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'Citrus en exoten' is een extra bijlage, waarin een dertiental produkten 

is opgenomen. Deze bijlage is afwijkend van de andere beschrijvingen, om-

dat het hier hoofdzakelijk om niet in Nederland geteelde produkten gaat. 

Voor een aantal geïmporteerde groente- en fruitsoorten, waarvan slechts 

zeer beperkte informatie beschikbaar is, worden de optimale opslagomstan-

digheden en de gemiddelde bewaarduur gegeven. 

Het geheel is overgenomen uit Mededeling nr. 26, 'Gids voor de kleinver-

pakking van groente en fruit', van het Sprenger Instituut. 

Bij d e  s a me ns t el l in g  v an  de z e u it ga v e k re ge n  w i j d e no d ig e  m e de -  
werking van verschillende bedrijven en instanties, waarvoor wij veel dank 

verschuldigd zijn. Speciaal willen we in dit verband noemen: het Produkt- 

schap voor Groenten en Fruit te 's-Gravenhage en Interfresh te Amsterdam 

voor het beschikbaar stellen van de kleurenfoto's van de exotische pro-

d uk t en  en  h e t U ni t ed  S t at e s D ep ar t me n t of  Ag r ic u lt ur e  t e  R o tt er d am  vo or  

de aanvullende gegevens over citrusfruit. 

DE IN DEZE BIJLAGE AFGEBEELDE PRODUKTEN BROCCOLI, KOOLRABI EN KNOLVENKEL 
WORDEN IN EEN AFZONDERLIJKE UITGAVE BESCHREVEN. 



 

c i t r u s   e n  e x o t e n  abr ikoos  

ABRIKOOS Prunus armeniaca L. 

Rassen Reale (Royal), Bulida 

Aanvoerperiode Importprodukt: mei-augustus, voornamelijk uit Spanje, 
Italië en Griekenland. 

Consumptie 
hoeveelheid Ongeveer 10 gram per hoofd van de bevolking per jaar. 
gebruik Vers, ook gemengd met andere vruchten, als compote, 

in vruchtensalade en vruchtenbowl en als vulling in 
gebak. 

Kwaliteit 
Klasse Extra Voortreffelijke kwaliteit. De abrikozen hebben alle ken- 

merkende eigenschappen van de variëteit. waarbij re-
kening moet worden gehouden met het produktie-
gebied. De vruchten zijn vrij van alle gebreken. 

Klasset Goede kwaliteit. De abrikozen hebben alle kenmer- 
kende eigenschappen van de variëteit, waarbij re-
kening moet worden gehouden met het produktie-
gebied. Een van de volgende gebreken is toegestaan, 
mits het algemene uiterlijk en de houdbaarheid niet na-
delig worden beïnvloed, het vruchtvlees volkomen 
gezond is, langwerpige afwijkingen niet langer zijn dan 
1 cm en andere afwijkingen niet groter zijn dan 0,5 cm2: 
— een kleine afwijking in de vorm of ontwikkeling; 
— een ger inge k leurafwi jk ing; 
— sporen van wr i jv ing ;  
— een l i ch te verbrand ing.  

Klasse II Redelijke kwaliteit. Tot deze klasse behoren abrikozen, 
die aan de minimumvoorschriften voldoen, maar niet in 
een hogere klasse kunnen worden ingedeeld. Lang-
werpige afwijkingen van ten hoogste 2 cm en andere 
afwijkingen in totaal ten hoogste 1 cm2 zijn toegestaan, 
mi ts  het  a lgemene u i te r l i j k  en  de  houdbaarhe id 
hierdoor niet nadelig worden beïnvloed. 

Sortering 
De abrikozen moeten een omtrek hebben van minimaal 
10 cm of een middellijn van minimaal 30 mm. 

Abrikozen van de klasse . Extra mogen niet los verpakt 
zijn. 

Ziekten en gebreken Bruinrot (Monilia), uitwendig bruine vlekken met don-
kerbruin tot zwart middelpunt. Deze vlekken zijn ge-
woonlijk bedekt met geelgrijze sporen; 
vruchtrot (Rhizopus), uitwendige, bruingekleurde, wa-
terachtige aantasting. De schil laat vanuit het midden 
van de beschadiging los. 

Bewerking Aangetaste en rotte vruchten verwijderen. 

Verpakking a. bakje of schaaltje van karton, papierpulp of polysty- 
reenschuim al of niet omwikkeld met pvc rekfolie 

b. hengselmandje van slagvast polystyreen. 
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citrus en exoten abrikoos/ananas 

Opslag 
niet verpakt produkt Gekoeld: 0° C + 90 r.v. 1-2 weken 

Ongekoeld: afh. van temperatuur 1-2 dagen 

verpakt produkt Gekoeld: 0-3° C ± 90 r.v. 3-5  dagen 
Ongekoeld: afh. van temperatuur 1-2 dagen 

Uitstalling 

N.B. 

Rassen 

Gekoeld. 

Abrikozen die bewaard zijn boven een temperatuur van
4° C zijn na rijping minder aromatisch en het vrucht-
vlees is melig. 
Goede rijping vindt plaats bij ca. 20° C. 

ANANAS Ananas comosus (L.) Merr. 

Cayenne, Singapore, Queen, Red Spanish, Per-
nambuco, Sugarloaf 

Aanvoerperiode Importprodukt;  het gehele jaar ,  voornamel i jk u i t  
Ivoorkust. 

