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Voorwoord 

De uienteelt heeft zich in Nederland de laatste jaren zéér sterk uitgebreid. Bovendien is 
ook de opbrengst per hectare gemiddeld nog iets toegenomen, zodat thans ongeveer 
tweemaal zoveel uien voor de afzet beschikbaar komen dan in het midden der zestiger 
jaren. 

Dit betekent onder meer, dat alle mogelijkheden voor verlenging van de bewaarperiode, 
bijzonder opportuun worden. Een zeer belangrijk aspect daarvan is het voorkomen van de 
spruitvorming. 

Uit door diverse onderzoekers uitgevoerde experimenten was bekend dat de bestraling van 
uien, voor het tegengaan van de spruitvorming een zeer effectieve behandeling is. Daarom 
werd in 1973 besloten om een evaluatiecommissie te formeren, waarin vertegenwoor
digers van de hierbij het meest belanghebbende organisaties, sectoren uit het bedrijfsleven 
en onderzoekinstellingen werden betrokken. 

Dank zij een zéér goede samenwerking en taakverdeling was het mogelijk om in relatief 
korte tijd tot naar onze mening gerechtvaardigde conclusies en daarop gebaseerde posi
tieve aanbevelingen voor de bestraling van uien onder praktijkomstandigheden te komen. 
Wij zijn dan ook van mening dat het thans noodzakelijk is om alle daartoe bevoegde 
instanties te adviseren, om de op het handelspolitieke vlak nog bestaande beperkingen op 
te heffen, opdat deze nieuwe mogelijkheden ter verbetering van de houdbaarheid van 
uien, spoedig op praktijkschaal gerealiseerd kunnen worden. 

Dr. Ir. J. van Kampen. 



1. Inleiding 

Het spruitremmend vermogen van ioniserende stralen bi| consumptie-uien wordt sinds 
1970 in eigen land bestudeerd [ 1 , 2, 3] *. 
Om tot een verantwoord praktijkadvies te kunnen komen voor de introductie van deze 
nieuwe toepassing, werd behoefte gevoeld aan een gezamenlijk overleg tussen het bedrijfs
leven en de bij de proeven betrokken instellingen van toegepast landbouwkundig onder
zoek. 

Daartoe werd in 1973 een commissie geinstalleerd die tot taak kreeg de praktische 
betekenis van het procédé te evalueren, aan de hand van de reeds verkregen resultaten en 
de uitkomsten van nog uit te voeren bestralings- en bewaarproeven. Daarnaast dienden de 
bedrijfseconomische aspecten nog te worden bestudeerd. 

Naast de reeds eerder genoemde leden, namen als gast aan enkele besprekingen deel 
Drs. W. F. Oosterheert (Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw en 
Stichting Proefbedrijf Voedselbestraling) en Ing. O. Wiersma (Sprenger Instituut). 

" De cijfers tussen teksthaakjes verwijzen naar de literatuurlijst op pag. 22. 
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2. Door de commissie geadviseerde proeven 
(verantwoording) 

In het kader van de opdracht werd door de evaluatiecommissie primair waarde gehecht 
aan de uitkomsten van proeven met het binnenlandse produkt. De gegevens uit elders 
uitgevoerde onderzoekingen zij*., niet zonder meer bruikbaar voor de Nederlandse situatie 
door verschillen in ras, landbouwgronden en klimatologische omstandigheden. Na bestu
dering van de buitenlandse resultaten en de reeds beschikbare eigen gegevens, werden 
onderstaande aanvullende proeven dan ook noodzakelijk geacht voor het uit te brengen 
advies: 

2.1 Onderzoek naar de geschiktheid voor bestraling bij een aantal voor bewaring geschik
te inlandse selecties 

Omdat het eigen onderzoek zich beperkt had tot de selecties Wijbo (1970—'71), Juno 
(1971—'72 en 1972- '73) en Produrijn (1971- '72) , werd besloten tot een vergelijkend 
onderzoek van een tiental selecties die zich lenen voor langere bewaring. 

2.2 Onderzoek naar de invloed van het mechanisch oogsten op de bewaarkwaliteit van 
bestraalde uien 

Bij de bestralings- en bewaarproeven met inlandse selecties was gebruik gemaakt van met 
de hand geraapte uien. De praktijk is echter alleen geïnteresseerd in het mechanisch 
geoogste produkt. 
Omdat de kans op beschadiging hier groter is, diende het effect van de bestraling bij 
mogelijke bolverwondingen te worden onderzocht. 

