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Maar wat exact het effect is van een graadje meer of 
minder, een iets hogere luchtvochtigheid of net een 
lagere concentratie ethyleengas, blijft gissen. Voor 
onze sector is het een goede zaak, dat in het kader 
van het project Fresh Corridor een literatuurstudie is 
verricht naar de effecten op de productkwaliteit van 
een aantal conditioneringstechnieken. Als bedrijven 
hebben we daarbij aan kunnen geven op welke 
producten we het onderzoek wilden toespitsen. Dit 
heeft geresulteerd in een lijst van twintig producten 
die elders in deze brochure worden benoemd.

Voor ieder bedrijf zullen de motieven om deel te 
nemen aan een projectgroep verschillen. Belangrijk 
is dat we met elkaar kennis verzamelen en delen en 
zo als totale sector sterker worden. Uiteraard spelen 
economische overwegingen daarbij een rol. Door 
gezamenlijk te investeren kan je dieper op de materie 

Collectief vruchten 
plukkenvangedegen
onderzoek

ingaan en de kosten delen. Het is een goede zaak 
dat daarbij overleg plaats vindt tussen onderzoekers 
en bedrijfsleven. Via de WUR weten we wat er 
speelt en wat bijvoorbeeld de mogelijkheden zijn 
bij toepassing van ozon, waar we zelf de nodige 
ervaring mee hebben opgedaan.

Aan het einde van het rapport wordt een aantal 
aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 
Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, 
hoop ik zeker dat daar iets mee wordt gedaan. 
Er speelt heel veel in de markt en de kennis op 
het gebied van conditioneringstechnieken staat 
nog in de kinderschoenen. Mede namens de 
overige handelsbedrijven in groente en fruit en de 
logistieke dienstverleners spreek ik de hoop uit dat 
we die snel ontgroeien en zo in de toekomst ons 
voordeel kunnen doen met nog meer kennis over 
conditioneringstechnieken die worden toegepast 
tijdens het gehele logistieke transport.

Anton Boudewijn, 
Hoofd Kwaliteit & Voedselveiligheid Total Produce

Als importeur van groente en fruit is 
het voor ons van groot belang dat de 
producten die uit overzeese gebieden 
onze kant op komen, zo min mogelijk 
inboeten aan kwaliteit gedurende het 
logistieke traject. Iedereen weet dat de 
klimaatomstandigheden gedurende het 
traject een belangrijke rol spelen.
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Binnen expertisenetwerk Fresh Corridor wisselen  AGF-
handelsbedrijven en logistiek dienstverleners kennis 
uit over multimodaal vervoer van groente en fruit. De 
houdbaarheid van deze verse producten is meestal 
beperkt. Accurate maatregelen om de kwaliteit van 
groente en fruit in de keten zo lang mogelijk te kunnen 
behouden, zijn onmisbaar. Dit geldt ook voor gebruikers 
van multimodale concepten. 

De ontwikkeling van de multimodale keten kan onnodig 
stagneren door een gebrek aan goed toegankelijke kennis 
over de mogelijkheden en risico’s van houdbaarheid- 
beïnvloedende conditioneringstechnieken. De drempel 
voor het overgaan op multimodaal vervoer in versketens 
kan worden verlaagd als AGF-handelsbedrijven weten 
welke kwaliteitseffecten in de multimodale keten te 
verwachten zijn. Daarnaast is een scherp beeld gewenst 
van de toegevoegde waarde die diverse nieuwe technieken 
op reefercontainers mogelijkerwijs bieden, om de kosten  
van de (retour)logistiek te rechtvaardigen.

Kennisniveau verhogen
Veel kennis over benodigde conditioneringcondities van 
verse producten is verspreid beschikbaar. Een toegankelijk 
overzicht hiervan ontbrak. In het kader van het Project 
Fresh Corridor heeft Food & Biobased Research, onderdeel 
van Wageningen UR, een literatuurstudie uitgevoerd naar 
conditioneringstechnieken. Deze brochure met bijbehorend 

rapport, dat u aantreft op de CD achter in deze brochure, 
geeft een overzicht van de bevindingen. Het projectbestuur 
van Fresh Corridor beoogt hiermee voor alle betrokkenen 
het kennisniveau op operationeel niveau te verhogen.

