Verslag Doormeting
Energiewinst door toepassing van DCA in vergelijking met ULO
Auteur: Bert Verlinden

1 Situering
Bij de algemeen toegepast ULO-bewaring van hardfruit wordt het fruit eerst gekoeld tot zijn
bewaartemperatuur voor appel meestal rond de 1°C en bij peer rond de -1°C, afhankelijk van her ras.
Daarna wordt de bewaaratmosfeer gewijzigd waarbij de zuurstofconcentratie verlaagd wordt van 21
kPa in de buitenlucht tot ongeveer 3 à 1% en laat men de koolzuurgasconcentratie oplopen van quasi
0 in de buitenlucht tot 0.7 à 3 %. Deze streefwaarden verschillen een beetje van ras tot ras maar
worden gedurende de volledige bewaarduur constant gehouden. Gezien er van seizoen tot seizoen
wel wat variatie kan optreden in de gevoeligheid van het fruit voor te hoge CO2 of te lage O2concentratie tijdens de bewaring is er een zekere marge ingebouwd in de streefwaarden waarbij
bewaard wordt.
Zowel het verlagen van de temperatuur, het verlagen van de zuurstofconcentratie en de verhoging
van de koolzuurgasconcentratie dragen bij tot een verminderd metabolisme en verminderde
ademhaling van het fruit. Hierdoor zal het fruit beter zijn kwaliteit behouden en minder warmte
produceren.
Door dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring (DCA) toe te passen kan men de ademhaling nog
verder verlagen waardoor minder ademhalingswarmte wordt geproduceerd en dus ook minder CO2.
Er zal dus minder warmte moeten weg gekoeld worden wat energiewinst oplevert en er zal minder
energie nodig zijn om de CO2-concentratie niet te laten oplopen. Wanneer de CO2-concentratie
boven de streefwaarde uitkomt zal een CO2-scrubber deze actief uit de bewaarcel halen.
DCA wordt mogelijk door op een bepaalde manier een ‘stres’-signaal van het fruit te meten. Zolang
het fruit aangeeft dat het nog niet in stress is kan de streefwaarde voor O2 verlaagd worden.
Wanneer een ‘stres’-signaal gedetecteerd wordt, wordt de streefwaarde voor O2 terug verhoogd tot
de stres verdwijnt. Hierdoor wordt een veranderend O2 verloop gerealiseerd met overwegend lagere
O2-concetraties dan onder ULO gebruikelijk zijn.

2 Proefopzet
Golden Delicious werd geoogst op zijn commercieel optimaal pluktijdstip en een week later.
Vruchten werden ingekoeld tot 1°C en dan bewaard bij volgende condities:
Tabel 1. Uitgevoerde bewaarcondities (DCA bij 1°C met optimaal geoogste vruchten werd in 2-voud
uitgevoerd)
Pluktijdstip

Bewaring

Temperatuur (°C)

O2 (kPa)

CO2 (kPa)
1

optimaal
laat
optimaal
optimaal
laat
optimaal
optimaal
optimaal

ULO
ULO
DCA
DCA
DCA
DCA+SF
DCA
DCA+SF

1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
1°C
4°C
4°C

1.5
1.5
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

3 Meetmethoden
3.1 DCA ‘stres’-signaal meting
De hier uitgevoerde methode is de zogenaamde RQ-DCA bewaring. Tijdens de bewaring wordt op
geregelde tijdstippen het respiratiequotiënt (RQ) bepaald. De RQ geeft de verhouding weer van de
CO2-productiesnelheid en de O2-verbruikssnelheid. Zolang de ademhaling aeroob verloopt zal de
verbranding van bijvoorbeeld 1 mol glucose resulteren in de productie van 6 mol CO2 en zal hiervoor
6 mol O2 nodig zijn. De verhouding van deze 2 is dan gelijk aan 1. Wanneer nu door een te lage
zuurstofconcentratie in de bewaaratmosfeer de vruchten stres ondervinden zullen ze overschakelen
op een fermentatief metabolisme waardoor glucose omgezet wordt tot ethanol en CO2 zonder
verbruik van O2. Hierdoor gaat de RQ sterk stijgen boven 1. RQ-waarden boven 2 worden gezien als
stres-waarden.
Door de ademhaling zal het fruit de bewaaratmosfeer veranderen. Door deze veranderingen
gedurende een 4-tal uur op te volgen kan hieruit een RQ-waarde van het fruit geschat worden. Dit
wordt gedurende het gehele bewaarseizoen herhaald.

