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I Danmark varer sæsonen for 
plukning af spiseæbler fra mid-
ten af august til begyndelsen 
af oktober. Plukketidspunktet 
afhænger af sorten. I plukke-
perioden har æblerne altid en 
høj spisekvalitet. Det betyder, 
at æblerne har en tilfreds-
stillende størrelse, farve og 
smagskvalitet, som er vigtig for 
forbrugerne. 

I de følgende måneder, frem 
til slutningen af januar eller 
begyndelsen af februar, er det 
muligt at købe æbler, der er 
blevet opbevaret ved �-3 °C 
på kølelager. Kølelagringen 
medfører, at der endnu kan 
købes æbler med en tilfreds-
stillende kvalitet. Men allerede 
sidst i denne periode bliver det 
sværere, at holde det høje spi-
sekvalitetsniveau. Det skyldes, 
at æblerne har en begrænset 
holdbarhed på kølelageret. 

Nye kølelagre er udviklet, hvor 
lagerluftens indhold af ilt, 
kuldioxid og kvælstof holdes 
på niveauer, der kan medføre 
holdbarhedstider på op til �0 til 
�2 måneder. Der anvendes ofte 
lagertemperatur på � °C med �-
2 % ilt og �-3 % kuldioxid, som 
kaldes ULO (ultra low oxygen) 
lagring. Denne lagring betyder 
især meget for bevarelse af 
æblernes fasthed, farve og ind-
hold af syre, der normalt afta-
ger i hele lagringsperioden, 
hvorimod indholdet af sukker 
(Brix = opløseligt tørstof) stiger 
under lagringen. 

For at bidrage til udviklingen 
på holdbarhedsområdet, blev 
der i 2004 installeret elektro-
nisk styret og overvåget udstyr, 
der kan bruges til gennem-
førelse af forsøg med ULO 
opbevaring af frugt på Forsk-
ningscenter Årslev (DJF).
 
Opbevaringsteknik
ULO teknikken er egentlig ikke 
ny eller særlig udbredt. Den er 
baseret på ny viden om, hvor 
tæt iltindholdet kan gå mod 
0,5 % ilt og hvor højt indhol-
det af kuldioxid skal være, for 
at finde de optimale niveauer 
for blandinger af begge disse 
luftarter. 

Det nye udstyr er baseret på 
brug af moderne, præcise og 
holdbare sensorer og EDB pro-
grammer til måling, regulering 
og kontrol af lagringsparame-
trene. Princippet i udstyret er 
vist i figur �, hvor det fremgår, 
at det er baseret på lokal gene-
rering af nitrogen (N2), lokal 
fjernelse af kuldioxid (CO2), og 
justering ved indblæsning af 
atmosfærisk luft, der bruges til 
præcis styring af luftsammen-
sætningen. 

Opbevaring af æbler på ULO 
lager kan gennemføres i pal-
listores, som er hermetisk 
lukkede kasseformede plastpo-

Figur 1. Funktionsprincip. Foto: Jens Ole Andersen (KKK)
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ser, der kan forbindes paral-
lelt og tilsluttes efter behov 
hele høstperioden igennem, 
som vist i figur 2. Det giver 
nye muligheder for, at få de 
plukkede æbler under optimal 
atmosfæresammensætning på 
høstdagen. Desuden kan det 
undgås, at modningshormo-
net ethylen frigøres fra tidligt 
høstede æbler, der opbevares i 
de samme fællesrum. 

Atmosfæreluftens sammen-
sætning
Det er vigtigt, at den optimale 
atmosfæresammensætning 
etableres på lagringsdagen. 
Derfor kan anlægget produ-
cere rent kvælstof. Det hentes 
i luften over lagerbygningen, 
hvorefter den koncentreres ved 
absorption på et særligt mate-
riale, hvorfra luftarten auto-
matisk kan indføres i lagerrum-
mene sammen med ilt fra den 
friske luft eller fra luftflasker. 

Luftarten kuldioxid, der frigi-
ves under æblernes ånding, 
kan absorberes automatisk i et 
andet materiale, som binder 
luftarten på tilsvarende måde 
som for kvælstoffet. Denne 
metode, der kaldes skrubning 
eller kraftig rensning, medfører 
også absorption af organiske 
stoffer som modningshormo-
net ethylen, der frigives under 
æblerne modning.   