Multimodale keten 
gebaat bij kennis 
conditionering

Conditioneringstechnieken zijn technieken 
die tijdens bewaring en/of transport worden 
toegepast en die als doel hebben de kwaliteit 
of houdbaarheid van groente en fruit zo lang 
mogelijk goed te houden.
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Het rapport ‘Conditioneringstechnieken 
voor de multimodale groente- en 
fruitketen’, opgesteld door Matthijs 
Montsma, Frank van de Geijn en Leo 
Lukasse van Wageningen UR Food & 
Biobased Research, brengt veel product-
specifieke informatie bijeen voor twintig 
groente en fruitsoorten.

Deze informatie is aangevuld met een aantal 
interessante conditioneringstechnieken voor deze 
producten. Het rapport is, samen met deze brochure: 
bedoeld als toegankelijke kennisbron voor 
medewerkers van handelsbedrijven in groente en 
fruit die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteits
bewaking tijdens het logistieke proces. En verder 
voor iedereen die zich bezighoudt met opslag en 
distributie van groente en fruit. Tenslotte vormt het 
een goede inspiratiebron voor betrokkenen bij de 
ontwikkeling van Coolport Rotterdam, om processen 
nog beter in te richten.

Behoud startkwaliteit
Deze brochure en het bijbehorende rapport geven 
samen een overzicht van conditioneringstechnieken 
die de houdbaarheid van groente en fruit beïnvloeden 
en bijdragen aan houdbaarheidsverlenging of 

bewaarbaarheid. Voor behoud van de perfecte 
startkwaliteit van producten is een gesloten 
geconditioneerde keten vereist. Tot op heden kan 
slechts in specifieke gevallen met behulp van 
conditioneringstechnieken kwaliteitsafname effectief 
worden gereduceerd. Het is van groot belang om 
kritische afwegingen te maken tussen de in te zetten 
oplossingen: een standaard reefercontainer, een van 
de ‘commerciële’ varianten daarop of een alternatieve 
verpakkingsmethode. De juiste keuze heeft effect op 
het rendement in de keten. In een aantal gevallen is 
daar meer voor nodig dan een kosten baten analyse. 
Het rapport waar deze brochure een afgeleide van 
is, biedt daarin veel meer duidelijkheid.

Effecten 
Op de bijgevoegde CD is voor twintig geselecteerde 
groente en fruitsoorten per product een overzicht  
te vinden van belangrijke kwaliteitsparameters. 
Samen met fysiologische en pathologische 
beschrijvingen en tevens eventuele bewaar
afwijkingen. Ook de effecten van bewaar condities 
en toegepaste conditioneringstechnieken op het 
product zijn beschreven. Het gaat daarbij om 
bestaande en soms ook om nieuwe houdbaarheid
beïnvloedende conditioneringstechnieken zoals 
technieken voor temperatuur en vochtbeheersing, 
controlled en modified atmosphere technieken, 
diverse behandelingen en de mogelijkheden die 
verpakkingen bieden.

Rapportalstoegankelijke
kennisbron
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Temperatuurbeheersing en een gesloten koelketen zijn 
verreweg de belangrijkste methoden om kwaliteit te 
borgen. Op de tweede plaats komt vochtbeheersing, 
zo wordt geconcludeerd in het rapport over 
conditioneringstechnieken. Uiteraard geldt dat de 
beginkwaliteit van een product bepalend is voor de 
uiteindelijke kwaliteit.

Het is met geen enkele techniek mogelijk de initiële 
kwaliteit te verbeteren. Het is de kunst om met de juiste 
conditioneringstechnieken de beginkwaliteit zo goed en 
zo lang mogelijk te behouden.

Optimalisatie temperatuur
Koelen is voor alle geselecteerde producten, behalve 
knoflook en uien, noodzakelijk. Te hoge temperaturen 
zijn meestal niet direct schadelijk maar beperken de 
bewaarbaarheid. Te lage temperaturen kunnen grote 
verliezen veroorzaken door kou- of vriesschade. Korte 
onderbrekingen hoeven vooral in korte ketens geen 
probleem te zijn. Maar waar precies de grenzen liggen, 
is slechts voor een beperkt aantal producten bekend. 
Pas na optimalisatie van koeling in de keten kunnen 
aanvullende conditioneringstechnieken, zoals beheersing 
van de luchtvochtigheid en de ethyleenconcentratie, 
meerwaarde bieden. Oftewel investeren in optimale 
koeling is het meest efficiënt. 