3.2 Meting van de ademhaling
Op analoge wijze als voor de RQ-waarde kan ook de specifieke O2-verbruikssnelheid gemeten
worden door ook nog rekening te houden met de massa van het bewaard fruit en het vrij volume in
de bewaarruimte.

4 Resultaten
In de onderstaande figuren worden steeds 6 grafieken per bewaarconditie (zie tabel 1) getoond. In
de bovenste rij is steeds de gerealiseerde zuurstofconcentratie tijdens de bewaring getoond en in de
onderste rij de ademhalingssnelheid uitgedrukt al zuurstofverbruik. De kolommen geven telkens een
maand tijdens de bewaring weer. De eerste kolom toont de maand november, het begin van de
bewaring. De middelste kolom de maand januari en de laatste kolom de maand april wanneer de
bewaring op zijn einde loopt. Bij de twee ULO-condities zien we dat de zuurstofconcentratie over
geheel het bewaarseizoen ongeveer constant blijft rond 1.5 kPa terwijl bij al de DCA-condities de
zuurstofconcentraties dynamisch variëren en over het algemeen lager of veel lager liggen dan de 1.5
kPa van de ULO-conditie. Hierdoor is de ademhaling bij de DCA-condities dan ook lager zoals ook
blijkt uit de metingen (onderste rijen). De gemiddelde waarden per maand werd samengevat in tabel
2.
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Tabel 2. Gemiddelde ademhalingssnelheid als zuurstofverbruik (nmol/kg.s) voor de maanden
november, januari en april
november
januari
ULO optimale pluk 1°C
6.16 +- 0.89
6.31 +ULO late pluk 1°C
5.60 +- 1.79
5.59 +DCA optimale pluk 1°C (1)
4.23 +- 0.97
4.67 +DCA optimale pluk 1°C (2)
5.33 +- 1.60
4.41 +DCA late pluk 1°C
4.13 +- 2.00
2.89 +DCA+SF optimale pluk 1°C
2.86 +- 1.45
3.09 +DCA optimale pluk 4°C
4.32 +- 1.73
4.42 +DCA+SF optimale pluk 4°C
4.45 +- 1.89
4.24 +(de fout is weergegeven door de standaarddeviatie)

0.94
1.80
1.05
1.90
1.37
1.49
1.64
1.73

april
8.93 +7.19 +4.37 +4.88 +4.65 +3.95 +4.83 +4.48 +-

1.54
2.10
1.25
1.08
2.62
1.31
2.01
2.13

Een one-way ANOVA werd uitgevoerd met de bewaarconditie als factor. De zuurstofverbruiken van
de verschillende maanden werden beschouwd als herhalingen. De bewaarconditie was significant
met een p-waarde van 0.004. Een Tukey multiple comparison test werd uitgevoerd om de verschillen
tussen de bewaarcondities te bepalen. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 3.
Tabel 3. Multiple comparisontest van de verschillende bewaarcondities
Level
ULO optimale pluk 1°C
A
ULO late pluk 1°C
A B
DCA optimale pluk 1°C (2)
B C
DCA optimale pluk 4°C
B C
DCA optimale pluk 1°C (1)
B C
DCA+SF optimale pluk 4°C
B C
DCA late pluk 1°C
C
DCA+SF optimale pluk 1°C
C

Least Sq
Mean
7.1339812
6.1270589
4.8762460
4.5245138
4.4228902
4.3887507
3.8887716
3.3007835

Condities met dezelfde letter zijn niet verschillend op een 95% betrouwbaarheidsniveau.
Uit tabel 3 blijkt dat de voor zowel de optimaal als de laat geoogste appels de ULO-conditie een
hogere ademhaling kende dan de respectievelijke DCA-condities.

5 Besluit
DCA-bewaring verlaagt de ademhaling significant ten opzichte van ULO-bewaring waardoor het fruit
minder warmte produceert. Deze warmte zal dus niet moeten worden weg gekoeld waardoor een
energiebesparing wordt gerealiseerd.
DCA-bewaring bij verhoogde bewaartemperatuur (hier 4°C) verlaagd zelfs de ademhaling naar
vergelijkbare niveaus als DCA bij een conventionele lagere bewaartemperatuur (1°C) waardoor nog
extra energie kan bespaard worden door dat bij een hogere bewaartemperatuur de warmteverliezen
door de wanden van de koelruimtes kleiner zullen zijn. Er moet wel opgemerkt worden dat bij deze
conditie nog wel moet nagegaan worden of de vruchtkwaliteit niet achteruitgaat.
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