2.3 Onderzoek naar het effect van lage doses gammastralen als spruitremmingsbehande-
linp. 

Op grond van de verkregen resultaten [3] werd besloten het onderzoek te herhalen met 
stralingsdoses tussen 4 en Okrad1). Het vaststellen van de laagste dosis die nog hel gewenste 
resultaat sorteert, is van grote betekenis: 

1) 1 rad (radiation absorbed dose) is de eenheid van geabsorbeerde energie (100 eig/gram weefsel); 
1 Mrad (Megaradl = 103 krad (kilorad) •= 106 rad. 
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a. Bij de proeven met uien van de oogst 1972-'73 weid waargenomen dat een lage dosis 
(2 krad) het uitlopen beter onderdrukte dan hogere doses (4—8 krad). 
Dit bleek echter wiskundig niet aantoonbaar (3], 

b. Alle proeven duidden op een relatie tussen bestialing en een bruinverkleuring van de 
bolschijf bij het vegetatiepunt. Bij hoge dosis (8 krad) was de verkleuring significant 
minder dan bij 6, 4 en 2 krad. Bij deze doses waren de verschillen onderling niet 
betrouwbaar [3]. 
Ofschoon deze verkleuringen voor de praktijk nauwelijks bezwaarlijk waren, diende 
het effect bij doses lager dan 2 krad onderzocht te worden. 

c. Bij een behandeling in een commerciële bestralingsinstallatie voor uien, zal tussen de 
iaaqste en hoogste geabsorbeerde dosis een factor 3 lot 4 geaccepteerd moeten worden 
(de verhouding ° m " , zie 4.1). 

De maximale dosis zal lager zijn naarmate het vereiste minimum geringer is, en 
daardoor beneden de voor het produkt aanvaardbare grens blijven. 

2.4 Onderzoek naar de invloed van uitgestelde bestraling 

Het is bekend dat bestraling zo spoedig mogelijk na de oogst het grootste effect oplevert 
ten aanzien van de spruitremming. Commercialisatie van het procédé is echter alleen 
denkbaar, indien voldoende ti jd beschikbaar bli j ft om de daarbij betrokken hoeveelheden 
te kunnen verwerken. Om hierin inzicht te verkrijgen, werden in het seizoen 1971—'72 
enige proeven uitgevoerd. Vanaf de oogst tot 20 december werden om de veertien dagen 
partijtjes van gelijke herkomst bestraald [2] . 

Omdat de uitkomsten van deze onderzoekingen aangaven dat de beschikbare periode vrij 
nauw begrensd is, werd door de commissie een herhaling met een 1-wekelijkse frequen
tie wenselijk geacht. 

2.5 Onderzoek naar het spruitremmingseffect van uitgestelde bestraling na gekoelde 
opslag 

Op grond van de onder 2.4 genoemde overweging werd besloten ook de combinatie te 
onderzoeken van mechanische koeling-uitgestelde bestraling-luchtgekoelde bewaring. 
Doordat de rustperiode van de geoogste bol door bewaring bij lage temperatuur verlengd 
wordt, zou een aansluitende bestraling een doeltreffende spruitremming kunnen zijn. 
Deze handelwijze maakt de uitvoering van het procédé minder tijdgebonden. 
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3. Uitvoering en resultaten van de proeven [4] 

Alle onder dit hoofd genoemde bestralingen werden uitgevoerd met een gammabron met 
een produktiecapaciteit van 175 Mradkg/h, en een totale efficiency van 28%. De onder 

3.4 en 3.5 beschreven uitgestelde bestralingen geschiedden met een iets lagere bronsterkte 

(zie4.1). 
De ^ - ^ - b e d r o e g 1.3 a 1.4 (zie 4.1). 

D min J . 
Alle uien werden losgereden ) met een Rumptstad-uienrooier. 

3.1 Rassenproef 

Voor deze beoordeling werden 10 selecties ingezet, t.w. Jumbo, Hyduro, Solidor, Dura, 
Robusta, Freduro, Wijbo, Rivato, Produre en Waldo. Alle monsters waren afkomstig van 
een selectieproef te Stad a/h Haringvliet. De uien werden op 20 september met de hand 
geoogst. De bestraling vond plaats op 27 september, waarna opslag in luchtgekoelde 
bewaring volgde. 
Per selectie waren bij deze proef 12 haaltjes van 15 kg betrokken; de helft diende voor de 
controle (onbehandeld) en 6 haaltjes werden bestraald met een dosis van 4 krad gamma-
stralen. 

Bij de beoordeling op 26 april kwam vast te staan dat het aantal uitgelopen uien bij de 
bestraalde selecties varieerde van 0 tot 0.6%. 
Door rasverschillen bedroegen deze cijfers bij de niet bestraalde objecten respectievelijk 
3.6 (Dura) en 35% (Hyduro). 
Deze proef geeft aan dat bij de onderzochte rassen (van één herkomst) een zeer effectief 
resultaat van de bestraling werd verkregen. De onderlinge verschillen waren niet van prak
tische betekenis. 
Er was geen verband tussen ras en inwendige bruinverkleuring van het vegetatiepunt. 

