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OPTIMAAL RQ-DCA PROTOCOL VOOR CONFERENCE

Klassieke ULObewaring van Conference gebeurt bij relatief 
hoge O2 (2.5  3 %) en lage CO2 (0.7 %). Deze condities 
beperken vooral de ontwikkeling van inwendig bruin en 
holtevorming. Bij DCAbewaring gaan we de O2concentratie 
geleidelijk aan verder laten zakken met kleine stapjes 
waarna we telkens nagaan of het fruit stress ondervindt. Bij 
RQDCA bepalen we telkens het respiratiequotiënt (RQ). Als 
deze dicht bij 1 ligt is alles normaal en gaan we ervan uit dat 
het fruit nog geen stress ondervindt en de zuurstofconcentratie 
dus nog verder kan zakken. Wordt deze echter merkelijk 
groter dan 1, dan geeft dit aan dat de vruchten beginnen te 
fermenteren en dus duidelijk onder stress staan. Dan gaan 
we de O2concentratie in de bewaarruimte opnieuw ver
hogen. Hierdoor schommelt de O2concentratie voort durend 
tijdens de gehele bewaring en zullen verschillende kwaliteits
eigenschappen zoals hardheid en de groene achtergrondkleur 
beter behouden blijven. De hypothese die we onderzochten 
was de volgende: Zal het fruit op tijd een stresssignaal, door 
middel van een hoge RQ, geven wanneer de O2concentratie 
onder de 2.5% zakt zonder de inwendige afwijkingen te 
ontwikkelen ? Is het hierbij ook nodig om de CO2concentratie 
nog lager in te stellen dan 0.7 % zoals in sommige literatuur 
wordt gesuggereerd?

GASCONDITIES TIJDENS DE BEWARING

Er werd een bewaarproef aangelegd in proefcontainers 
(400L) waarbij 4 verschillende bewaarregimes met elkaar 
werden vergeleken. Gewone ULO (2.5 % O2, 0.7 % CO2) 
werd vergeleken met RQDCA waarbij de O2 op basis van 
de gemeten RQ werd aangepast en de CO2 op 0.7 % werd 
gehouden. Daarnaast werden ook nog een ULOconditie bij 
verlaagde CO2 (2.5 % O2, 0.2 % CO2) aangelegd en een 
DCAconditie waarbij de CO2 ook werd ingesteld op 0.2 % 
CO2. Het RQDCAalgoritme paste de O2concentratie dyna
misch aan op basis van realtime RQmetingen. Hierdoor 
werden zeer lage O2concentraties tot zelfs 0.2 % bereikt, 
wat veel lager is dan de 2.53 % die gebruikelijk is bij ULO
bewaring van Conference. Figuur 1 geeft de bereikte O2 en 
CO2concentratie tijdens bewaring in één van de RQDCA 
containers weer. Direct na de oogst werden de peren 
ingekoeld tot de bewaartemperatuur van 1°C in gewone 
lucht. Daar bleven ze dan zoals gebruikelijk 3 weken 
vooraleer de O2concentratie verlaagd werd naar de ULO
instellingen. Vanaf 15 oktober 2018 werd in de RQDCA 
containers het RQDCAprotocol gestart. Zoals op Figuur 1 te 
zien is, ging de O2concentratie geleidelijk aan naar beneden 
tot waarden dicht bij 0.2 %.

Dynamisch gecontroleerde atmosfeer (DCA) bewaring kan kwaliteitsverlies tijdens bewaring beperken. DCA 
zoekt naar de laagst mogelijk zuurstofconcentratie voor de vruchtbewaring door de zuurstofconcentratie in de 
bewaarruimte dynamisch aan te passen op metingen van de biorespons van de vruchten op lagezuurstofstress. In 
het verleden werd reeds gebruikt gemaakt van de chlorofylfluorescentie van de bewaarde vruchten en de ethanol-
concentratie in de vruchten en in de bewaarruimte. RQ-DCA gebruikt het respiratiequotiënt (RQ) van de vruchten. 
Voor appel werden in het verleden al heel wat goede resultaten gemeld. Peren vragen toch een speciale aanpak.
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Figuur 1: Gerealiseerde O2- en CO2-concentraties in de RQ-DCA-bewaarcondities over het gehele bewaarseizoen. Gemeten RQ-waarden zijn af te lezen op de 
rechterschaal. Wanneer deze de limiet van 1.3 overschrijden werd de O2-concentratie verhoogd.
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RQ-DCA storage of Conference pear
Conference pears were stored in small scale storage containers (400L) with RQ-DCA and conventional ULO storage conditions. The RQ-DCA 
storage led to significant lower O2 concentrations compared to the O2 concentrations reached with ULO storage. Post-storage quality attributes such 
as firmness and skin background color were evaluated as well as internal defects such as internal browning and cavities formation. Beneficial effects 
on external quality attributes were observed. However some problems with internal defects need to be solved. In further research less aggressive 
RQ-DCA protocols will be investigated.