Indroging beperken
Vochtbeheersing, het tweede belangrijke aspect bij 
conditionering, is een wisselwerking tussen luchtdebiet, 
luchtverdeling, verpakking, en de koelinstallatie.
Ontvochtiging kost veel energie en wordt vermeden als er 
geen dringende reden voor is. In toenemende mate wordt 
in koelcontainers ontvochtigd door naverwarming van de 
koellucht. Bij een lage relatieve vochtigheid (RV) krijgt 
schimmelgroei weinig kans. 
Maar een te lage RV heeft indroging tot gevolg en dat 
brengt een commercieel verlies met zich mee. Beperking 
van indroging is dan meestal de keuze die bedrijven 
maken. 
Per product en per afzetketen zal gekeken moeten 
worden naar de beste strategie voor vochtbeheersing. Eén 
daarvan is gebruikmaken van geschikte verpakkingen die 
uitdroging voorkomen en een positieve bijdrage leveren 
aan de houdbaarheid van het product. Meer hierover is te 
vinden in hoofdstuk 2 van het rapport.

RFID technologie
De beginkwaliteit van het product is het meest bepalend. 
Om meer grip op de startkwaliteit te krijgen, zou men 
permanent ketenmonitoringsystemen moeten gebruiken. 
Deze systemen zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Nieuwe 
RFID technologie kan snelle verbetering van de systemen 
faciliteren.

Gesloten koelketen 
belangrijkst voor 
kwaliteitsborging
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Controlled Atmosphere (CA) wil zeggen minder zuurstof 
en meer koolzuurgas in de container. In de afzetketen 
levert dit alleen toegevoegde waarde, als dit direct 
op of bij de oogstlocatie plaatsvindt. Ook een lage 
ethyleenconcentratie en een goede verpakking kunnen 
bijdragen aan een betere houdbaarheid.

Randvoorwaarde voor een optimale kwaliteit is dat het 
temperatuurmanagement bij Controlled Atmosphere be - 
waring en transport vanaf het begin perfect is. CA 
uitgesteld toepassen heeft nauwelijks waarde. De kosten-
baten analyse voor CA tijdens containertransport beperkt 
tot op heden de toepassing hiervan tot een beperkt 
aantal producten, zoals rijpende exoten en bessen en 
wordt vooral ingezet bij een transporttijd langer dan  
25 dagen.
Als CA na transport wordt onderbroken en dan na 
enige tijd weer hersteld wordt, verliest deze techniek 
doorgaans veel van zijn beschermende functie. Ook de 
logistieke complexiteit is een belemmering om deze 
conditioneringstechniek op grote schaal toe te passen. 
Naar verwachting zal de opkomst van goedkopere  
CA-systemen leiden tot bredere toepassing hiervan in 
containertransport van groente en fruit. 
Producten die tijdens bewaring en transport goed 
reageren op CA kunnen in de distributiecentra het best 
door Modified Atmosphere (MA) verpakkingen beschermd 
worden. MA is een minder goed regelbare vorm van CA. 

Toegevoegde waarde beperkt
Ethyleen, een gas dat vrijkomt tijdens rijping van producten, 
versnelt al in lage concentraties de rijping. Voor de meeste 
producten is dit ongewenst. Daarom zijn maatregelen 
nodig om de ethyleenconcentratie laag te houden. 
Buitenluchtventilatie is de geëigende methode om de 
ethyleenconcentratie te verlagen. Ook bij reefercontainers 
is dit eenvoudig te realiseren. Maar dit is onverenigbaar 
met Controlled Atmosphere, daarom zijn bij toepassing 
van CA-conditionering andere maatregelen nodig, bij-
voorbeeld het verwijderen van ethyleen met behulp van 
kaliumpermanganaatkorrels, het gebruik van oxyderende 
UVc straling of van oxidatie met behulp van ozon en/of 
actief zuurstof of met katalytische ethyleenscrubbers. De 
toegevoegde waarde van ethyleenverwijdering tijdens CA 
is vooralsnog vrij beperkt. Leveranciers baseren hun claims 
vaak op laboratoriumexperimenten die de praktijksituatie 
onvoldoende omvatten. 

Bescherming
Een goede verpakking kan veel kwaliteitsproblemen 
gunstig beïnvloeden. Bij afkoeling zijn onder andere het 
ontwerp van een verpakking, de wijze van stapeling en de 
wijze waarop producten zijn verpakt, bakjes, schaaltjes of 
zakjes, bepalend voor de effectiviteit van het koelproces. 
Om een optimale MA-verpakking te realiseren is het van 
belang dat de juiste materialen en bewerkingen van 
die materialen (microperforaties) gekozen worden. Een 
verpakking biedt daarnaast bescherming tegen indroging.