Consumptie 
hoeveelheid Geen gegevens beschikbaar. 
gebruik Vers, als nagerecht ook in combinatie met andere 

vruchten, als compote, gebakken b.v. samen met
banaan, sinaasappel of mandarijn geserveerd bij wild, 
gevogelte en Indische gerechten. 

Ziekten en gebreken Zacht rot (Thielav" iopsis), natrot op de schil en blauw-
achtige verkleuring van het vruchtvlees; 
bruinrot (Penicillium en Fusarium), schimmelaantasting
tussen of op de „vruchtjes" en bruinverkleuring van het 
vruchtvlees; 
gemarmerde vruchten, bruine spikkeling en abnormaal 
harde stukken in het weefsel; 
lage-temperatuurbederf, schil is dof, glazig vruchtvlees 
en een donker gekleurde pit. 

Bewerking Geen. 

Verpakking Geen. 

Opslag 
niet verpakt produkt Gekoeld: 

pluk rijp 
(groen) ± 10° C 90 r.v. 2-3 weken 
halfrijp 8-10° C 90 r.v. 1-2 weken 
rijp 7— 8° C 90 r.v. - 1 week 
Ongekoeld: afh. van temperatuur 3-7 dagen 

en rijpheidsstadium 



 
c i t r u s  e n  e x o t e n  a n a n a s / a r t i s j o k  

Rassen

Ongekoeld. 

Ananas moet rijp geoogst zijn. Na de oogst kleurt de
schil wel bij, maar het vruchtvlees rijpt niet aan. De bla-
deren in de kroon moeten diepgroen zijn en mogen niet
gemakkelijk loslaten. Wanneer de „ogen" of schubben
een glanzend uiterlijk hebben is de vrucht goed rijp. 
Groene, plukrijpe ananas is gevoeliger voor lage-tem-
peratuurbederf dan rijpe. Groene ananas daarom niet
beneden 10° C opslaan. Rijpe vruchten zijn daaren-
tegen gevoeliger voor bacterie- en schimmelaantas-
tingen. Voor deze vruchten is een opslagtemperatuur
van ca. 8° C gewenst. 

ARTISJOK Cynara scolymus L. 

Er zijn groen-, violet- en witkleurige rassen. In ons land 
wordt in hoofdzaak het groen kleurige ras Camus geïm-
porteerd. 

Uitstalling 
N.B. 

Aanvoerperiode Importprodukt: juli-november, voornamelijk uit Frank- 
rijk. 

Consumptie 
hoeveelheid Geen gegevens beschikbaar. 
gebruik Gekookt, eventueel gevuld met gehakt, vleessalade of 

zalmsalade. 

Kwaliteit 
Klasse Extra 

Klasse

Klasse 11

Voortreffelijke kwaliteit. De artisjokken hebben alle 
kenmerkende eigenschappen van de variëteit en zijn
vrij van alle gebreken. De middelste bloemschubben
zijn goed gesloten naar gelang van de variëteit en de
vruchtbodem mag geen begin van houtvorming ver-
tonen. 

Goede kwaliteit. De artisjokken hebben de kenmer-
kende vorm van de variëteit. De middelste bloem-
schubben zijn goed gesloten naar gelang van de va-
r ië te i t  en  de  v ruchtbodem mag geen beg in  van
houtvorming vertonen, Toegestaan zijn lichte vorst-
schade (kloofjes) en zeer lichte kneuzingen. 
Redelijke kwaliteit. Tot deze klasse behoren arti-
slokken, die aan de minimumeisen voldoen maar niet 
in een hogere klasse kunnen worden ingedeeld. Toe-
gestaan zijn artisjokken, die enigszins open zijn en een 
kleine afwijking in vorm hebben. Vorstschade, een ge-
ringe kneuzing, kleine vlekken op de buitenste bloem-
bladen en een begin van houtvorming van de vrucht-
bodem mogen voorkomen. 
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c i t r u s  e n  e x o t e n  a r t i s j o k  

Sortering 
Alle klassen worden naar de maximale middellijn van 
de grootste dwarsdoorsnede gesorteerd. De minimale 
middellijn moet 3,5 cm zijn. 

Artisjokken worden gesorteerd in de schalen A en B. 
Schaal A Schaal 8 
Klasse Extra, I en II Klasse II 

3,5 tot 6 cm 3,5 tot 6 cm 
6 tot 7,5 cm 6 tot 9 cm 
7,5 tot 9 cm 9 tot 13 cm 
9 tot 11 cm 13 cm en meer 

11 tot 13 cm 
13 cm en meer 

Klasse II kan zowel in schaal A als in schaal B gesor-
teerd zijn. 

Ziekten en gebreken Overrijpheid, harde punten aan de bloemschubben die 
zich openspreiden, bloem gaat zich reeds ontwikkelen; 
grauwe schimmel (Botrytis); 
wormaantasting, gangen in het hart. 

Bewerking Geen. 

Verpakking Schaaltje van papierpulp of polystyreenschuim om- 
wikkeld met pvc rekfolie (0,012-0,017 mm). 

Opslag 
niet verpakt produkt Gekoeld: 0° C 90 -95  r . v .  1 -3  weken  

2--:5° C 90-95 r .v.  7-10 dagen 
Ongekoeld: afh. van temperatuur ± 3 dagen 

verpakt produkt Gekoeld: 0° C 90-95 r.v. ± 1 week 
2 - 5 °  C  9 0 - 9 5  r . v .  3 - 5  d a g e n  

Ongekoeld: afh. van temperatuur 2-3 dagen 

Uitstalling Gekoeld. 