3.2 Beschadigingsproef 

Voor dit experiment werden twee selecties gekozen, namelijk Laco (gerooid op 6 septem
ber) en Hygro (gerooid op 10 september), beide afkomstig uit Oostelijk Flevoland. Het 

1) Volledigheidshalve zij hier vermeld dat in dit rapport „ losri jden" synoniem is aan „ rooien" en dat , 
onder „oogsten" het „oprapen" wordt verstaan. 

10 



oogsten vond plaats met oen Amac-kettingrooier op respectievelijk 20 en 18 september. 
Om de oorzaak van mogelijke beschadigingen te kunnen lokaliseren, werden onderstaande 
objecten innezet: 

a. bemonstering uit de legger, dus met de btjd geoogst: code 1, 
b. bemonstering van de machine, na ue zijtransporteur: code 2, 
c. bemonstering na het mechanisch oojsten en het totale vansp ;t , dus uit cL bewaar

plaats: code 3. 
Per selectie werden 12 baaltjes van 15 kg verzameld. De helft hiervan werd ge;erer;errd 
als referentiemonsters (onbehandeld), het andere gedeelte werd op 2 oktober bestraald 
met een dosis van 4 krad gammastralen. De gehele partij werd daarna opgeslagen in 
iuchtkoeiing. 
De keuring van de ingezette monsters vond plaats op 19 apri l. Bij de beoordeling van de 
waarnemingen bleek het percentage „ r o t " voor alle behandelingen zeer gering te zijn 
(kleiner dan 1%). 
Bij deze proef gaf de combinatie van mechanisch oogsten en bestralen geen nadelig effect 
(geen significante verschillen (P<0 ,05 ) tussen de codes 1, 2 en 3). 
Het laat zich dus aanzien dat de praktijkbestraling van uien in dit opzicht geen problemen 
oplevert. Hierbij moet worden opgemerkt dat bij deze proef de bestraling 12 tot 14 dagen 
na de oogst plaatsvond. De bestraling direkt nadien werd niet onderzocht. 

3.3 Bestraling met doses lager dan 4 krad 

Om te kunnen onderzoeken welke lage dosis nog een doelmatige spruitremming oplevert, 
werd besloten om bewaarproeven uit te voeren met doses van 4, 2, 1, j en 0 krad 
gammastralen. 
Voor iedere dosis werden 6 baaltjes van 15 kg van het ras Hygro ingezet, afkomstig van 
Oostelijk Flevoland. De uien werden op 18 september met de hand geraapt, bestraald op 
2 oktober en daarna opgeslagen in Iuchtkoeiing. 
Na de beoordeling op 12 mei werden geen significante verschillen (P <0,05) gevonden 
tussen de bestralingen van 1, 2 en 4 krad bij de criteria „uitgelopen", „gaaf" en 
„gewichtsverlies". 
De gemiddelde percentages „uitgelopen" bedroegen bij de monsters bestraald met 0, | 1, 
2 en 4 krad respectievelijk 59.2, 28.3, 3.7,0.7 en 0.4%. 
Zowel bij de bestraalde als bij de onbehandelde objecten was de uitval door „ r o t " gering 
(kleiner dan 0.1%). 
De verkleuring van het vegetatiepunt van de bolschijf bleef in alle gevallen beperkt"! 1 tot 
1.5 mm). Deze is voor de praktijk van geen betekenis. Hoogstens kan zij dienen als 
indicatie voor de uitgevoerde bestraling. Tussen dosis en verkleuring werd geen verband 
gevonden 
De bij deze proeven geconstateerde gelijke beoordelingsuitkomsten tussen de objecten 1, 
2 en 4 krad, laten voldoende spreiding in dosis toe om de !? m ? x verhouding van een 

D mm 3 

commerciële uienbestralingsinstallatie te accepteren (4:1). 

11 



3.4 Uitgestelde bestraling 

Voor deze proef werd materiaal van de selectie Hygro gebruikt, op 18 september met de 
hand ceoogst in Oostelijk Flevoland. Per object werden 12 baaltjes van 15 kg ingezet, 
waa. va" de i ie l f t ' XK de controle (onbehandeld) bestemd werd. De .erste bestraling vond 
plaats op 2 oktober, en vervolgens werden partijtjes behandeld op 9, 16, 2?, 30 oktober, 
6 en 13 novem'iei. Li uien werden vanaf 2 oktober in een luchtgekoelde cel bewuard, 
met uitzondering van de dag waarop de bestraling met 4 krad gammastralen uitgevoerd 
werd. 

Na de sortering op 13 mei werden voor de bestralingen op 2, 9 en 16 oktober — respec
tievelijk 2, 3 en 4 weken na de oogst - uitlooppercentages gevonden van 3.6, 6.8 en 8.1%. 
De overeenkomstige percentages gave uien bedroegen 88, 83 en 83%. Er werd geen 
significant verschil (P < 0.05) gevonden tussen deze cijfers van de bestralingen op 9 en 
16 oktober. 