Controlled Atmosphere 
vooral effectief bij 
langere distributieketen

10 11



Visualisatie van de meerwaarde van toegevoegde 
conditioneringstechnieken in de versketen. In dit voorbeeld 
is dat CA ten opzichte van koeling zonder CA. 

Toelichting:
Kwaliteit: bijvoorbeeld hardheid, rijping, bederf, kleur, 
smaak, etc.

a  Kwaliteitsverschil tussen producten die wel of niet CA 
worden bewaard of getransporteerd

b  Kwaliteitsverschil op later tijdstip tussen producten 
die wel of niet CA worden bewaard of getransporteerd 

c  Tijdsverschil in behoud van kwaliteitsniveau tussen 
producten die wel of niet CA worden bewaard of 
getransporteerd

d  Tijdsverschil in behoud van kwaliteitsniveau op later 
tijdstip tussen producten die wel of niet CA worden 
bewaard of getransporteerd

e  Kwaliteitsverschil voor product met een lagere 
startkwaliteit bij aanvang van bewaring of transport

Groene lijn  acceptabele kwaliteit, door afnemers 
opgelegde specificaties

Gele lijn  alleen koeling in de latere fase van 
distributieketens

Paarse lijn  product met een lagere startkwaliteit bij 
aanvang van bewaring of transport

Blauwe lijn  product gekoeld en met CA getransporteerd 
of bewaard

Rode lijn product gekoeld getransporteerd of bewaard

Figuur 1.
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Meerwaarde van 
toegevoegde 

conditionerings-
technieken
Toegevoegde conditioneringstechnieken 
verhogen de kosten. Beoordeling of 
deze opwegen tegen de effecten op 
de kwaliteit en houdbaarheid van het 
product is niet eenvoudig. Een afweging 
tussen de voor- en nadelen is op zijn 
plaats.

Daarbij kun je denken aan hoger of lager 
energieverbruik, betere stroomlijning van logistieke 
processen (rustiger) of juist extra handling, minder 
of meer piekmomenten in arbeidsprocessen, betere 
productkwaliteit of shelf life, verandering van arbo
regime (kou), langer of korter te bewaren product 
(buffers creëren), vollere vrachtwagens, betere 
klantrelatie, minder uitval, duurzamer, etc.

Tijdwinst
In Figuur 1 op pagina 13 is de meerwaarde van 
toegevoegde conditioneringstechnieken, Controlled 
Atmosphere ten opzichte van koeling in een 
willekeurige versketen zichtbaar gemaakt. Een zelfde 
analyse kan eventueel worden uitgevoerd voor de 
andere toegevoegde technieken. Een uitgebreidere 
toelichting is te vinden in het rapport (zie CD achterin).
De meerwaarde van een conditioneringstechniek is te 
vertalen naar twee mogelijkheden: kwaliteitsverschil 
of tijdsverschil. Op tijdstip 3.9 is het CAproduct 

nog van goede kwaliteit, terwijl de kwaliteit van het 
gekoelde product nog net aan de eisen voldoet. We 
zien op dit moment twee opties: de betere kwaliteit 
wordt in waarde omgezet of de betere kwaliteit 
wordt omgezet in tijdwinst. Immers er zijn nog drie 
tijdseenheden ter beschikking voordat het Controlled 
Atmosphere product niet meer aan de minimum 
specificaties van de afnemer voldoet.

Visueel hulpmiddel
De grafiek is een visueel hulpmiddel om te bepalen 
of en hoe de effecten van een kostenverhogende, 
toegevoegde conditioneringstechniek zoals CA 
transport in toegevoegde waarde omgezet kan 
worden.

Een volgende ketenschakel profiteert meestal het 
meest van de extra kosten die een eerdere schakel 
gemaakt heeft. Daardoor heeft iedere schakel 
de neiging te kiezen voor het laagst mogelijke 
kostenniveau. Het streven naar een betere of meer 
gegarandeerde kwaliteit vereist een integrale 
ketenbenadering met een eerlijke kosten en 
opbrengstverdeling tussen alle ketenschakels.  
De eigen bijdrage aan de keten zo goedkoop 
mogelijk houden, is niet per se de beste methode om 
de hoogst haalbare eindkwaliteit te realiseren.
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Conditionerings
technieken verbeteren 
houdbaarheid

Plantaardige producten zoals groente en fruit 
leven na de oogst nog door en dat veroorzaakt 
kwaliteitsachteruitgang. Er zijn diverse conditionerings-
technieken die kunnen bijdragen aan een optimale 
kwaliteit van groente en fruit gedurende het logistieke 
traject. 