N.B. Wormaantasting is aan de buitenkant vaak nauwelijks 
zichtbaar. 
Artisjokken zijn gevoelig voor uitdroging en tocht. 
Tocht veroorzaakt bruine punten. Tijdens opslag af-
dekken met polyetheenfolie. 



 

citrus en exoten avocado 

AVOCADO Persea americana Mill. 

Rassen Gladschillig: Ettinger, Fuerte, Nabal 
Ruwschillig: Hass 

Aanvoerperiode Importprodukt: het gehele jaar; voornamelijk uit Israël 
en Zuid-Afrika. 

Consumptie 
hoeveelheid Geen gegevens beschikbaar. 
gebruik Vers, ook in combinatie met andere vruchten, gevuld 

met een hartige salade van fijne vlees- of vissoorten, 
als broodbelegsel, als dessert en in soep. 

Ziekten en gebreken Lage-temperatuurbederf, grijsbruine verkleuring van 
het vruchtvlees en zwartbruine vlekken op de schil; 
antracnose, zwarte vlekken op de schil waaronder het 
vruchtvlees gaat rotten. 

Bewerking Geen. 

Verpakking Schaaltje van papierpulp of polystyreenschuim om- 
wikkeld met pvc rekfolie (0,012-0,017 mm). 

Opslag 
niet verpakt produkt Gekoeld: 7° C 90 r.v. 2-4 weken 

Ongekoeld: afh. van temperatuur 3-7 dagen 
en rijpheidsstadium 

verpakt produkt Gekoeld: 7° C 90 r.v. + 1 week 
Ongekoeld: - afh. van temperatuur 3-5 dagen 

en rijpheidsstadium 

Uitstalling Ongekoeld. 
N.B. Avocado's zijn gevoelig voor lage-temperatuurbederf. 

De opgegeven bewaartemperatuur en bewaartijd geldt 
voor het onrijpe, subtropische produkt (Israël, Zuid- 
Afrika). Hierbij mag de temperatuur niet beneden de 
7° C komen. Uit tropische gebieden afkomstige avo-
cado's moeten boven 13° C gehouden worden. Bij het 
subtropisch produkt is 15° C de beste rijpingstempe-
ratuur. De vrucht is rijp wanneer deze rond de steel 
zacht aanvoelt en de schil wat meegeeft. Zowel het on-
rijpe als het rijpe produkt moet voorzichtig behandeld 
worden. 
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citrus en exoten banaan 

BANAAN Musa Paradisiaca L. 

Rassen Gros Michel, Cavendish (variëteiten Lacatan en Valery) 

Aanvoerperiode Gehele jaar,  voornamel i j k  u i t  Zu id-  en Midden- 
Amerika. 

Consumptie 
hoeveelheid Ongeveer 8 kg per hoofd van de bevolking per jaar. 
gebruik Vers, ook in combinatie met andere vruchten en ge- 

bakken. 

Ziekten en gebreken Kamrot, de steel rot en wordt zwart en de vrucht valt 
van de kam; 
antracnose, rose verkleuring van de schil; lage-
temperatuurbederf, bij rijping krijgen de vruchten een 
grauwgele kleur en het vruchtvlees blijft hard; 
mechanische beschadiging, zwarte plekken op de schil 
van rijpe vruchten; 
spikkeling, bruine stippen op de schil als gevolg van 
overrijpheid. 

Bewerking Rotte en aangetaste vruchten verwijderen. 

Verpakking Geen. 

Opslag 
niet verpakt produkt Gekoeld: 

groen 12-14° C 85-95 r .v . 10-20 dagen 
geel 14° C 75-85 r.v. 2— 6 dagen 

Ongekoeld: 
groen afh. van temperatuur 4— 8 dagen 
geel afh. van temperatuur 2— 3 dagen 

Ongekoeld.

Bananen zijn zeer gevoelig voor lage-temperatuur-
bederf. Het treedt op bij temperaturen beneden 12° C. 
Bij de variëteit Lacatan (groen) treedt dit echter reeds 
beneden 14° C op; let daarom ook op de temperatuur 
in de winkel en in de verpakkingsruimte. De vruchten 
tijdens opslag afdekken met kunststoffolie om uit-
droging tegen te gaan. Wanneer zich een grote partij 
rijpe vruchten in de opslagruimte bevindt moet deze 
dagelijks geventileerd worden om CO, af te voeren. 
Grote hoeveelheden bananen niet opslaan bij andere 
produkten i.v.m. ethyleenontwikkeling. Ethyleen heeft 
een ongunstige invloed op de houdbaarheid van 
groente en fruit. 
Bij kunstmatige rijping wordt tijdens de eerste rij-
pingsdag 1: 1000 ethyleen toegevoegd. 
Behalve de bovengenoemde rassen wordt ook de zgn. 
Plantain ingevoerd. Deze bananen zijn groter en 
harder; de kleur kan variëren van groengeel tot bruin 
afhankelijk van de rijpheid. Door het hoge zetmeelae-
halte zijn ze rauw onverteerbaar. Ze worden dan ook 
uitsluitend als bakbananen gebruikt. 

Uitstalling 

N.B. 



 



 



 
c i t r u s  en  e xo t e n  b l e e k s e l d e r i j  

BLEEKSELDERIJ Apium graveoiens L. var. dulce 
(Mill.) Pers. 

Goudgele Zelfblekende, Golden Plume, Lathom, Self-
blanching, Géant Doré Amélioré 

Mei-december 
Importprodukt: december-mei, voornamelijk uit Frank-
rijk, Israël, Italië en Verenigde Staten. 