Omdat deze uitkomsten gunstig afsteken bij die van de huidige praktijkbewaring onder 
luchtkoeling, zou bij dit experiment een praktijkbestraling verantwoord zijn geweest tot 
en met de vierde week na de oogst. Uiteraard zullen commerciële overwegingen ten 
aanzien van de te verwachten uitval bepalend zijn voor de lengte van deze periode. 
Het valt op dat bij de (vergelijkbare) uitlooppercentages van de bestralingen op 2 oktober, 
de resultaten van de proeven 3.3 en 3.4 een factor 9 verschillen (respectievelijk 0.4 en 
3.6). In de eerste proef werden echter geen significante verschillen gevonden tussen de 
waarden 0.4, 0.7 en 3.7, zodat het geconstateerde verschil tussen beide proeven een 
schijnbare is. 

3.5 Mechanische koeling — uitgestelde bestraling - luchtgekoelde opslag 

Er werden voor dit onderzoek 36 baaltjes van 15 kg van het ras Robusta gereserveerd. Dit 
„prakt i jk"-produkt was mechanisch geoogst op Goeree-Overflakkee, en tot de bestralings
datum gekoeld bewaard bij 0 tot 2°C. 
De proef bestond uit 3 objecten van 12 baaltjes, waarvan de helft als referentie opgeslagen 
werd bij —1 tot —2°C. De uitgestelde bestralingen vonden plaats op 20 november, 
2 januari en 5 februari. De bestraalde uien (4 krad gamma's) werden daarna tot het einde 
van de bewaarperiode in een luchtgekoelde cel geplaatst. 

Bij het ruimen van de cellen op 13 mei bleek dat het aantal beschikbaar komende 
gegevens onvolledig was. Wiskundige verwerking van de uitkomsten was daardoor on
mogelijk, zodat volstaan moet worden met een voorzichtige indicatie. 
Van de op 20 november bestraalde partij bleek op de sorteerdatum 20% uitgelopen te 
zijn. Dit percentage nam toe bij de latere bestralingen. 
Dit resultaat zou erop duiden dat de combinatie van gekoelde bewaring en uitgestelde 
bestraling geen bijdrage levert aan de bestraling van uien onder praktijkomstandigheden. 
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3.6 Organoleptische beoordeling 

Na het beëindigen van de bewaarproêven werd door geoefende proevers een organoleptische 
beoordeling uitgevoerd met het onder 3.3 beschreven materiaal. 
Omdat de controle (0 krad) uit deze bewaring versleten was, werden de bestraalde 
objecten vergeleken met mechanisch gekoelde uien {vanaf december/januari op —2°C). 
Deze referentiemonsters waien bewaard bij een lage relatieve vochtigheid en onder opslag 
bij 1% koolzuurgas en 3% zuurstof (CA.1 ) bewaring). 
Bij de keuring werden bij geen van de bestralingen verschillen in consistentie, aroma en 
smaak gevonden. 

1) C A . = Controlcd Atmosphere. 
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4. Bestralingsinstallatie, investering en exploitatie 

4.1 De bestraling 

Hot reeds meermalen genoemde gammabesttalingsprocédé houdt in dat het te bestralen 
artikel getransporteerd wordt door het stralingsveld van een 60Co bron. De geabsorbeerde 
stralingsdosis wordt bepaald door een aantal parameters, zoals: 
1. de opbouw van de bron (verrm en homogeniteit van het stralingsveld), 
2. de sterkte van de bron (bepalend voor de capaciteit van de installatie), 

3. de afstand van het produkt tot de bron (de stralingsintensiteit neemt af met het 
kwadraat van de afstand), 

4. her. vulgewicht van het produkt (het totale produktgewicht van de inhoud per doos, 
kist of container, waarvoor de installatie is ontworpen) en 

5. de bestralingstijd (de totale verblijfsduur in het stralingsveld). 
Voor de praktijkbestraling van uien is in het bijzonder punt 3 van betekenis, omdat het 
gehele transport en de opslag van het aangekochte produkt plaatsvindt in tons kisten 
(1,67(1) X 1.20(b) X 1.00(h) m3) . 
Bij een tweezijdige verticaal gerichte bestraling van deze containers moet de bestraling dus 
zodanig zijn, dat op een diepte van I j p = 50 cm nog voldoende straling geabsorbeerd 
wordt om het beoogde effect te realiseren. (Bij een losgestorte bewaring zal een andere 
procedure gevolgd moeten worden.) 
Uiteraard zal bij deze conditie de inhoud aan de boven en onderkant van de kist een 
hogere dosis ontvangen, die voor het produkt kwalitatief nog aanvaardbaar moet zijn 
(2.3). De laagste dosis (D min) en de hoogste dosis (D max) zijn dus belangrijke waarden, 
evenals hun onderlinge verhouding ° m ? " (uniformiteit). 