De kwaliteit van de producten wordt verder negatief 
beïnvloed door bijvoorbeeld: gebrek aan voeding, 
zonlicht of vochttoevoer. Maar ook beschadiging, 
infecties, zuurstofgebrek, zwakke genetische potentie, 
rijping of snelle veroudering kunnen de kwaliteit 
verminderen. Al deze factoren zijn tevens van invloed op 
de bewaarbaarheid van groente en fruit.

Verschillende soorten groente en fruit hebben 
verschillende optimale bewaarcondities. Het spreekt voor 
zich dat een optimale opslag- of transporttemperatuur 

bijdraagt aan kwaliteitsbehoud van groente en fruit 
gedurende het logistieke traject. In dit hoofdstuk worden 
de technieken kort omschreven, de uitgebreide informatie 
is te vinden op de bijgevoegde CD.

Temperatuurbeheersing
De bewaartemperatuur heeft grote invloed op de kwaliteit 
van producten. Om de temperatuur te beheersen spelen 
koeling en verwarming een rol.
Er zijn twee afzonderlijke koelprocessen: voorkoelen en 
stationair koelen. Bij voorkoelen wordt de veldwarmte uit 
het product gehaald en de producttemperatuur omlaag 
gebracht tot de geadviseerde optimale bewaartemperatuur. 
Bij stationair koelen gaat het om het handhaven van de 
gewenste producttemperatuur. Voorkoelen kan met behulp 
van verschillende systemen zoals langsstroomkoeling, 
doorstroomkoeling, vacuümkoeling of hydrokoeling. 
Afhankelijk van beschikbare volumes, de ketenschakel, de 
keteninrichting en de aard van het voor te koelen product 
wordt een bepaalde methode toegepast.

Ook zijn er voor de bewaar-, overslag- of transportfase 
van plantaardige producten verschillende koelsystemen. 
Deze zijn: verdampingskoeling, buitenluchtkoeling, 
directe expansiekoeling, pompsystemen, cryogeenkoeling, 
eutectische of mantelkoeling. Verwarming wordt toegepast 
om de gewenste producttemperatuur in stand te houden 
als de omgevingstemperatuur buiten de bewaarruimte 
beneden de ingestelde temperatuur is.

Vochtbeheersing
Bij transport en bewaring van groente en fruit is 
vochtbeheersing complex. Vochtigheid van lucht wordt 
aangeduid met de term relatieve luchtvochtigheid. 
Een hoge relatieve luchtvochtigheid (RV) beschermt 
producten tegen uitdroging. Een lage RV onttrekt vocht 
aan het product en leidt tot indroging. In het bijzonder 
in combinatie met een hogere bewaartemperatuur 
omdat dan het dampspanningsverschil veel hoger is. 
Behalve het economisch belang vanwege gewichtsverlies, 
wordt rimpelig, slap of ingedroogd product beoordeeld 
als niet meer vers en van mindere (handels)kwaliteit. 
Vochtbeheersing is mogelijk door middel van bevochtiging 
of ontvochtiging. Hier bestaan diverse technieken voor 
zoals ultrasoon bevochtiging, verdampingsbevochtiging, 
nat maken van de vloer, stoombevochtiging en hoge 
druk bevochtiging. Indien ontvochtiging gewenst is, 
kan gebruik worden gemaakt van koelen of verwarmen, 
ventilatie met koude buitenlucht, adsorptie of adsorptie 
in combinatie met regeneratie.

Gewijzigde luchtsamenstelling
Buitenlucht bestaat uit 78.1 procent stikstof (N2), 20.94 
procent zuurstof (O2), 0.03 procent CO2 en nog enkele 
andere gassen die in lage concentraties voorkomen. Door 
het instellen en regelen van zuurstof en CO2 op andere 
niveaus kan de bewaarduur van veel groente en fruit 
worden verlengd. Dit kan met behulp van CA-technieken, 
MA-verpakkingen of -technieken en luchtzuivering.

