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Resim 2. Oksijen düzeyleri %1,0'den
RQ değeri hızla artacaktır. Ve hala, alkol üretimi hiç yoktur.
Bu nedenle, RQ fermantasyon için mükemmel ve erken göstergedir.
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Şekil 1. Oksijen düzeylerinin %1,0'dan %0,15'e düşürülmesi
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“ACR güvenilir olduğunu kanıtlamıştır. Saçma veya varsayımlar
“ACR has proven to be reliable.
yok, sadece gerçekler”
No nonsense or assumptions,
just facts”
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1 hafta 18°C

Depolama şekli
Şekil 3. Depolama sırasında Elstar elmaların sertliği. Siyah ve beyaz
çizgiler 4 ay süreyle depolanan elmaları temsil eder. Yeşil çizgiler,
hasattan sonra doğrudan depolanan elmaları temsil eder. Her iki
durumda da sertlik 18°C'de bir hafta depolama sonrasında
doğrudan ölçülmüştür.
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ACR’ nin büyük 5’i
ACR Güvenilir, Emniyetli, Entegre, Birleşik ve Maliyet Tasarruflu. Bunun altında
bazı diğer ‘dinamik CA sistemlerine’ nazaran ACR’nin avantajları açık.
ACR yalnızca bir numuneyi değil, tüm soğuk hava

üretirken, henüz fermente olmayan diğer elmalar

deposunun solunumunu ölçer. Prosedürlerimiz çok

alkolü emerek parçalayabilir. Bu sorun, aynı soğuk

istikrarlı değerler sağlar ve soğuk hava deposundan

hava deposunda birçok ürün çeşidi bulunduğunda

rastgele numune alınmasını gerektirmez.

daha da kötüleşir. Sonuç olarak: Ölçüm cihazı soğuk

Van Amerongen yalnızca bir numune bölmesini

hava deposunun havasında alkol saptamasa bile

kullanmaz; soğuk hava deposunun tamamında

bazı elmalarda çok miktarda alkol bulunabilir!

ölçüm yapar. Bunun birçok nedeni vardır. Bölmeler
her zaman soğuk hava deposunun tamamından

ACR alkolü ölçmez. Bunun yerine gerçek değerlere

daha sıcaktır. Bu durum bölmede fazla yoğuşmaya

göre tepki verir. Dolayısıyla fermantasyon

neden olur ve dolayısıyla meyvede dehidrasyona ve

gerçekleşme fırsatı bulamadan nihai önlem alınır.

küf oluşumuna yol açar. Ölçüm sırasında bölmenin
düzgün şekilde kapatılması teknik açıdan pahalı ve

Ayrıca klorofil floresansını temel alan sistemler de

karmaşıktır. Van Amerongen, rakip sistemlere kıyasla

mevcuttur. Bu sistemler gerçekten dinamik değildir.

ACR ile mükemmel bir fiyat-kalite oranı sunar.

Küçük bir LED ışığın klorofile (elma tabakasındaki
yeşil pigmentler) düşük oksijenli bir ortamda yansıtıl-

Doğrudan soğuk hava deposunda ölçüm;

ması ile bir “tehlike sinyali” saptanabilir. Bu tehlike

Van Amerongen’in kullandığı yöntem teknik

sinyali, fermantasyonun bir göstergesi olarak kabul

açıdan daha kolaydır ve daha uygun maliyetlidir.

edilir. Ancak bu yöntemin birçok dezavantajı vardır:
- Bu sistem dinamik değildir, otomatik değildir ve

Fermantasyon noktasını belirlemek için alkol

KA sistemlerine entegre edilmez. Dolayısıyla sistem

ölçümü iki farklı şekilde yapılır.

yalnızca soğuk hava deposundaki küçük bir
numuneyi ölçer (bir veya birkaç küçük kutudaki

Alkolün bir kimya setiyle ölçülmesinin birçok

6-24 elma). Soğuk hava deposundaki oksijen düzeyi

dezavantajı vardır. Herkes laboratuvar deneyimine

yalnızca söz konusu 6-24 elma için yapılandırılır.

ve dolayısıyla ölçümleri yapmak için gerekli

Bu durum çok risklidir, çünkü numune kutusuna

uzmanlığa sahip değildir. Örneğin, hangi
meyvelerde ne kadar test yapılması gerekir?

hangi elmaların konulduğu bilinmez.
- “Tehlike sinyali” ile fermantasyon arasındaki ilişki

Aslında, ölçülmek istenen şey alkol olmamalıdır.

bağlantılıdır ve bilimsel olarak doğrulanmamıştır.

Alkol saptandığında, meyvenin zarar görme

Bu nedenle sistem (çok) geç tepki verir.

olasılığı yüksek olduğu için artık çok geç olacaktır.
Muhtemelen bu yönteme karşı en önemli iddia,

ACR:

yöntemin dinamik olmamasıdır.

- Çok hassas, ölçeklenebilir bir oksijen ölçüm
cihazı kullanır.

Ayrıca alkol bir alkol ölçer ile ölçülebilir. Bu işlem,

- Bir veya iki yerine üç kalibrasyon-gaz tüpü kullanır.

numunelerin soğuk hava deposunda yukarıda

- Oksijen ve CO ölçümü için soğuk hava deposu 		

bahsedilen bölmeden çıkarılmasıyla yapılır.

başına iki emme noktası içerir.

Dezavantajları:
- Alkol kimyasal olarak nötr değildir; dolayısıyla

ACR, Van Amerongen standart KA kontrol sistemi

içinde alkol bulunan havanın numune boruların-

için ekstra bir teçhizattır. Standart bir My Fruit KA

dan ölçümü güvenilir olmaz. Bu nedenle merkezi

sistemini ACR (My Fruit Dynamic) sistemine

ölçüm mümkün değildir.

dönüştürmek için, ACR yazılımı dışında yalnızca

- Alkol ölçümü özel ekipmanlar gerektirir. Alkol

birkaç ayarlama gereklidir.

ölçerler genellikle güvenilir değildir veya çok
pahalıdır.
- Alkolün yeniden metabolize olması nedeniyle
ölçümler önemli ölçüde bozulur. Yeniden
metabolizma şu anlama gelir: Bir elma alkol

“ ACR son teknoloji, özellikle “diğer
sistemler ile karşılaştırıldığında
ACR güvenilir olduğunu kanıtladı”
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