Erhvervsmæssig praksis
I erhvervsmæssig praksis kan 
opbevaringsrummene og de 
anvendte pallistores tilpasses 
de lokale lagre. Det vil også 
være muligt, at etablere auto-
matisk prøveudtagning af luft, 
som gør det muligt at regulere 
luftsammensætningen med 
hensyn til ilt, kvælstof, kuldio-
xid og ethylen meget præcist. 
Desuden betyder etablering af 
automatisk måling af luftsam-
mensætningen, at svind på 
grund af langsom indlagring 
og varierende luftsammensæt-
ning kan reduceres betydeligt. 

Som følge af den automatiske 
regulering af luftsammensæt-
ningen, kan indlagringstiden 
gøres betydeligt kortere. Det 
vil også være muligt, at anven-
de en speciel luftsammensæt-
ning i en kortere periode ved 
indlagringen eller umiddelbart 
før udtagning af æbler til klar-
gøring før salg. 

Brug af pallistores kan også 
forbedre mulighederne for sor-

tering af æblerne før lagring. 
Det kan også være medvirken-
de til fremme af delt plukning 
efter æblernes modenhed på 
træer. Dertil kommer, at det 
vil være rimelig let, at rokere 
de anvendte pallistores efter 
æblernes udvikling og salgsmu-
lighederne. 

Plukning 
Der er efterhånden fremkom-
met flere nye lagringsegnede 
æblesorter, som er kendeteg-
net ved høj lagringsevne og 
fin spisekvalitet. I nærværende 
forsøg blev anvendt æbler af 
sorterne Aroma og Elstar, som 
i praksis dyrkes i betydeligt 
omfang med henblik på lagring 
i en henholdsvis kort og lang 
periode. 

Streifindekset
Æblernes udviklingsgrad 
(modenhed) før lagring er 
meget vigtig for at kunne opnå 
en lang lagringsperiode og en 
god slutkvalitet. Derfor blev 
der i nogle uger før pluknin-
gen, udtaget prøver i planta-
gen til måling af fasthed (F), 
opløseligt tørstof (OT = Brix) 
og stivelsesindeks (SI), som 
blev benyttet til beregning af 
Streifindekset (SFI), som er et 
udtryk for modenheden: 
SFI = F/(OT)*(SI)

I praksis anbefales, at begynde 
prøveudtagning 3-4 uger før 
forventet høsttidspunkt, og 
at der udtages 6 til 8 prøver 
med mindst �0 æbler på hvert 

Figur 2.
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tidspunkt, indtil plukning kan 
foretages ved det bedst mulige 
Streifindeks, der er sortsbe-
stemt. I forsøget blev Aroma 
og Elstar høstet lidt for tidligt 
og på det optimale tidspunkt 
(Tabel �).

Mange forsøg har vist, at 
æblernes holdbarhed bevares 
bedst, når æblerne lægges 
på lager meget kort tid efter 

plukning. Og det er nødven-
digt, at æbler til langtidslag-
ring høstes forholdsvis tidligt 
og på det optimale høsttids-
punkt for hver lagringsmetode, 
hvor modningsprocesserne 
endnu ikke er igangsat. Det 
vil i mange tilfælde betyde, 
at æblerne skal høstes af to 
gange. Årsagen er blandt 
andet, at æblerne på et træ 
modner meget uensartet, fordi 
de har vokset på meget forskel-
ligt udviklede grene. Tilgangen 
af lys, energi, vand og nærings-
stoffer varierer betydeligt. 
Dette betyder også, at æblerne 
på et træ er meget forskellige 
med hensyn til farve og fasthed 
samt indhold af sukker, syre og 
aromastoffer.

Indlagring
Straks efter plukning blev 
æblerne lagt ind i forsøgsbokse 

på �20 liter ved � °C med �,5 % 
ilt og �,5 % kuldioxid og 97 % 
kvælstof, som blev holdt inden-
for ± 0,02 %.  

Vægtsvind
I gennemsnit var vægtsvindet 
for Aroma 2,5 w/w % (vægt-
procent) og �,9 w/w % for 
Elstar. Der var ikke signifikant 
forskel på svindet for æbler 
høstet tidligt og optimalt, men 
der var signifikant forskel (P< 
0,05) på de to sorter med hen-
syn til svindet, der var 2,5 w/w 
% for Aroma og �,9 w/w % for 
Elstar.

Æblernes farve
Forsøgsresultaterne for begge 
sorter viste, at æblernes farve 
udtrykt ved lyshed (L), grøn/
rød (± a) og gul farve (b) var 
konstant for begge sorter, 
uanset tidspunkt for plukning 
og lagringstiden indtil sidste 
prøveudtagning efter 204 
døgn (Tabel 2). 