In het rapport (paragraaf 2.4) staan overzichten met 
daarin de effecten van verschillende maatregelen om 
gascondities te beïnvloeden (Tabel 4); bestaande CA-
technieken voor bewaarcellen (Tabel 5); en bestaande 
CA- en MA-technieken voor containertransport (Tabel 
6). Tabel 7 en 8 geven respectievelijk een overzicht 
van ethyleenverwijderings- en ethyleen beheersings-
technieken.

Behandelingen voor/tijdens/na transport
Om in de gehele keten de kwaliteit en versheid van groente en 
fruit te behouden, worden soms speciale voorbehandelingen 
toegepast. Deze behandelingen zijn in te delen in niet-
chemische methoden zoals warmtebehandeling, UV-
straling en elicitors oftewel biologische substanties en 
chemische methoden zoals bijvoorbeeld Philabuster, een 
dompelbehandeling voor peer.

Het gebruik van chemicaliën in de naoogstfase is uitermate 
beperkt en toepassing hiervan wordt vanuit regelgeving en 
zero-residu streven nog meer uitgebannen. Regelgeving 
verschilt per land en is daardoor voor de internationale 
groente- en fruithandel niet eenvoudig te hanteren. In 
risicosituaties kunnen kort-hoog-warmtebehandelingen 
soms uitkomst bieden (bijvoorbeeld bij mango). In Tabel 9 
en Tabel 10 (paragraaf 2.5) van het rapport is een overzicht 
gegeven van verschillende voorbehandelingsmethoden 
met daarbij een beschrijving van de werking en de voor- 
en nadelen van de toepassing.

Conditioneringstechnieken zijn onder te brengen  
in zes categorieën: 

• temperatuurbeheersing (koeling en verwarming)
• vochtbeheersing
•  luchtsamenstelling (CA-technieken, MA-

verpakkingen en luchtzuivering)
• behandelingen voor/tijdens/na transport.
• fytosanitaire behandelingen
• verpakkingen
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Fytosanitaire behandelingen
Fytosanitaire eisen bij import/export kunnen vereisen 
om verse producten voor transport een behandeling 
te geven om bijvoorbeeld ongewenste insecten af te 
doden. Deze behandelingen kunnen alleen worden 
toegepast als dat lokaal is toegestaan en wanneer de 
autoriteiten van het land waarnaar geëxporteerd wordt, 
deze behandeling formeel accepteren. Ook hier verschilt 
de regelgeving per land. Ook deze behandelingen zijn te 
verdelen in chemische en niet-chemische methoden. Een 
aantal chemische methoden zijn fumigatie met toxisch  
chemische middelen zoals methylbromide of fosfine, 
toepassing van etherische oliën of andere chemische 
middelen. Onder niet chemische methoden vallen 
onder andere koudebehandeling, CA of CATT en 
vacuümbehandeling. Het gebruik van methylbromide 
is niet meer toegestaan binnen de EU. Tabel 11 van 
het rapport geeft een overzicht van de verschillende 
mogelijkheden voor fytosanitaire behandelingen.

Functies Verpakkingen
•  Bundeling van producten in hanteerbare 

eenheden
•  Mechanische bescherming van het product
•  Faciliteren van koelprocessen
•  Voorkomen van uitdroging (of kwaliteits- en 

gewichtsverlies)
•  Optie om de kwaliteit langer te behouden 

(m.b.v. MAP) 
•  Medium om merk, productinformatie, barcode 

e.d. te geven 
•  Kan marketingtool zijn: aantrekkelijker maken 

van het product 

Oogst
Door afgesneden toevoer van voedingsstoffen en 
zonlicht stopt de groei van plantaardige producten. 
Tijdens de groei aangelegde reserves (suikers, 
koolhydraten) worden na de oogst gebruikt om zo 
lang mogelijk te overleven. Dat uit zich in de vorm 
van oxidatieve ademhaling (respiratie), vochtafgifte 
(transpiratie) en warmte-ontwikkeling.
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IederProductzijn 
eigen bewaarcondities

Op basis van inbreng van een aantal 
handelsbedrijven in groente en fruit is 
een keuze gemaakt voor twintig 
producten die het meest per container 
worden geïmporteerd . Het onderzoek 
heeft zich toegespitst op deze producten. 

De illustratie op de pagina hiernaast geeft weer 
welke producten in het onderzoek uitgebreid worden 
beschreven. 