O m g e v i n g  v a n  B e r g e n  o p  Z o o m  e n  B e ve r w i j k .  
Westland en in geringe hoeveelheden in andere ge-
bieden. 

Geen gegevens beschikbaar. 
Gestoofd als groente en rauw in salade en als gar-
nering. 

Goede kwaliteit. De struiken zijn regelmatig van vorm 
en zijn over ten minste de helft van de lengte wit tot 
geelachtig wit of groenachtig wit. Gebroken, vezelige, 
ernstig gekeusde of gespleten bladstelen mogen niet 
voorkomen. 

Redelijke kwaliteit. De struiken hebben over ten minste 
een derde van de lengte een witte tot geelachtig witte of 

groenachtig
-
 witte kleur. Lichte sporen van roest, een 

geringe misvorming, lichte kneuzingen en ten hoogste 
twee gebroken, ernstig gekneusde of gespleten blad-
stelen mogen voorkomen. 

Rassen 

Aanvoerperiode 

Produktiegebieden

Consumptie 
hoeveelheid 
gebruik 

Kwaliteit 
Klasse I 

Klasse II 

Sortering 
Het minimumgewicht bedraagt 150 gram per struik. 
Bleekselderij van de klasse I moet naar grootte als volgt 
gesorteerd zijn: 

gewichtsgrenzen maximaal verschil 
per verpakkings-
eenheid 

Klein 150-500 gram 100 gram 
Middelgroot  500-800 gram 150 gram 
Groot 800 gram en meer 200 gram 

Ziekten en gebreken Bacteriezachtrot, bruine vlekken in de bladstelen, aan-
vankelijk alleen zichtbaar aan de binnenkant; 
bacteriehartrot, rotting aan de voet van de hartbla-
deren; 
bladvlekkenziekte, bruine vlekjes met lichtere rand en 
zwarte puntjes; 
vorstbeschadiging, waterachtige ingezonken plekken 
op de stelen en bladeren. 

Bewerking Blad verwijderen tot een steellengte van 40-50 cm; de 
stronk zo nodig bijsnijden; verlepte en gese:tette bla-
deren verwijderen. 
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citrus en exoten bleekselderij 

Verpakking Open geperforeerde polyetheen zak (0,025 mm), ca. 20 
perforaties van 5 mm 0. 

Opslag 
niet verpakt produkt Gekoeld: 0-1°C 90-95  r . v .  3 -4  weken  

2 -5°  C  90-95  r . v .  5 -10  dagen  
Ongekoeld: afh. van temperatuur 1-2 dagen 

verpakt produkt Gekoeld: 0-1°C 90 -95  r . v .  ±  2  weken  
2 -5°  C  90-95  r . v .  5 -10  dagen  

Ongekoeld: afh. van temperatuur 1-2 dagen 

Uitstalling Gekoeld. 

N.B. Let op bruinverkleuring van de binnenkant van de bui- 
tenste stelen. Alleen niet aangetaste partijen voor
langere duur opslaan in de koelcel. Van deze bleeksel-
derij kan men vöör de opslag het blad tot 40-50 cm 
boven de stronk afsnijden. De snelle uitdroging van dit
produkt kan worden tegengegaan door de kisten met
kunststoffolie af te dekken. Hoe hoger de opslagtempe-
ratuur is des te sneller kleurt het blad geel en verlept
het. Daarom niet te grote hoeveelheden tegelijk uit-
stallen. 



 

c i t r u s  e n  e x o t e n  c itroen 

CITROEN Citrus limon (L.) Burm. f. 

Rassen Eureka, Femminello, Verna, disbon, Fino

Aanvoerperiode Importprodukt: het gehele jaar uit de Ver. Staten van 
Amerika, Argentinië, Spanje, Chili, Italië, Cyprus en 
andere landen. 

Consumptie 
hoeveelheid Ongeveer 800 gram per hoofd van de bevolking per 

jaar. 
gebruik Vers in schijfjes of als sap. De schil en het sap worden 

in allerlei gerechten gebruikt ter verhoging van de 
smaak. 

Kwaliteit 
Klasse Extra 

Klasse I

Klasse II

Klasse III

Voortreffelijke kwaliteit. De vruchten moeten vrij zijn 
van alle gebreken die het algemene uiterlijk of de orga-
noleptische eigenschappen nadelig beïnvloeden. Zij 
moeten de kenmerkende kleur van de variëteit hebben 
waarbij men rekening dient te houden met de periode 
van de pluk en de produktiegebieden. 
Goede kwaliteit. De vruchten moeten de kenmerkende 
eigenschappen van de variëteit of het type hebben. 
Men dient echter rekening te houden met de plukpe-
riode en de produktiegebieden. Een lichte afwijking in 
vorm en kleur alsmede lichte schilbeschadigingen en 
kleine dichtgegroeide beschadigingen als gevolg van 
mechanische oorzaken zijn toegestaan. 
Redelijke kwaliteit. Tot deze klasse behoren citroenen, 
die aan de minimumvoorschriften voldoen, maar over 
het geheel genomen niet in een hogere klasse kunnen 
worden ingedeeld.  Afwi jk ingen in vorm en k leur 
alsmede een ruwe schil en dichtgegroeide lichte schil- 
aantastingen zijn toegestaan mits het algemeen uiterlijk 
en de houdbaarheid van de vruchten niet in belangrijke 
mate nadelig worden beïnvloed. 
De in deze k lasse *ingedeelde c i t roenen moeten 
voldoen aan de voorschriften voor klasse II; de kelk 
mag echter ontbreken. 
Sortering 
Minimummiddellijn klasse Extra, en 11: 45 mm 
Minimummiddellijn klasse III: 42 mm 
Het produkt wordt in eenmalige verpakking aange-
voerd, waarin een hierop vermeld aantal is verpakt. 
De sortering is verdeeld in de volgende schalen: 
0  8 3  m m  e n  m e e r  5  5 3 - 6 2  m m  
 1 72-83 mm 6 48-57 mm 
 2 68-78 mm 7 45-52 mm 
 3 63-72 mm 8 42-49 mm 
4 58-67 mm 
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c i t rus  en  exoten  citroen 