D m in 

Bij het ontwerpen van een gammabroninstallatie voor het bestralen van uien in deze 
kisten, is een ° m f x berekend van 3.2. 

' D min 
Kenmerkend voor een gammabron zijn onderstaande punten: 
a. De afscherming van de bestralingsruimte, ledere toepassing van ioniserende straling 

berust op de eigenschap dat deze het celdelingsmechanisme beïnvloedt van ieder 
(levend) organisme. Uiteraard dient dit beperkt te blijven to t het te behandelen object. 

b. De bronsterkte neemt af met de t i jd , onafhankelijk van de bezettingsgraad van de 
installatie. Voor 60Co bedraagt de afname circa 12.5% per jaar. 

Bij de investering zullen de onder a. genoemde voorwaarde en de uit de parameters 
voortvloeiende constructie van het interne systeem belangrijke factoren zijn. Het onder b. 
aangehaalde aspect is van grote invloed op de exploitatie van de bestralingsinstallatie. 
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4.2 Opzet van een bestralingsinstallatie (aan- en afvoer) 

Op grond van de jongste resultaten (3.4) kan een bestralingsperiode van 4 weken — te 
rekenen vanaf het oogsten — als realistisch worden beschouwd. Als tweede uitgangspunt 
werd door de commissie een te bestralen hoeveelheid van 20.000 ton aangegeven. 
Hoewel de bestraling van losgestorte uien is overwogen, werd na bestudering van de 
„ l oop " van het produkt in een modern geoutilleerd bedrijf (flow-sheet) de voorkeur 
gegeven aan een bestraling in de gebezigde kisten (4.1). 
De installatie diende zodanig te worden opgezet, dat gedurende deze 4 weken het bedrijf 
5 etmalen per week continu kon bestralen, waarbij het bedienend personeel de aan- en 
afvoer alleen gedurende de dagu^en S7.00~19.00 uur» ?ou hebben te verzorgen. 

Dit betekent'dat: 
a. de gehele aanvoer verwerkt moet worden in 20 etmalen, overeenkomende met een 

uurcapaciteit van 2 Q ° X ° ° ^ = ± 40 ton, en 

D. de nachtproductie van 12 X 40 ton = ± 500 kisten om 19.00 uur zodanig moet zijn 
opgesteld dat de aan- en afvoer naar en van de bron automatisch kan verlopen. 

Niet zozeer de vereiste uurcapaciteit dan wel de onder b. gestelde voorwaarde heeft de 
nodige aandacht gevraagd. De commissie is van mening dat het hierna omschreven 
voorstel uitvoerbaar is. 

min, afmeting 25 X 160 = ± 40 meter 

af-en aanvoer met heftrucks 

i ' i I I I I t f f" 
• • • • • • • a i z o i z o r z i a E ] 

+ 
o 

X 
o 

opslagcapaciteit voor 1 dagproductie 500 kisten 

afvoer ligt 
boven de aanvoer 

I 
I 

I 

I 

L_ 

1 
k. _ i • • t 

f 
bestralings

bron 

| | | ond< 

• 

• 
jr 

, V figuur 1. I l l 
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figuur 2 

Om een goede distributie en opslag te kunnen verwezenlijken, is gekozen voor de opslag 
op 25 naast elkaargeplaatste rollerbanen die ieder 20 kisten dragen. Deze banden zijn 
kantelbaar (het zogenaamde „wip-wap" systeem); ze staan loodrecht opde aanvoerbaan 
naar de bron, waarboven de afvoerband is gebouwd (fig. 1). 

De kisten worden door vorkheftrucks op de banden geplaatst (fig. 2 en 3), die aan de 
laadzijde steeds in de hoogste stand staan: positie I. Door hun eigen gewicht worden de 
kisten over deze rollerbanen afgevoerd naar de aanvoerbaan van de bron (positie IV). 
Zodra de laatste kist een rollerbaan heeft verlaten, klapt deze band om en gaat functio
neren als afvoer c.q. opslagbaan (positie V naar II). 
Het aantrekkelijke van dit systeem is dat hetzelfde vloeroppervlak gebruikt wordt voor
zowel de aan-en afvoer, als de opslag van de (nacht)produktie. 
Tevens kan door een geringe verlenging van de banen II I en IV in het beginstadium 
desgewenst gewerkt worden zonder de rollerbanen. Deze kunnen dan later bijgeplaatst 
worden, totdat de maximale capaciteit is bereikt. 

wordt geplaatst 

door heftruck 

II wordt gelost 

door heftruck 

van bron 

naar bron 

figuur 3. 
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4.3 Investering en exploitatie 