Onderzoek in het kader van het LA-traject “Praktische richtlijnen voor dynamisch gecontroleerde 
atmosfeerbewaring van hardfruit”, HBC.2016.0806, gefinancierd door Agentschap Innoveren en 

Ondernemen en het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)
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Figuur 2: Hardheid (kgf) van Conference peer na 5 en 9 maanden bewaring 
gevolgd door 7 dagen uitstal bij 18°C. Foutenbalkjes geven het 95% 
betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde weer. Bewaarcondities zonder 
gemeenschappelijke letters zijn verschillend van elkaar binnen elke bewaar- en 
uitstallingsgroep.
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Figuur 3: Achtergrondkleur (Hue) van Conference peer na 5 en 9 
maanden bewaring gevolgd door 7 dagen uitstal bij 18°C. Een hogere 
Hue-waarde geeft een groenere kleur aan. Foutenbalkjes geven het 95% 
betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde weer. Bewaarcondities zonder 
gemeenschappelijke letters zijn verschillend van elkaar binnen elke bewaar- en 
uitstallingsgroep.

BETERE HARDHEID IN DCA 

De kwaliteit werd beoordeeld in februari en begin juni. Bij de 
kwaliteitsmetingen kwam het effect van de verschillende 
bewaar scenario’s duidelijk naar voor. Deze waren het 
duidelijkst direct na uitslag voor de hardheid waarbij de 
DCAcondities tot 2.5 kg harder bleven ten opzichte van de 
ULOcondities (Figuur 2). Na 7 dagen uitstal bij 18°C waren 
deze effecten op de hardheid zo goed als verdwenen maar 
de groene achtergrondkleur bleef ook na 7 dagen uitstalleven 
groener dan de ULOcondities (Figuur 3). Opgelostestof ge
halte blijft in alle condities goed behouden maar ook het 
zuurheidsverlies was beperkter voor de RQDCA be han de
lingen in februari na uitstalleven. Dit is toch wel een belangrijk 
gegeven voor een goed behoud van de zoetzuurbalans 
tijdens de smaakbeleving. Naast deze positieve effecten van 
RQDCA kwamen we toch nog een aantal inwendige pro
blemen tegen, vooral naar het einde van de bewaring toe. In 
Bij de beoordeling in februari zijn er nog heel weinig 
problemen van inwendig bruin of holte vorming op te merken. 
In juni is één van de twee RQDCAcontainers er slechter aan 
toe dan de andere maar bij de ULObewaring is er ook al 
een begin van bruinvorming op te merken.

RQ-DCA-BEWARING HEEFT ZEKER POTENTIEEL 
VOOR CONFERENCE

Het kwaliteitsbehoud bij RQDCA is meestal beter en niet 
slechter dan ULObewaring. Ontwikkeling van bruin en hol 
kon niet helemaal voorkomen worden met RQDCA maar was 
niet minder aanwezig in de ULOcondities. Waarschijnlijk 
kunnen we dit nog verder optimaliseren door het DCA
algoritme minder agressief te maken en het vroeger te laten 
waarschuwen voor stress. Het verlagen van de CO2 onder 

0.7 % is niet nodig gebleken en gaf zelfs iets slechtere re sul
taten. Dit is goed nieuws voor praktische implementaties 
omdat dan de huidige scrubbercapaciteit voldoende zal zijn. 
Door de verlaagde ademhalingsactiviteit bij de lagere O2 con
centraties zal zelfs minder CO2 geproduceerd worden waar
door minder gescrubd moet worden en ook minder warmte 
geproduceerd wordt zodat er ook minder koelingacties nodig 
zijn wat tot een energiebesparing zal leiden.