Ziekten en gebreken Lage-temperatuurbederf, bruinverkleuring van het 
vruchtvlees; 
groene en blauwe schimmel, plaatselijke verweking van 
de schil waarop eerst wit en vervolgens groen of blauw 
schimmelpluis ontstaat. 

Bewerking Rotte en aangetaste vruchten verwijderen. 

Verpakking Net van katoen of kunststof. 
Opslag 
niet verpakt produkt Gekoeld: 

groen 14 - 15 °  C  85 - 9 0  r . v .  1 - 4  m aanden  
geel 1 1 - 1 3 °  C  85 - 90  r . v .  3 - 6  weken  

Ongekoeld: 
groen a fh .  van  temperatuur  2 -4  weken  
geel afh. van temperatuur 1-3 weken 

verpakt produkt Gekoeld: 11 - 13 °  C  85 - 9 0  r . v .  1 - 2  weken  
Ongekoeld: afh. van temperatuur ± 1 week 

Uitstalling 

N.B. 

Ongekoeld.
Italiaanse en Spaanse citroenen worden naar oogsttijd 
ingedeeld in Primofiori (vroeg), Limoni (midden) en 
Verdelli (laat). Citroenen zijn gevoelig voor lage-tempe-
ratuurbederf. Bij langdurige bewaring van groene ci-
troenen bij temperatuen beneden 14° C kan inwendig 
bruinverkleuring optreden. Vruchten die gevoelig zijn 
voor groene en blauwe schimmel kunnen maximum 2 
weken bij 3-5° C worden bewaard. Grote hoeveelheden 
niet opslaan bij andere produkten, uitgezonderd bij ci-
trusfruit. Het „lemmetje", (in het Engels „time") is een 
soort kleine, felgele of groene citroen. De schil is echter 
dunner. Deze vrucht bevat zeeer veel, erg zuur sap met 
een hoog vitamine C-gehalte. Het groene type is het 
meest zuur. 



 



 
Koolrabi. 

Avocado. 



 

c  i  t  r u s  e n  e x o t e n  g r a p e f r u i t  

GRAPEFRUIT Citrus paradisi Macfad. 

Rassen Geelv lez ig: Marsh (Marsh Seedless,  White Marsh),  
Duncan 
Roodvlezig: Redblush (Ruby), Thompson (Pink Marsh), 
Burgundy, Star Ruby 

Aanvoerperiode Importprodukt het gehele jaar uit de Ver. Staten van 
Amerika, Israël, Cyprus, Argentinië en andere landen. 

Consumptie 
hoeveelheid Ongeveer 2 kg per hoofd van de bevolking per jaar. 
gebruik Vers als sap. 

Kwaliteit In Nederland bestaan geen officiële kwaliteitseisen voor 
grapefruit. De invoerlanden hebben elk hun eigen kwa-
liteits- en sorteringsvoorschriften. 

Ziekten en gebreken Lage-temperatuurbederf, bruine, vaak ingezonken 
vlekken op de schil (pitting) en bruinverkleuring van het 
vruchtvlees; 
groene en blauwe schimmel (Penicillium) plaatselijke 
verweking van de schil waarop eerst wit en vervolgens 
groen of blauw schimmelpluis ontstaat; 
afleving (aging), verdroogde, verschrompelde schil 
rond de kroon; 
kroonbederf, schimmelaantasting, meestal beginnend 
bij het krooneinde, later bruine schil. 

Bewerking Rotte en beschadigde vruchten verwijderen. 

Verpakking Net van katoen of kunststof. 

Opslag 
niet verpakt produkt Gekoeld: zie N.B. 

Ongekoeld: afh. van temperatuur, 
ras en herkomst 2-3 weken 

verpakt produkt Gekoeld: 9 - 1 4 °  C  8 5 - 9 0  r . v .  2 - 4  w e k e n  
Ongekoeld: afh. van temperatuur, 

ras en herkomst 1-2 weken 

Uitstalling Ongekoeld. 

N.B. Grapefruit is gevoelig voor lage-temperatuurbederf en 
uitdrogen. Het produkt afdekken met kunststoffolie. De 
vruchten niet opslaan in combinatie met andere pro-
dukten, uitgezonderd citrusfruit. De opslagruimte da-
gelijks ventileren. Voor langdurige opslag is de bewaar-
temperatuur en bewaarduur afhankelijk van het land 
van herkomst. De r.v. is 85-90%. 

herkomst temp. in ° C bewaarduur 

Californië en Arizona 14-16 4-6 weken 
Florida en Texas 10 4-6 weken 
Israël 6-9 3-4 maanden 
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c i t r u s  e n  e x o t e n  g r a p e f r u i t / k i w i  

 

Rassen 

Aanvoerperiode 

Consumptie 
hoeveelheid 
gebruik 

Er zijn kruisingen van grapefruit met andere citrus-
soorten zoals: Tangelo of Minneola (mandarijn x gra-
pefruit), donkeroranje vruchten ter grootte van een si-
naasappel met een losse schi l .  Ugl i  (grapefrui t x 
sinaasappel x mandarijn), vruchten ter grootte van een 
grapefruit met de vorm van een mandarijn, die als gra-
pefruit gegeten worden. 
Pompelmoezen (Citrus maxima (Burm.) Merr.) zijn zeer 
grote op grapefruit lijkende citrusvruchten. 

