is om te kalibreren.

Figuur 1: Correlatie tussen grijstinten en eigenlijke porositeit (%) voor alle 
stalen, getoond met een 95% betrouwbaarheidsinterval en 95% predictie
interval. De waarden voor de grijstinten werden herschaald met betrekking 
tot de waarden voor appelsap (0% porositeit).

Figuur 2: Porositeitskaarten van transaxiale (XY, boven) en coronale (XZ, 
onder) doorsnedes van aubergine (A), raap (B), appel (C) en peer (D), vertaald 
van grijstinten CT afbeeldingen. De voorspelde porositeit werd berekend van 
een single correlatiemodel voor alle producten.
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BEWAAREXPERIMENT

In een bewaarexperiment werd vertrokken van volgroeide 
maar nog groene tomaten van cv. Bonaparte. Deze werden 
bewaard onder verschillende temperaturen om zo de 
veranderingen in de ethyleensignaaloverdracht tijdens rijping 
in detail te be studeren. Een temperatuur van 18 °C werd 
gebruikt als normale uitstaltemperatuur en 10 °C en 4 °C als 
lage temperaturen om de rijping af te remmen. De rijping 
werd in april gedurende een periode van drie weken opge
volgd (Figuur 1). Tijdens deze periode werden de zeven 
belangrijkste ethyleenreceptoren opgemeten. Dit werd ener
zijds gedaan door de mate van genexpressie voor deze 
receptoren te kwantificeren en anderzijds door de eiwitten 
waaruit deze receptoren zijn opgebouwd op te meten.

LAGE TEMPERATUREN REMMEN VRUCHTRIJPING

Tijdens de drie weken durende bewaring werden ook de 
kleur, stevigheid, ethyleenproductie en ademhalingssnelheid 
opgevolgd. Terwijl bij 18 °C de vruchten normaal verkleurden 
naar een rijprode kleur, veranderden de vruchten bij 4 °C en 
10 °C nagenoeg niet (Figuur 1). Ethyleenproductie vertoonde 
een typisch climacterisch gedrag bij 18 °C (Figuur 2). Voor 
vruchten bewaard bij 4 °C en 10 °C vertoonde de ethyleen
productie een basaal laag productieniveau, met een kleine 
toename aan het eind van de bewaarperiode bij 10 °C. De 
daling in stevigheid en de ademhalingssnelheid bij 4 °C en 
10 °C waren minder hoog dan bij 18 °C.

Ethyleen is het belangrijkste plantenhormoon dat de rijping van climacterisch fruit, zoals tomaat, appel en peer, aan
stuurt. Het is dan ook van belang om de regulatie van dit hormoon tijdens rijping en na de oogst goed te begrijpen 
om met deze kennis de vruchtkwaliteit beter te kunnen controleren. Ethyleen wordt in de cel aangemaakt en daar ook 
waargenomen door ethyleenreceptoren. Dit veroorzaakt een waterval aan reacties die uiteindelijk een breed gamma 
van ethyleenresponsen in gang zet, waaronder vruchtrijping. Temperatuur is een belangrijke factor die de houdbaarheid 
van groenten en fruit bepaalt door zijn invloed op de snelheid van allerhande biologische processen. Bewaring bij lage 
temperatuur is gemeengoed voor climacterische vruchten zoals appel en peer, maar voor tomaat wordt typisch een 
temperatuur van 1015 °C aangehouden tijdens opslag, transport en handel waarbij in sommige gevallen hiervan wordt 
afgeweken. In dit onderzoek richten we ons vooral op het gedrag van ethyleenreceptoren tijdens vruchtrijping om dit 
proces beter te gaan begrijpen met speciale aandacht voor het effect van temperatuur hierop. 

The role of ethylene receptors during tomato fruit ripening
This study has focussed on the effect of low temperature storage on the postharvest ripening of green tomatoes; more specifically, on the ethylene 
signal transduction. To this end, the ethylene receptors have been analysed in tomatoes stored at three different temperatures in terms of both their 
gene and protein expression levels. These results have been related to quality changes to better understand the ethylene control of ripening under 
low temperatures. Although expression of most ethylene signalling genes decreased with chilling, none of the protein levels showed a significant 
decrease, pointing at a differential regulation at the gene and protein level.

Dit werk werd mogelijk gemaakt dankzij een Bilaterale Onderzoeksamenwerking, project FWO.106.2013.20 met NAFOSTED en het FWO.

DE REGULERING VAN DE ETHYLEENRECEPTOREN BIJ LAGE 
TEMPERATUUR 

De resultaten van de genexpressie en eiwit metingen voor 
ethyleenreceptor 3 worden weergegeven in Figuur 3. Bij 
lage tempe ra tuur was de genexpressie, en dus de 
aanmaaksnelheid, afgenomen ten opzichte van 18 °C, maar 
de hoeveelheid aan ethyleen  receptor 3 zoals bleek uit de 
eiwit metingen was niet overeenkomstig veranderd. Hieruit 
blijkt nogmaals dat genexpressie en eiwitmetingen niet 
noodzakelijk hetzelfde verhaal vertellen. Er wordt vanuit 
gegaan dat de ethyleenreceptoren afgebroken worden 
nadat ze gebonden hebben met ethyleen. Sommige studies 
hebben een verband gelegd tussen koudebewaring van 
tomaat en een toename in eiwitafbraak. Wij veronderstellen 
dat de lagere ethyleenproductieniveaus bij lage temperatuur 
resulteert in minder binding met de receptoren waardoor er 
ook minder afbraak van receptoren plaatsvindt. Dit kan 
verklaren waarom een afname in genexpressie niet gepaard 
ging met een afname in de eiwitniveaus. 

Figuur 1: Kleurontwikkeling van volgroeide groene tomaten bewaard voor drie weken bij drie temperaturen. 

Figuur 2: Ethyleenproductie van volgroeide groene tomaten bewaard voor drie 
weken bij drie temperaturen. (4 °C, blauw; 10 °C, groen en 18 °C, rood). 

Figuur 3: Relatieve genexpressie en absolute eiwitkwantificatie van 
ethyleenreceptor 3 (ETR3) in volgroeide groene tomaten bewaard voor drie 
weken bij drie temperaturen. (4 °C, blauw; 10 °C, groen en 18 °C, rood). 
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