Fasthed
Hårdheden hos Aroma aftog i 
lagringsperioden fra 7,5 til 5,2 
kg og fra 7,6 til 7,� kg hos Elstar 
(Tabel 3 og 4). Denne sortsfor-
skel viser ganske tydeligt, at 
fastheden bevares udmærket 
hos Elstar og mindre godt hos 
Aroma. Det kan dog være 
vanskeligt for forbrugerne 

at finde denne forskel, fordi 
beskrivelse og erkendelse af 
sensoriske egenskaber generelt 
er meget vanskelig, medmindre 
der foretages sammenligninger 
med standardiserede referen-
ceprøver.

Opløseligt tørstof-sukker-Brix
For Aroma og Elstar steg 
indholdet af opløseligt tør-
stof, som fortrinsvis er sukker, 
betydeligt fra indlagring med 
næsten samme startværdi på 
��,3 og ��,7 w/w % til hen-
holdsvis �2,� og �3,6 w/w %. 
Det er en meget væsentlig 
forskel, idet Elstar sidst på 
sæsonen vil opleves som meget 
sødere end Aroma (Tabel 5 og 6). 

Stivelsesindekset
Stivelsesindekset angives som 
0 = mørkfarvning = meget sti-
velse; �0 = ingen mørkfarvning 
= meget stivelse er nedbrudt. 
Indholdet af stivelse var højt 
ved den tidlige prøveudtag-
ning, og det steg betydeligt 
indtil plukketidspunktet, hvor 
det var henholdsvis 5,7 og 6,2 for 
Aroma og Elstar (Tabel 7 og 8). 

Desuden var det en overra-
skelse, at stivelsesindekset var 
steget til maksimum ved første 
udtag fra lager i midten af 
december (88 døgn). Det bety-
der, at den største andel af sti-

Tabel 1. Høsttidspunkt.

Sort “Tidlig  
høst”

“Optimal  
høst”

Aroma �7. sept. 24. sept.

Elstar 24. sept. �. okt.

Tabel 2. Genemsnit for farve hos Aroma og Elstar.   

“Lyshed (L)” “Rød farve (a)” “Gul farve (b)”

Aroma 50 22 25

Elstar 55 �8 30
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velse var brugt i løbet af denne 
periode, og at hovedparten af 
dette energigivende æblenæ-
ringsstof var forsvundet efter 
relativt kort tid på lager. Det 
skyldes formentlig, at der kan 
være en stivelsesrest, der ikke 
fremkalder blåfarvning, eller at 
æblecellerne fik energi fra det 
opløste tørstof. 

Aromastoffer 
Samtidig med at æblerne 
begynder at danne ethylen ved 
klimakteriets begyndelse, sker 
der en voldsom forøgelse i aro-
madannelsen, der er forbundet 
med æblernes modenhed og 
positivt korreleret til respira-
tionshastigheden og syntese-
hastigheden for ethylen. Ved 
for tidlig høst af æbler kan 
indholdet af aromastoffer blive 
lavt efter lagringen. Årsagen 
hertil kan være mangel på sub-
strater for aromastofsyntese, 
som er glukosider, fedtsyrer og 
aminosyrer. Flere undersøgel-
ser tyder på, at årsagen til util-
fredsstillende aromadannelse i 
æbler er mangel på energirige 
metabolitter som ATP. Det ser 
også ud til, at den reducerede 
aromadannelse kan skyldes et 
tyndere lag af voks på æbler-
nes overflade sidst i lagrings-
perioden. Det er sandsynligt, 
at en langsom forøgelse af 
iltkoncentrationen hen imod 
slutningen på lagerperioden vil 
resultere i en forbedret aroma. 
Der foreligger dog også resul-
tater, som viser, at en forøgelse 
af iltkoncentrationen i den sid-

Tabel 3. Hårdhed hos Aroma.

Dato Hårdhed Dato Hårdhed

“Tidlig høst” “Optimal høst”

�7. sept. 7,5a 24. sept. 7,2a

�3. dec. 7,0b �3. dec. 6,7b

�4. fed. 5,4c �4. fed. 5,3c

  6. apr. 5,2c   6. apr. 5,2c

Middel 6,3x 6,�y

Tabel 4. Hårdhed hos Elstar.

Dato Hårdhed Dato Hårdhed

“Tidlig høst” “Optimal høst”

�7. sept. 7,6a 24. sept. 8,�a

�3. dec. 7,8aa �3. dec. 7,8a

�4. fed. 7,2b �4. fed. 7,0b

  6. apr. 7,�b   6. apr. 7,0b

Middel 7,5x 7,5x

Tabel 5. Sukker (w/w%) hos Aroma.