KIWI Actinidia chinensis Planch. 

Hayward 

lmportprodukt: het gehele jaar voornamelijk uit Nieuw- 
Zeeland. 

Geen gegevens beschikbaar. 
Vers, ook in combinatie met andere vruchten, als gar-
nering van gebak, bij pudding en in yoghurt.  

Ziekten en gebreken Uitdroging;
Botrytis, zacht glazig weefsel met grijswitte schimmel 
waarop zwart verhard schimmelweefsel; 
Alternaria, donkergrijze schimmel, meestal op de kelk, 
soms gevolgd door rotting; 
bevriezingsschade, glazig en pappig vruchtvlees. 

Bewerking Geen.

Verpakking

Opslag 
niet verpakt produkt Gekoeld:

Ongekoeld:

verpakt produkt Gekoeld: 
0 ngekoeld:

-1 -1°  C  90 -95  r . v .  
afh. van temperatuur 
en rijpheidsstadium 

0° C 90-95 r.v.
afh. van temperatuur 
en rijpheidsstadium 

2 -3  maanden  

3-5 dagen 

± 1 maand 

3 -5  d ag en  

Schaaltje van papierpulp of polystyreenschuim om-
wikkeld met pvc rekfolie (0,012-0,017 mm). 

Uitstalling 

N.B. 

Bij voorkeur gekoeld.
Kiwi wordt ook wel Chinese kruisbes genoemd. Het 
produkt is zeer gevoelig voor uitdroging; bij 3 tot 4%
gewichtsverl ies verschrompelt de vrucht en wordt
zacht. Tijdens opslag de vruchten afdekken met kunst-
stoffolie. Kiwi's niet opslaan bij ethyleen producerende
produkten; reeds bij 0,1 pprn ethyleen wordt het rij 
pingsproces sterk versneld. 
Bevriezingsschade treedt op bij temperaturen beneden 
-11/2° C. 



 

c i t r u s  e n  e x o t e n  mandari jn 

MANDARIJN Citrus reticulata Blanco 

Rassen Pitloos: Satsuma 
Pitarm: Clementine, Wilking 
Pitrijk: Monreal (Clementine met pit), Mandarijn 

Aanvoerperiode Importprodukt: november-maart uit Spanje, Marokko, 
Italië en andere landen. 

Klasse I

Klasse II

Klasse III

Ongeveer 4,5 kg per hoofd van de bevolking per jaar. 
Vers, ook in combinatie met andere vruchten. 

Voortreffelijke kwaliteit. De vruchten zijn vrij van alle 
gebreken die het algemene uiterlijk of de organolep-
tische eigenschappen nadelig beïnvloeden. Zij hebben 
de kenmerkende kleur van de variëteit waarbij re-
kening moet worden gehouden met de periode van de 
pluk en de produktiegebieden. 

Goede kwaliteit. De vruchten hebben de kenmerkende 
eigenschappen van de variëteit of het type. Men dient 
echter rekening te houden met de plukperiode en de 
produktiegebieden. Een lichte afwijking in vorm en 
kleur alsmede l ichte schilbeschadigingen en kleine 
dichtgegroeide beschadigingen als gevolg van mecha-
nische oorzaken zijn toegestaan. 

Redelijke kWaliteit. Tot deze klasse behoren manda-
rijnen die aan de minimumvoorschriften voldoen, maar 
over het geheel genomen niet in een hogere klasse 
kunnen worden ingedeeld. Afwijkingen in vorm en kleur 
alsmede een ruwe schil en dichtgegroeide lichte schil-
aantastingen zijn toegestaan mits het algemeen uiterlijk 
en de houdbaarheid van de vruchten niet in belangrijke 
mate nadelig worden beïnvloed. 

De in deze klasse ingedeelde mandarijnen voldoen aan 
de voorschriften voor klasse II; de kelk mag echter ont-
breken. 

Sortering 
Mandarijnen van de klasse Extra en I zijn als volgt ge-
sorteerd: 
1. 63— > mm 6. 43-52 mm
2. 58-69 mm 7. 41-48 mm
3. 54-64 mm 8. 39-46 mm
4. 50-60 mm 9. 37-44 mm
5. 46-56 mm 10. 35-42 mm  

Consumptie 
hoeveelheid 
gebruik 

Kwaliteit 
Klasse Extra 

De minimummaat voor Clementine en Monreal is 
mm. Voor de overige rassen is dit 45 mm. 
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c i t r u s  e n  e xo t e n  mandarijn 

 
Ziekten en gebreken Lage-temperatuurbederf, bruinverkleuring van de schil; 

antracnose, bruinrot; 
groene en blauwe schimmel (Penicillium), plaatselijke 
verweking van de schil, waarop eerst wit en vervolgens 
groen of blauw schimmelpluis ontstaat; 
vorstschade, verdroging van het vruchtvlees rond de 
steelinplant.  

Bewerking 

Verpakking 

Opslag 
niet verpakt produkt

Rotte en aangetaste vruchten verwijderen. 