De onder 4.2 voorgestelde transportinstaïiatie zal een investering vergen van f 750.000.—. 
Als alternatief kan uitgegaan worden van een systeem dat opslag biedt aan 250 ton, zodat 
gedurende de daguren 750 ton verwerkt dient te worden. De investering van de lopende 
banden wordt dan f 300.000,- lager, terwijl de noodzakelijke verhoging van de capaciteit 
van 40 ton (4.2) naar 60 ton per uur in dat geval een meerprijs vraagt van / 85.000, - aan 
6 0Co(4.1). 
Voor een capaciteit van 60 ton per uur met een - — — = 3.2 (zie 2.3, 4.1) is een taronsterkte 
van 120.000 Ci ' ) vereist. De berekening van dit vermogen is gebaseerd op een intern 
transportsysteem waarbij de kisten onder en boven langs de bron gevoerd worden, 
Indien de installatie ondergebracht kan worden in een bestaande bedrijfsruimte, kan de 
volgende kapitaalsinvestering opgesteld worden (voorjaar 1974): 
Bestralingsinstallatie 
Bouwkundig gedeelte 
Aan-en afvoer 
(750 ton overdag en 250 ton 's nachts) 
Installatiekosten 
120.000 Ci 60Co 

/ 750.000.-
/ 260.000,-

/ 450.000,-
i 85 .000, -
/ 200.000,-

H .745 .000 , -

Bij de berekening van de jaarlijkse exploitatiekosten is uitgegaan van een afschrijving in 
5 jaar. De gemiddelde derving aan rente a 10% bedraagt dan 6% van de totale investering. 
Een voorgestelde snellere afboeking l i jkt — ook fiscaal — niet haalbaar. Rekening houdend 
met een jaarlijkse 60Co suppletie van 12.5% (4.1), komt men dan tot onderstaande 
exploitatie: 
Renteverlies (6% van f 1.745.000,-) f 104.700,-
Afschrijving (20%) / 349.000,-
Onderhoud (4% van bestralingsinstallatie en 
lopende banden) f 51.400, -
Bediening, electriciteit etc. . f 30.000,— 
60Co suppletie (12.5%) + onkosten f 30.000, -

ƒ565.100,-

Hieruit resulteert een kostprijs van f 28,26 per ton. 

1) I Ci (Curie) is het symbool voor de hoeveelheid van een radioactief element die per seconde 3.7 X 
10" l0 desintegraties geeft. 
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5. Discussie 

Opgemerkt dient te worden dat de door de evaluatiecommissie aanbevolen proeven 
uitgevoerd wetden met orodukten uit een uitzonderlnk gunstig uienjaar. Niet alleen bij 
deze experimenten, maar ook in de praktijk werd bijvoorbeeld een bijzonder laag 
percentage uitval door „ r o t " geconstateerd. Aan de invloed van de weersomstandigheden 
tijdens de groei kan niet worden voorbijgegaan, daar deze van invloed kan zijn op de 
tijdsduur dat de bol in rust verkeert en daardoor op het effect van de uitgevoerde 
bestraling (spruïtremming, bruinverkleuring) [8 ] . Uit de verkregen uitkomsten kunnen 
geen conclusies getrokken worden met betrekking tot het bestralingseffect bij uien die 
onder minder gunstige weersomstandigheden geproduceerd werden. 
De onder (3) genoemde resultaten maken een commerciële bestraling van uien realiseer
baar, daar ook de technische uitvoerbaarheid is aangetoond (4.2). 

Ten aanzien van de exploitatie l i jk t vooral het tijdsbestek van belang waarbinnen be
stralingen met het beoogde doel commercieel verantwoord zijn. 

Daarom verdient de uitgestelde bestraling met behulpvan een voorafgaande mechanische 
koeling meer aandacht, dan de teleurstellende resultaten van de eerste proef (3.5) 
rechtvaardigen. Het materiaal voor deze proef werd later aangekocht, zodat de voorge
schiedenis van dit produkt niet volledig bekend is. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat deze 
uien direkt na het oogsten onvoldoende gekoeld werden, zodat het vegetatiepunt bij de 
bestraling al niet meer in rust verkeerde. 
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6. Conclusies en aanbeveling 

6.1 Conclusies 

De omschreven proeven in het onderzoekjaar leverden de volgende resultaten op: 
a. De invloed van rasverschillen bleek te verwaarlozen (3.1), 
b. De combinatie van mechanisch oorjsten en bestralen benadeelde de bewaarkwaliteit 

van het produkt niet (3.2), 
c. Bestralingen met doses tussen 1 en 4 krad gaven gelijke beoordelingsuitkomsten; de 

lichte bruinverkleuring van het vegetatiepunt was in alle gevallen voor de praktijk van 
te verwaarlozen betekenis (3.3), 

d. Bestralingen met 4 krad, uitgevoerd 2, 3 en 4 weken na de oogst, gaven bij een 
luchtgekoelde bewaring tot en met mei uitlooppercentages van respectievelijk 3.6, 6.8 
en 8.1%; deze namen toe naarmate de bestraling later plaatsvond (3.4), 

e. De combinatie van mechanische koeling-uitgestelde bestraling-luchtgekoelde opslag 
had niet het verwachte effect, althans niet bij dit eerste experiment (3.5), 

f. Bestralingsdoses van 2 en 4 krad hadden geen invloed op consistentie, smaak en aroma 
van de ui (3.6). 

