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Elstar altijd raak
Conference, zo zoet zo goed
Jan Peeters, Fruitconsult
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Voorjaar 2011
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In volgorde van waarde:
1: Frisse uitstraling
2: Fantastische Smaak

Fundamentele zaken?

3: Brede selectie
4: Goed uitstalleven
5: Minimale verpakking
6: Op afspraak / actie
7: Minder gewasbescherming
8: Zorgdragend voor het milieu

Kansen?

9: Aanwezig in het seizoen
10: Geen gewasbescherming
11: De Goedkoopste
12: Brits
13: GM vrij
14: Nieuw rassen
15: Lokaal geteeld
16: Fairtrade

Niche markt?

17: Biologisch
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De sectorspecificaties voor Elstar zijn ingericht met het doel om
smaakvolle, ‘blije’ appels met voldoende uitstalleven te
garanderen. De verhoogde, minimale eisen over de hardheid en
kleuring moeten een appel waarborgen die op het optimale tijdstip
is geplukt, die goed is bewaard en optimaal door de keten is
verhandeld. Alleen dan mag de consument de appel kopen en
eten.
Specificatieoverzicht
Hardheid in kg/cm2 bij
aflevering richting DC
Kleur:
Blos (rode kleur)

Grondkleur:

Sortering
Totaal max. % afwijkingen
op maat en kleur
Vruchten zonder steel
Lichte verruwing
Schilvlekjes

Langwerpige schilafwijking
Schurftvlekken
Andere schilafwijkingen
Bruinachtige vlekken
Totaal max. %
Kwaliteitsafwijking
Zetmeel
Brix-waarde (°Brix)
Overige eisen

Gemiddeld minimaal 5,0
met 0 tolerantie voor vruchten <4,5
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Minimaal aaneengesloten
2/3 van partij 50% (kleurwaarde R5)
min. 2/3 van partij meer dan 50% kleur (kleurwaarde R5)
max. 30% van vrijwel volledig gekleurd (R9-R10)
Alleen toegestaan G2 t/m G6
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Voor kleur en grondkleur maximaal 3 kleurenstadia
toegestaan binnen één partij
Op max. 10 mm gesorteerd
10%
Max. 50%
Max 20% waarbinnen max 5% aaneengesloten
Op max. 20% van de appels mag max. 5% van het opp.
licht aangetast zijn, binnen deze opp. is 1 cm 2 donker
toegestaan.
Max. 2 cm
Max. 0.25 cm 2
Max. 1 cm 2
Ook enigszins buiten steel/kelkholte
Max. 7,5% waarvan max. 2% ernstig als maximale
Cumulatieve afwijking voor kwaliteitsafwijkingen
Gemiddeld minimaal 2,5 met een 0 tolerantie van < 2
Gemiddeld 12, met een 0 tolerantie <11.
Conform EU-wetgeving
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Toelichting:
1)
2)
3)
4)
5)

Hardheid gemeten op het moment van aflevering bij de klant. Meting dient te
geschieden aan de schaduwkant van de vrucht (groene kant).
De specificaties gelden voor alle mutanten Voor de Ruby-mutanten zal het lastiger
zijn om hieraan te voldoen.
Conform EU-norm.
Lichte verruwing op de rode blos is toegestaan.
Zetmeelontkleuring moet bij levering op gang zijn gekomen.
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Kwaliteitseisen
• Stappen naar betere kwaliteit
– Er zijn door sector afspraken gemaakt over
kwaliteit Elstar en Conference bij levering
(specificaties).
– Vanaf 2012 worden iedere twee maanden door
NFO + diverse adviesorganisaties bij fors aantal
supermarktvestigingen Elstar en Conference
ingekocht. Beoordeling op kwaliteit en uitstal
(alleen Elstar)

Elstar
• Vanaf moment dat er meer aandacht is voor
Elstar kwaliteit -> toename in consumptie cq
marktaandeel Elstar
• Daarnaast toenemende totaalconsumptie
• Afgelopen 5 jaar
– Herfst moeilijke periode in kleur en hardheid
– Vanaf medio december over de jaren heen
duidelijke vooruitgang
– Dit jaar is door diverse partijen herfst als
speerpunt benoemd

5

2-11-2016

Elstar
– Flink aantal vestigingen en bij enkele ketens zelfs alle
vestigingen -> voldoen goed aan kwaliteitseisen.
• Huidige specificaties haalbaar!!
• Diverse partijen geven kwaliteitsverbetering in herfst écht inhoud
• Nog te vaak de gedachte ‘weg werken wat er beschikbaar is’

– Diverse partijen met onvoldoende kleur
• Milder beoordeeld dan altijd raak, alleen controle op <30%
aaneengesloten kleur
• De partijen met te weinig kleur, vaak ook geel en zacht (laatste pluk)

– Diverse partijen met aandeel té zachte appels
• Deze zwakkere partijen ook veel gevoeliger voor beschadigingen +
butsen

Elstar
– Nog steeds werk aan de winkel om aan specificaties te
voldoen
– Telers:
• Open boom + goede dunning (dit jaar was bij volwassen
aanplanten Elshof 85-90% altijd raak kwaliteit mogelijk)
• Voor 2de jaar op rij verhoogt een lage dosering Ethrel het
aandeel goed gekleurde appels zonder nadelig effect
kwaliteit
• Plukorganisatie
– Alles na Conference dit jaar niet mogelijk