Net van katoen of kunststof. 

4° C 85-90 r.v. 8-12 weken 

0-3° C 85-90 r.v. 1— 2 weken 
0-3° C 85-90 r.v. 8-12 weken 

Gekoeld: 
Satsuma 
Clementine 
Mandarijn

Ongekoeld: af h. van temperatuur
en ras 3— 7 dagen 

verpakt produkt Gekoeld: 0 - 3 °  C  85 - 9 0  r . v .  1 — 2  we k e n  
2 -5°  C  85-90  r . v .  7 -10  dagen   

Ongekoeld: afh. van temperatuur
en ras 3— 5 dagen 

Uitstalling 

N.B. 

Bij voorkeur gekoeld.

Mandarijnen worden ook wel met de Engelse benaming
tangerines aangeduid. De pitrijke rassen zijn de laatste
jaren sterk verdrongen door de pitloze en pitarme
rassen. 
In vergelijking met het overige citrusfruit zijn manda-
rijnen minder goed houdbaar. Het produkt is gevoelig 
voor uitdroging, daarom tijdens opslag afdekken met
kunstStoffolie. Het ras Satsuma is gevoelig voor lage-
temperatuurbederf. Mandarijnen niet opslaan in com-
binatie met andere produkten, uitgezonderd citrusfruit.
De opslagruimte dagelijks ventileren. 
Er zijn verschillende kruisingen van mandarijnen met
andere citrussoorten zoals: Tangelo of Minneola (man-
darijn x grapefruit, donkeroranje vruchten ter grootte
van een sinaasappel met een losse schil), Ortanique
(mandarijn x sinaasappel, de vrucht lijkt op een grote, 
dikschill ige mandarijn en heeft een helderoranje
vruchtvlees) en Temple (mandarijn x sinaasappel, diep
oranjerode vruchten ter grootte van een sinaasappel
met een- losse schil). 



 



 
 



 

c i  t  r u s  e n  e x o t e n  mango 

Rassen MANGO Mangifera indica L. 
Vruchten vaak van zaailingen die veel van vorm en 
grootte verschi l len. Tevens veel variëteiten zoals 
Tommy Atkins, Irwin, Keitt, Kent, Palmer, Alphonso, 
Langra, Haden, Sensation, Smith  

Aanvoerperiode lmportprodukt: het gehele jaar uit Mali, Mexico, Kenia, 
Zuid-Afrika, Venezuela, Ver. Staten van Amerika en 
andere landen. 

Consumptie 
hoeveelheid Geen gegevens beschikbaar. 
gebruik Ve rs ,  in  v ruch tensa lades ,  in  vruchtenbowl  en  a l s  

chutney. 

Ziekten en gebreken Antracnose, grote zwarte vlekken verspreid over de 
schil van rijpe vruchten; 
stem-end rot (steelrot), rot rond de steelinplant; 
lage-temperatuurbederf, grijze vlekken en stippen op 
de schil, en ongelijke rijping. 

Bewerking Geen. 

Verpakking Schaaltje van papierpulp of polystyreenschuim, Om- 
wikkeld met pvc rekfolie (0,012-0,017 mm). 

Opslag 
niet verpakt produkt Gekoeld: 1 0 - 1 3 °  C  8 5 - 9 0  r . v .  1 - 2  w e k e n  

Ongekoeld: af h. van temperatuur 
en rijpheidsstadium 5-7 dagen 

verpakt produkt Gekoeld: 10-13° C 90-95 r.v.  ± 1 week 
Ongekoeld: afh. van temperatuur 

en rijpheidsstadium 5-7 dagen 

Uitstalling Ongekoeld. 

N.B. Bij opslag beneden 10° C treedt lage-temperatuur- 
bederf op en het produkt wordt nadien niet rijp. De 
beste rijpingstemperatuur is 20-24° C. De vruchten zijn 
rijp als de kleur oranjegeel is en de schil bij indrukken 
iets meegeeft. 
Mango's nemen gemakkelijk geur aan, dus niet bi j  
sterk geurende produkten opslaan. 
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c i t r u s  e n  e x o t e n  papaya 

 
Rassen PAPAYA Carica papaya L. 

Zeer veel variëteiten die sterk variëren in vorm, smaak
en grootte (van 1/4-6 kg). Enkele variëteiten zijn: Solo, 
Bluestem, Graham, Betty, Fairchild, Kissimee, Hortus
Gold, Line 10 Solo  

Aanvoerperiode Importp rodukt :  het  gehe le  jaar ,  voorname l i jk  u i t  
Ivoorkust. 

Consumptie 
hoeveelheid Geen gegevens beschikbaar. 
gebruik Vers, gevuld met vruchtensalade, in schijven gesneden 

met yoghurt, als cocktail en als milkshake, gebakken 
met ui en tomaat en als zoet-zuur. 

Ziekten en gebreken 

Bewerking 

Verpakking 

Opslag 

Uitstalling 

N.B. 

Antracnose, kleine ronde rotplekjes; lage-
temperatuurbederf, ingezonken donkere vlekken op de 
schil. 

Geen. 

Geen. 

Gekoeld: 8° C 8 5 - 9 0  r . v .  1 - 3  w e k e n  
Ongekoeld: afh. van temperatuur 
en rijptieidsstadium 2-3 dagen 

Ongekoeld. 