Geconcludeerd werd dat deze uitkomsten een commerciële bestraling van uien verant
woord maakten tot en met de vierde week na de oogst. 
Het bleek technisch mogelijk om in vier aaneengesloten vijfdaagse werkweken 20.000 ton 
uien te verwerken (4.2). De daaruit voortvloeiende investering en exploitatie leverden een 
bestralingsprijs op van f2 ,83 per 100 kg (4.3). 

6.2 Aanbeveling 

De bestralingsbehandeling is een volautomatische bewerking die na de oogst plaatsvindt. 
De resultaten van dit procédé zijn onafhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de 
uitvoering, evenmin komen incidentele verschillen in behandeling voor. De bestraling laat 
geen residuen in het produkt achter. 

Een tijdig uitgevoerde bestraling voorkomt het uitlopen van de bol definitief, ook na 
bewaring bij hoge temperatuur, waardoor deze techniek een grote betrouwbaarheid biedt. 
De evaluatiecommissie is van oordeel dat deze bestralingstoepassing de bewaarbaarheid 
van consumptie-uien aanmerkelijk vergroot. Zij verwacht bij opgeslagen partijen een 
grotere homogeniteit in kwaliteit met minder slijtage (i.e. zachtheid), en daardoor 
kwalitatieve en kwantitatieve verbetering. 
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7. Wettelijke procedures 

7.1 Vestigingsvergunning 

Uiteraard is het zonder meer niet mogelijk om over te gaan tot het bouwen en het in 
bedrijf stellen en houden van een bestralingsinstallatie. 
De vereiste procedure die hieraan vooraf dient te gaan, wordt aangegeven in de bijlage. 

7.2 Toelatingsprocedure 

In principe moet voor de bestraling van ieder voedingsmiddel een toelating worden 
aangevraagd, die gekoppeld wordt aan de onder 7.1 genoemde vergunning. 
Deze bestralingstoepassing zal eerst dan mogelijk zijn als hiervoor door de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne toestemming is verleend, die zijn besluit mede baseert 
op het advies van de Commissie Voedselbestraling van de Gezondheidsraad. De gevolgde 
procedure is dat een aanvrage wordt gericht aan deze commissie, waarin onder andere 
aangetoond moet worden dat de consumptie van het bestraalde artik"el onschadelijk is 
voor de gezondheid. 
Uitgebreide toxicologische onderzoekingen van bestraalde voedingsmiddelen hebben aan
getoond dat de voor de praktische toepassing benodigde stralingsdoses, nimmer voedings
middelen ongeschikt maken voor menselijke consumptie [5, 6, 7 ] . 
In ons land is de toelatingsprocedure voor de bestraling van uien thans zover gevorderd 
dat een beperkte toelating is verstrekt, evenals in Rusland. De bestraling van ongelimi
teerde hoeveelheden uien is op dit ogenblik mogelijk in Canada, Israël, Thailand en Italië. 
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8. Samenvatting 

Do afgelopen 15 jaar is internationaal V M I wetenschappelijk onderzoek verricht aan de 
spruitremming van uien door middel van ioniserende stralen. In eigen land wordt hieraan 
vnris 1970 grwprkt De posit ive rruiltaten v/.ircn a3n!riding tot het initiatief om in 
samenwerking met net bedri|fsieven de praktische waarde van deze toepassing te toetsen. 
Ten behoeve van deze evaluatie werden in het seizoen 1973—'74 hierop gerichte 
bestralings- en bewaarproeven uitgevoerd. 
Tien verschillende selecties bewaaruien reageerden in vrijwel gelijke mate op een bestra
ling met 4 krad, het percentage uitgelopen uien varieerde van 0 tot 0.6%. 
Het bestralen van mechanisch geoogste uien had geen nadelige invloed op de bewaar
kwaliteit. 
Tussen bestralingsdoses van 1, 2 en 4 krad werden geen significante verschillen gevonden 
in gave uien, uitgelopen uien en gewichtsverliezen. 
Bestralingen met 4 krad in de derde en vierde week na het oogsten gaven ten aanzien van 
gave en uitgelopen uien evenmin onderlinge verschillen, bij latere bestralingen werd de 
spruitvorming minder onderdrukt. 
Een oriënterende proef met de combinatie mechanische koeling-uitgestelde bestraling-
luchtgekoelde bewaring had een teleurstellend verloop. Bij bestraling op 19 november 
(circa acht weken na de oogst) werd na afloop van de bewaring geconstateerd dat 20% van 
de uien uitgelopen was. 
Na het beëindigen van de proeven werden smaakkeuringen uitgevoerd, waarbij vastgesteld 
werd dat doses van 2 en 4 krad geen invloed hadden op consistentie, smaak en aroma van 
de ui. 
Een bestralingsinstallatie met een capaciteit van 1000 ton per etmaa! wordt besproken, en 
de daaruit voortvloeiende investering en exploitatie. Op basis van de begin 1974 geldende 
prijzen wordt bij bestraling van 20.000 ton in 4 vijfdaagse werkweken, een bestral ingsprijs 
berekend van f 2,83 per 100 kg. 
De procedure voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning voor een bestralingsinstal-
latie met gammabron wordt aangegeven, evenals het toelatingsbeleid bij de bestraling van 
voedingsmiddelen. 
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Bijlage 