• Stap naar jonge aanplanten, met beter gekleurde mutanten
dringend gewenst
– Nu ca 2700 ha met ca 75% ouder dan 10 jaar
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Elstar
– Nog steeds werk aan de winkel om aan specificaties te
voldoen
– Bewaring/Afzet:
• Stal celmonsters, maar ook bij sortering monsters altijd uit
op uitstalkwaliteit
• Goede koeling
– Bij lange bewaring gebruik maken van moderne koeltechnieken

• Voor latere plukken, die voor 1 januari afgezet worden,
standaard gebruik van SmartFresh bij oogst.
• Voor afzet na 1 januari standaard SmartFresh bij celopening
(of tijdens bewaring

Elstar
– Wat nu nog te doen?
• Houdt ‘Altijd Raak’ eisen scherp aan!
– Niet iedere appel is retail-geschikt

• Bewaring tot 1 januari
– Partijen goed controleren op afzetvolgorde
– Alle partijen met SF; als ze mechanisch staan nu zo snel mogelijk
behandelen

• Bewaring na 1 januari
– Kies voor optimale bewaarstrategie en zorg voor voldoende
vochtonttrekking
– Regelmatige celcontroles, inclusief uitstal
– Hardheid onder de 5,5 kg -> gedurende de bewaring behandelen
met SF (en tijdig ruimen)
– Hardheid boven de 5,5 kg -> behandel appels bij celopening met SF
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Conference ‘zo zoet zo goed’
• Ook bij Conference is deze periode de
kwalitatief moeilijkste
– In deze fase vaak partijen die laat (of té laat) laat
geoogst zijn of niet goed gekoeld zijn
– Stevigheid in schap belangrijkste issue
• Gladheid goed
• Suikers prima
• Sorteerschade

– Houdt de specs van Conference goed aan
• Individuele vruchten moeten bij levering allen boven de
4-4,5 kg zitten.

Conference ‘zo zoet zo goed’
• Aandachtspunten voor de teler
– Goede dunning zorgt voor een tijdige oogst
– Monitoring voeding + water
– Goede plukorganisatie
– Snelle inkoeling
– Bewust omgaan met SmartFresh
– Voor dit moment
• Beoordeel uw partijen in de koeling, stal regelmatig wat
uit.
• Zorg voor een tijdige afzet van de zwakkere partijen
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Conference ‘zo zoet zo goed’
• Aandachtspunten voor de teler
– Goede plukorganisatie
• Dit jaar relatief kort plukvenster, met name voor
bedrijven die droogte hadden.
• Vroegere start van bijvoorbeeld 5 september voor
midden NL ook niet mogelijk
• Zwakke bomen wat meer zonnekantjes
• Discussie over rol Topper
• Veel telers midden-NL hadden peren uiteindelijk rond
15-17 september binnen. N-Holland week later.
Bij minder goede plukorganisatie soms wel uitloop van
1 week.

Conference ‘zo zoet zo goed’
Aandachtspunten voor de sortering/afzet
– Product is dit jaar zeer gevoelig voor
sorteerschade
• Stal na sortering een monster van de peren standaard
uit om na 3-4 dagen te beoordelen
• Zorg dat peren 5°C zijn bij sortering
• Zorg voor een zeer voorzichtige handling
• Verwijder eventueel de sponsen waarmee de peren
gedroogd worden

– Zorg voor hele kleine voorraden en communiceer
ook met afnemer dat kleine voorraden gewenst
zijn
– Zorg zo veel mogelijk voor een gekoelde keten
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Conference ‘zo zoet zo goed’
• Aandachtspunten voor de sortering/afzet
– Bespreek met afnemers kwaliteit-issues:
•
•
•
•

kleine voorraden in DC en in winkel
gelegd (ook in het schap) is beter dan los
eenlaags gelegd is beter dan tweelaags
voorverpakte peren blijven kwalitatief beter dan losse
peren en er blijven geen winkeldochters in schap achter
• bij trage omloopsnelheden is keuze voor flowpack met
4 of 6 peren de beste keuze

Tot slot
• Goede invoering van specs ‘Altijd Raak’ zorgt voor:
–
–
–
–

Meer herhaalaankopen
Betere beloning goede appels
Meer vertrouwen voor telers om nieuwe aanplanten te realiseren
‘weg’werken van laatste pluk appels in kanalen waar top kwaliteit
Gala, Breaburn, Fuji, Pink lady, Granny, Jazz, Kanzi enz ligt, doet
alleen maar afbreuk aan imago Elstar en daarmee aan prijs van
kwalitatief goede appels.

• Conference blijft vooral in uitstal zorgenpunt
– Dit jaar relatief veel gebruik van SF. Belangrijk om goed te evalueren.
– Plukorganisatie + inkoeling blijven belangrijke aandachtspunten
– In afzet enerzijds belangrijk om alles ‘zo goed mogelijk’ te doen. Veel
communicatie met afnemer gewenst. Daarnaast belangrijk om keuze
te maken voor voldoende sterke ingangskwaliteit.

10