Bij opslag beneden 8° C treedt lage-temperatuurbederf 
op. De optimale rijping vindt plaats tussen 21 en 26° C. 
De papaya is rijp wanneer de vrucht geel is en een vin-
gerafdruk erin achterblijft. Rijpe papaya's zijn kort
houdbaar. 



 
c i t r u s  e n  e x o t e n  s i n a a s a p p e l  

Rassen 

Aanvoerperiode 

Consumptie 
hoeveelhied 
gebruik 
Kwaliteit 
Klasse Extra 

Klasse 1 

Klasse II

Klasse I I I  

SINAASAPPEL Citrus sinensis (L.) Pers. 

Navel, Navelina's Shamouti (Jaffa), Salustiana, Va-
lencia, Verna, Sanguina-typen, Navel Late, Cadenera, 
Castellana, Hamlin 

Importprodukt: het gehele jaar uit Spanje, Israël, Ma-
rokko, Brazilië, Verenigde Staten van Amerika, Cyprus, 
Zuid-Afrika, Argentinië, Uruguay en andere landen. 

Ongeveer 18 kg per hoofd van de bevolking per jaar. 
Vers, ook gemengd met andere vruchten en als sap. 

Voortreffelijke kwaliteit. De vruchten zijn vrij van alle 
gebreken die het algemene uiterlijk of de organolep-
tische eigenschappen nadelig beïnvloeden. Zij hebben 
de kenmerkende kleur van de variëteit waarbij re-
kening moet worden gehouden met de periode van de 
pluk en de produktiegebieden. 

Goede kwaliteit. De vruchten hebben de kenmerkende 
eigenschappen van de variëteit of het type. Men dient 
echter rekening te houden met de plukperiode en de 
produktiegebieden. Een l ichte afwijking in vorm en 
kleur alsmede l ichte schilbeschadigingen en kleine 
dichtgegroeide beschadigingen als gevolg van mecha-
nische oorzaken zijn toegestaan. 
Redelijke kwaliteit. Tot deze klasse behoren sinaasap-
pelen die aan de minimumvoorschriften voldoen, maar 
over het geheel genomen niet in een hogere klasse 
kunnen worden ingedeeld. Afwijkingen in vorm en kleur 
alsmede een ruwe schil en dichtgegroeide lichte schil-
aantastingen zijn toegestaan mits het algemeen uiterlijk 
en de houdbaarheid van de vruchten in belangrijke 
mate nadelig worden beïnvloed. 
De schil mag gedeeltelijk losgelaten zijn van het vrucht-
vlees. 

De in deze klasse ingedeelde sinaasappelen voldoen 
aan de voorschriften voor klasse II; de kelk mag echter 
ontbreken. 

Sortering 

0 100 mm en meer • 67 — 76 mm 
1 87 — 100 mm 8 64 — 73 mm 
2 84 — 96 mm 9 62 — 70 mm 
3 81 —  92 mm 10 60 68 mm 
4 77 — 88 mm 11 58 — 66 mm 
5 73— 84 mm 12 56 — 63 mm 
6 70 — 80 mm 13 53 — 60 mm 

De minimummaat voor sinaasappelen is 53 mm.  

Ziekten en gebreken Groene en blauwe schimmel (Penicillium), plaatselijke 
verweking van de schil waarop eerst wit en vervolgens 
groen of blauw schimmelpluis ontstaat; 
vorstschade, verdroging van het vruchtvlees rond de 
steelin plant; 
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 c i t r u s  en  e xo t e n  o v e r i g e  p r o d u k t e n  

temp. r.v. bewaarduur opmerkt], -en 
in ° C in %a 

veen- 2-4 90 1 tot enkele Early Black (vroeg 
(cranberry) maanden afh. ras) max. 1 maand 
Vaccinium van ras houdbaar, Late 
macrocarpon Ait. Howe maanden 
geschoond en houdbaar 
verpakt 

cher imoya (Jamaica 12-14 85-90 1-2 weken 2-3 dagen 
appel) narijpen bij 18° C 
Annone cherimola 
Milt. 
dadel (vers) 0 85 ca. 1 week verse dadels 
Phoenix dactylifera worden in bevroren 
L .  ,  t o e s t a n d  i n g e v o e r d ;  

na ontdooien zijn ze 
kort houdbaar 

granaatappel 1-2 80-85 ca.  1 maand 
Punica granatum L. 

guave 7-10 90 1-3 weken 
Psidium guajava L. 

kaki (dadelpruim) 1-2 85-90 1-2 weken 
Diospyros kaki L. 

kweepeer 0-4 90 2-3 maanden 
Cydonia oblonga Mill 

lime-citroen 9-10 85-90 3-6 weken gevoelig voor ltb.; 
(lemmetje) afdekken tegen 
Citrus aurantiliolia uitdrogen 
(Christm.) Swingle 

litchi 2-6 85-90 2-6 weken bewaarduur sterk 
L i t c h i  c h i n e n s i s  S o n n .  a f h a n k e l i j k  v a n  h e t  

land van herkomst; 
gevoelig voor Itb. 

nectarine- 0-1 90 1-3 weken bij langere 
Prunus persica (L.) bewaring geen 
Batsch var. laevis goede rijping 

passievrucht 6-7 ca. 85 2-3 weken 
Passifiora edulis 
Sims 
vijg 0 85-90 tot 1 week gevoelig voor 
Ficus carica L. schimmel 

NOTEN 
kokosnoot 0-1 80-85 1-2 maanden 
Cocos nucifera L. 
walnoot, okkernoot 0-1 80-90 8  maanden 
Jugians regia L. 

N.B. De houdbaarheid van bovengenoemde produkten is sterk afhankelijk van 
het land herkomst en het ras. 