Procedure betreffende de vestigingsvergunning van een bestralingsinstallatie met gamma
bron. 

Volgens artikel 29 van de Kernenergiewet is het verboden om condor vergunning verleend 
dooi de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne radioactieve stoffen te vervoeren, 
voorhanden te hebben, toe te passen en binnen Nederlands grondgebied te brengen. 
In het Radio Actieve Stoffen Besluit Kernenergiewet is het vergunningsstelsel nader 
uitgewerkt. 
Een vergunning voor een bestralingsinstallatie met een gammabron dient te worden 
aangevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Hoofdafdeling 
Kernenergie en Stralenbescherming, sector Straling, Dokter Reijersstraat 10 te Leidschen-
dam. 

De aanvrage voor het voorhanden hebben en het toepassen, dient de volgende gegevens'te 
bevatten: 
a. Aanvrager 

b. Radioactieve stof 

c. Plaats van toepassing 

d. De bestrahngsinstallatie 

e. Veiligheidsmaatregelen 

- Naam: 
- Adres: 
- Soort Radionuclide: 
- Activiteit (max): 

(initieel): 

- Chemische vorm: 
- Fysische toestand: 
- Kapsulering: 
- Afscherming: 

- Adres: 
- Situering: 
- Doel van de toepassing: 
- Beschrijving installatie: 
- Wijze waarop de bron wordt gehanteerd: 
- onder normale en bijzondei e omstandigheden. 
- Veiligheidsanalyse waarin opgenomen: , 
- Afschermingsberekeningen, 
- Toegankelijkheidsprocedure bestralingsruimte 

onder normale en bijzondere omstandigheden. 
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- Beveiliging tegen brand en inbraak, 
- Maatregelen ter bescherming van werkers. 

f. Deskundigheid - Aanwijzing deskundige. 

Het binnen Nederlands grondgebied brengen en het vervoer is geregeld in het Besluit 
Vervoer Splijtstoffen, Ertsen en Radioactieve Stoffen. 
Een aanvrage voor een import en vervoersvergunning dient behoudens het in a, b en c 
vermelde nog de volgende gegevens te bevatten en ook gericht te worden aan het 
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 
g. Afzender — Naam: 

- Adres: 
h. Het transport - Plaats waar de bron het land binnenkomt: 

- Traject waar langs het transport plaatsvindt: 
- Vervoermiddel (en) (soort en omschrijving): 
- Transport container (soort en omschrijving): 

De Minister doet na ontvangst van de aanvrage voor het voorhanden hebben en het 
toepassen daarvan mededeling aan de Gedeputeerde Staten van de provincie waar de 
installatie wordt geplaatst, waarna ook de betrokken gemeente wordt ingelicht en een 
zogenaamde bezwarenprocedure volgt. 

Tevens wordt advies gevraagd aan de regionale inspecteur voor de hygiëne van het Milieu 
en de Arbeidsinspectie in wiens ambtsgebied de installatie komt te staan. Nadat de 
bezwarenprocedure is afgewikkeld en de adviezen zijn verwerkt (normaal moet hiervoor 
een periode van een half jaar worden aangehouden) kan de vergunning worden verleend 
en de voorwaarden worden bekend gemaakt waaraan de aanvrager zich dient te houden. 
Omdat bestraling van voedingsmiddelen wordt beoogd, zal voor elk bestralingsprocédé 
een goedkeuring nodig zijn van Volksgezondheid en zal het produkt regelmatig gecontro
leerd moeten worden door het R.I.V. 

Het is zinvol om voor een bepaald produkt tijdig een aanvrage te doen omdat alvorens 
goedkeuring wordt gegeven, de aanvrage diverse instanties zal moeten passeren ter 
beoordeling. 
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