Meest geschikt
De belangrijke naoogstgegevens, fysiologisch gezien, 
van deze producten zijn te vinden in Tabel 1.  
Daarin staat een samenvatting van optimale 
bewaarcondities, ademhalingsactiviteit, ethyleen
productie en ethyleengevoeligheid. Er is geen 
rekening gehouden met rijpheidsstadium of ras. De 
meerwaarde van CA is niet voor alle producten 
hetzelfde. Per product wordt omschreven welke 
conditioneringstechniek het meest geschikt is voor 
deze producten. Een overzicht hiervan treft u 
eveneens aan in Tabel 2 op pagina 24 en 25.

Kwaliteitsparameters
In hoofdstuk 3 van het rapport is per product een 
overzicht te vinden van belangrijke kwaliteits
parameters. Toegevoegd zijn: fysiologische en 
pathologische afwijkingen en eventuele bewaar
afwijkingen. Verder is ingegaan op de effecten van 
bewaarcondities en toegepaste conditionerings
technieken. Omdat deze gegevens per product flink 
kunnen verschillen, verwijzen we voor specifieke 
producten naar paragraaf 3.1 t/m 3.20 in het 
rapport (zie CD achterin).
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Productgegevens op rij
optimale 
bewaring

bij optimale 
bewaar-

temperatuur
CA

product
tempera-
tuur [°C] 

RV [%] respiratie 
[ml CO2/

kg.h]

ethyleen 
productie 
[μl/kg.h]

ethyleen 
gevoelig

optimaal O2 
[%]

optimaal CO2 
[%]

sinaasappel 3~8 90~95 2~4 <0.1 Nee 5~10 0~5

appel -1~1 90~95 6.5~8 4~12 Ja 1.5~2 1~2

druif -1~0 90~95 1~2 <0.1 Nee 2~5 1~5

banaan 13~14 90~95 10~30 0.1~2 Nee 2~5 2~5

ananas 7~10 85~90 2~5 <0.1 Nee 3~5 5~8

nectarine -1~0 90~95 2~3 <5 Nee 1~2 3~5

tomaat 7~10 90~95 6~9 1.2~1.5 Ja 3~5 2~5

meloen 2~5 90~95 4~5 7~10 Ja 3 10~20

grapefruit 12~14 90~95 4~7 <0.1 Nee 3~10 5~10

limoen 10~13 90~95 3~5 <0.1 Ja 5~10 0~10

peer -1~0 90~95 2~3 0.1~0.5 Nee 1~3 1~3

mango 10 90~95 12~16 0.1~0.5 Nee 3~5 5~8

avocado 5~13 90~95 10~80 >100 tijdens 
rijping

Nee 2~5 3~10

peulen 0 95~98 15~24 <0.1 Ja 2~3 2~7

ui 0 65~70 3~4 <0.1 Ja 3 5~7

knoflook -1~0 60~70 2~6 <0.1 Nee no effect? 5~15

sperziebonen 5~7.5 95~100 17~23 <0.05 Ja 2~5 3~10

blauwe bessen -0.5~0.5 90~95 3 <0.1 Nee 5~10 15~20

paprika 5~8 95~100 3~6 <0.1 Nee no effect <5

asperge 0~2 95~100 14~40 <0.1 Nee ? 5~10

Bron: http://postharvest.ucdavis.edu/producefacts/

Tabel 1. 
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PRODUCT sinaasappel appel druif banaan ananas nectarine tomaat meloen grapefruit citroen/
limoen

TECHNIEK

temperatuur 
en vocht
beheersing

koelen *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

verwarmen *

bevochtigen ** * *** **

ontvochtigen

luchtsamen
stelling

fullCA ** *** * ** * * * *

deelCA **

MA verpakking * ** ** ** *** * ** *

MAcontainer * * * * * * ** *

Ethyleen  
verwijderen

** ** * ** * **

Ethyleen 
 toedienen t.b.v. 
rijping

*** * *

voorbe
handeling

warmtebe
handeling

** ** ** ** ** *

wassen * * *

UVC *

DPA Zal niet lang meer toegestaan zijn; wordt in NL niet toegepast. 

coaten/waxen ** ** ** ** **

SmartFresh *** ** **

zwavel/ 
SO2pad

***

Tabel 2. Overzicht van de meest interessante conditioneringstechnieken voor de beschreven producten.

