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As gevolg van die vroeë voorkoms van 
kraakskil en skilbars, sowel as windstorms en 
swaar reëns in sommige areas, is lae sure en 
die kanse vir bederfprobleme ŉ groot 
bekommernis.  Dit is dus belangrik dat alle 
partye in die ketting hiervan bewus is en alle 
moontlike maatreëls vroegtydig getref word om 
hierdie situasie so goed moontlik te bestuur. 
 
Dit bring mee dat vrugte so gou moontlik, 
wanneer die interne gehalte reg is, geoes moet 
word (gegewe die kleur ook reg is).  Dit 
beteken dat vrugte selektief op kleur gepluk 
moet word.  Vertragings in die oesperiode 
veroorsaak beter kleurontwikkeling, maar 
veroorsaak dat sure verder daal en verhoog 
ook die risiko van kraakskil en na-oesbederf.  
Vrugte behoort na pluk oornag te staan 
voordat dit vervoer word om dit effens te laat 
verwelk, om oleo te voorkom.  Vrugte moet 
egter nie in die son staan vir ŉ lang periode 
nadat dit geoes is nie; dit sal die na-oes 
kwaliteit benadeel.  In gevalle waar vrugte oor 
lang afstande na die pakhuis vervoer word, 
moet dit toegemaak word om vogverliese te 
beperk, anders kan skilprobleme later 
ontwikkel.   
 
Indien vrugte nie binne 24 – 36 uur na pluk 
gepak kan word nie, moet dit ge-'drench' word.  
Maak baie seker dat die keuse en 
konsentrasie van die swamdoders in die 
'drench' en pakhuis ten alle tye volgens die 
aanbevole dosis is.  Ontgroening moet streng 
volgens voorgeskrewe aanbevelings geskied 
(sien Common Defects Associated with 
Degreening of Citrus, beskikbaar by CRI 
Nelspruit).  Vrugte van eenvormige kleur word 
saam ge-groepeer om te verseker dat geen 
vrugte te lank in die ontgroeningskamers 
gehou word nie, aangesien  etileen ŉ 
verouderings-hormoon is wat ŉ negatiewe 
invloed op houvermoë sal hê.  
 

 
Die vrugte moet so gou moontlik na verpakking 
verkoel word.  Uit die aard van die saak sal die 
vrugkleur bepaal tot watter temperatuur die 
vrugte verkoel moet word.  Vrugte wat nog nie 
tot kleurkaart 1 & 2 en selfs 3 opgekleur is nie, 
behoort teen ongeveer 11°C (vleistemp.) 
verkoel te word om die vrugte ten volle te laat 
opkleur.  Die implikasies hiervan is dat die 
sure vinniger sal val as in die geval van laer 
verkoelingstemperature met hoër 
bederfrisiko.  Vrugte wat reeds tot 
kleurkaart 1 & 2 en selfs 3 opgekleur het, 
moet by 4°C (vleistemp.) verkoel word om 
bederf (en laer suurvlakke) teen te werk.  
 
Verskepingstemperature behoort dus 
verkieslik deur die toestand van die 
betrokke vrugte bepaal te word en nie slegs 
volgens die kleur van die meerderheid van 
die vrugte op die skip nie.  Dit is belangrik 
dat die vrugte, reg deur die ketting, streng 
volgens die tyd- en temperatuurprotokolle 
gehanteer word. 
 
Laastens moet dit net weer beklemtoon word 
dat sanitasie vanaf boordvlak, deur die 
ontgroeningskamers, pakhuise en verseker 
ook die koelkamers / depots, van kardinale 
belang in die beheer van bederf is.  Sitrus is ŉ 
baie bederfbare produk en moet dus ten alle 
tye dienooreenkomstig hanteer word.  
 
STREEF DUS SO SPOEDIG MOONTLIK NA 
’N LAER VERSKEPINGSTEMPERATUUR 
OM DIE BEMARKBAARHEID VAN ONS 
SITRUS TE OPTIMALISEER. 
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