Aroma

Dato “Sukker (Brix)” Dato Sukker, Brix

“Tidlig høst” “Optimal høst”

�7. sept. ��,3b 24. sept. ��,9c

�3. dec. �2,3a �3. dec. �2,2bc

�4. fed. �2,3a �4. fed. �2,7a

  6. apr. ��,7b   6. apr. �2,5ab

Middel ��,9y �2,2x

Tabel 6. Sukker (w/w %) hos Elstar.

Elstar

Dato “Sukker (Brix)” Dato “Sukker (Brix)”

“Tidlig høst” “Optimal høst”

�7. sept. ��,7c 24. sept. ��,9b

�3. dec. �3,4b �3. dec. �3,6a

�4. fed. �3,9a �4. fed. �3,7a

  6. apr. �3,2b   6. apr. �4,0a

Middel �3,0y �3,3x
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Resume
Nye lagringsmetoder til frugt kan 
være en mulighed for, at forlænge 
sæsonen for dansk frugt. Lag-
ring under kontrollerede forhold 
med lav ilt koncentration (ULO-
lagring) og køl kan bruges til, at 
bevare frugternes fasthed, farve 
og smag. ULO lagringen stiller dog 
store krav til styring og kontrol af 
luftsammensætningen på lageret 
for, at opnå den optimale lagring. 
Samtidig stiller ULO lagringen krav 
til kvaliteten af frugten, der bliver 
indlagret, for at opnå fordelene 
ved en lagring under kontrollerede 
forhold. I denne Grøn Viden be-
skrives teknikken bag ULO lagring, 
og nogle resultater fra forsøg med 
ULO lagring af 2 æblesorter. I for-
søget blev de to æblesorter Aroma 
og Elstar lagret ved lav iltkoncen-
tration (�,5 % ilt, �,5 % kuldioxid, 
97 % kvælstof). Æblernes kvalitet 
blev bestemt gennem lagringspe-
rioden. Brug af ULO lagring har 
store perspektiver med hensyn til, 
at sikre en optimal frugtkvalitet for 
forbrugerne og vil samtidig give 
dansk frugtavl, en mulighed for 
afsætning af god kvalitet af dansk 
frugt over en længere periode. 
.
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Tabel 7. Stivelsesindeks hos Aroma (0 = stivelsesfyldt; 10 = ingen stivelse).

Aroma

Dato “Stilvelsesindeks” Dato “Stilvelsesindeks”

“Tidlig høst” “Optimal høst”

�7. sept. 3,9b 24. sept. 5,7b

�3. dec. �0b �3. dec. �0,0a

�4. fed. �0b �4. fed. �0,0a

  6. apr. �0b   6. apr. �0,0a

Middel 8,5y 8,9x

Tabel 8. Stivelsesindeks hos Aroma (0 = stivelsesfyldt; 10 = ingen stivelse)

Elstar

Dato “Stivelsesindeks” Dato “Stilvelsesindeks”

“Tidlig høst” “Optimal høst”

�7. sept. 3,0b 24. sept. 6,2c

�3. dec. 9,9a �3. dec. 9,7b

�4. fed. �0,0a �4. fed. �0,0a

  6. apr. �0,0a   6. apr. �0,0a

Middel 8,4b 8,9a

ste del af lagringsperioden 
under kontrollerede forhold 
er uden effekt på aroma-
dannelsen. Andre tidligere 
forsøg har vist, at udluft-
ning i lagringsperioden kan 
fremme aromadannelsen.  

Afsmag
Der blev ikke konstateret 
afsmag i Aroma og Elstar 
fra det gennemførte opbe-
varingsforsøg. Men efter 
ULO- og/eller CA-lagring 
kan æbler stadig være i det 
indledende stadium med 
hensyn til aromadannelse. 

Der kan ved iltmangel ske 
omfattende syntese af etha-
nol, acetaldehyd, som giver 
en utilfredsstillende sødlig 
afsmag, der bør undgås ved 
præcis styring af iltkoncen-
trationen over det niveau, 
som resulterer i afsmag. 
Afsmag kan også skyldes 
oxidationer af terpener, som 
medfører omdannelse til 
andre terpener, der har en 
mugagtig smag. Denne mug-
agtige smag kan undgås ved 
udluftning og formentlig 
også ved brug af effektive 
skrubbere.