Conditionerings  - 
techniekenvoorproducten PRODUCT peer mango avocado peulen uien knoflook bonen blauwe 

bes
paprika asperge

TECHNIEK

temperatuur en 
vochtbeheersing

koelen *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

verwarmen ** **

bevochtigen ** * * ** ***

ontvochtigen *** ***

luchtsamen
stelling

fullCA *** ** *** * ** * *** * **

deelCA ** *** * * **

MAverpakking ** ** ** ** *** ** **

MAcontainer * * * ** * ** ** * **

ethyleen  
verwijderen

** ** * * * *

ethyleen  
toedienen 
t.b.v. rijping

* * *

voorbehandeling warmtebe
handeling

*** **

wassen *

UVC *

DPA Zal niet lang meer toegestaan zijn; wordt in NL niet toegepast. 

coaten/waxen ** **

SmartFresh ** **

zwavel/ 
SO2pad

Tabel 2. Overzicht van de meest interessante conditioneringstechnieken voor de beschreven producten.

*  enigszins geschikte techniek
** geschikte techniek
*** zeer geschikte techniek
 Conditioneringstechnieken die niet geschikt zijn voor een bepaald product
 Met de huidige kennis wordt niet verwacht dat deze techniek voor dit product geschikt zal zijn
  Gewijzigde atmosfeer kan wel positieve invloed op de houdbaarheid hebben, maar het is onzeker of de gewenste 

gascondities bereikt kunnen worden
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Na uitvoering van het onderzoek naar conditionerings-
technieken, liggen er twee interessante uitdagingen die 
de groente- en fruitketen integraal zou moeten 
oppakken, als logisch gevolg op deze studie. Voor 
optimaal resultaat moet de keten zo lang mogelijk 
gesloten blijven. Multimodaal vervoer kan daarbij 
helpen. Bovendien ligt er een uitdaging om als keten de 
kosten en baten integraal te verdelen.

Het is lang niet altijd bekend in hoeverre producten met 
een lagere ademhalingsactiviteit baat hebben bij inzet 
van CA-technieken, ook wanneer de ideale gascondities 
niet helemaal bereikt worden. 
Voor veel producten zijn de extra kosten voor zogenaamde 
full CA-technieken bij reefercontainers te duur. De 
nieuwere generatie ‘deel CA-technieken is goedkoper’. 
Minder uitval in de keten, bijvoorbeeld door CA, kan 
resulteren in energiebesparing tijdens transport, kosten-
besparing en verlaging van carbon footprint.

CA vervangt temperatuur
Temperatuurverlaging verlengt de houdbaarheid, maar 
risico op kou- en vorstschade stelt een benedengrens aan 
de temperatuur. De mogelijkheid om CA te introduceren 
en in ruil daarvoor de temperatuureisen te versoepelen is 
een interessante gedachte. 
Bekende, maar schaarse, voorbeelden hiervan zijn CA-
transport van bananen op een temperatuur die wat verder 
boven de kouschadegrens ligt dan gebruikelijk en 
versoepeling van temperatuureisen in de CA-bewaring 
van appels. Die soepelere temperatuureisen kunnen 
worden gebruikt om kosten te besparen door koelacties te 
concentreren naar periodes van laag elektriciteitstarief.

Interessante 
Uitdagingen 

Multimodale koudeketens
Wat gebeurt er met de temperatuur en temperatuur-
spreiding in koelcontainers bij onderbreking van de 
stroomvoorziening? Met een toegankelijk model kan 
voorspeld worden wat er gebeurt bij iedere willekeurige 
combinatie van initiële producttemperatuur, 
buitentemperatuur en tijd. Valideer dit model met 
metingen. Een vervolgstap is voorspellen wat de 
consequentie voor productkwaliteit is bij de verwachte 
temperatuurstijging/spreiding.

Benchmark Ethyleenverwijdering
De effectiviteit van verschillende ethyleen  verwijderings-
technieken zoals buitenluchtventilatie, ethyleen adsorptie 
(kaliumpermanganaat), ontsmettings technieken (UVc) en 
luchtzuivering (ozon, actief zuurstof, ethyleenscrubbers) is 
onvoldoende onderbouwd door leveranciers. Een 
benchmark kan hier duidelijkheid verschaffen. 
Deze vraagstelling is relevant voor zowel bewaring als 
transport, ongeacht de transportmodaliteit. Door de 
verwachte toename van het gebruik van deel-CA in 
containertransport neemt het belang van een vergelijking 
tussen de verschillende ethyleenverwijderingstechnieken 
toe, omdat de betrouwbare standaardoptie van buiten-
luchtventilatie niet samen gaat met CA.

Peter Verbaas, beleidsmedewerker
FRUGI VENTA
Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland
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