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Voorbehandelen meest enectief

Ethyleenmetingen in de praktijk

•• i ... i \

Aankoppeling van de meetbus

Regelmatig worden de laatste jaren ethyleenmetingen
verricht in de praktijk. Proeven zijn genomen bij zowel
detelerthuis, opde veiling, als bij degroot-en detail-
handelentijdenshetvervoer. Doordezemetingen
wordt het mogelijk de ethyleenproblemen te inventari-
seren, maar ook om te controleren of maatregelen om
te hoge concentraties te voorkomen, enig effect sorte-
ren.

H. A. M. Boerrigter, W. H. Molenaar,
Sprenger Instituut Wageningen
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De metingen in de praktijk worden ver
richt met speciale apparatuur, aange
past aan de voorwaarden die de metin
gen met zich brengen. Het is mogelijk om
metdeapparatuurzeernauwkeuriggro-
te aantallen luchtmonsters te analyse-
ren, waarbij de detectiegrens bij 0,01
ppm (= delen per miljoen) ligt. De metin
gen worden uitgevoerd met een verrijd-
bare gaschromatograaf. Dit laborato-
riuminstrument wordt in een meetbus

geplaatst, waardoor het mogelijk is om
snel en flexibel ethyleenanalyses in de
praktijk uit te voeren. Via luchtslangen
kunnen luchtmonsters tot maximaal 100

m afstand van de meetbus worden aan-

gezogen.

Resultaten praktijkmetingen
Uit de grote hoeveelheid metingen die op
diverse punten in de afzetketen zijn ge-
daan, valt te constateren dat ethyleen
afkomstig is van steeds weer dezelfde
bronnen. Veronderstellingen dat ethy
leen iets mysterieus is, dat dan weer wel
en dan weer niet zijn tol eist, zijn door
deze metingen veeial ontkracht. Als er a!
ethyleen op de kwekerij is gecon-
stateerd, wat zelden het geval was dan
waren deze in de kas afkomstig van
slecht afgestelde C02-bemestingssyste-
men. In dekoelcel waren deproblemen
opgelost als het kistje appels of peren
voor huishoudelijk gebruik werd verwij-
derd.

Er is nooit ethyleen vastgesteld zonder
dat een duidelijk aanwijsbare bron in de
buurtwas.Luchtvervuilingofautokataly-
tischewerking(dooreigenethyleenpro-
duktie overstuur gaan van een produkt)
is tot nu toe een veel vermeende oorzaak

van ethyleenproblemen geweest; veeial
is het echter een kwestie van een ver-

stoorde interne ethyleenhuishouding
van de plant, bij voorbeeld bij lelies en
dergelijke. In zo'n geval is in de kaslucht
geen (meetbare hoeveelheid) ethyleen
aanwezig.
In veilinghallen met veel verkeer zijn
veeial te hoge ethyleenconcentratiesge-
meten. Deze ethyleen is afkomstig van
uitlaatgassen. Ventileren met buiten-
lucht is een eenvoudig en probaat mid-
del om alle ethyleen te verwijderen. On-
danks de eenvoud van deze oplossing,
zijn er toch haken en ogen. Ventileren
met buitenlucht kost veel energie; vooral
bij koud weer moet er dan flink worden
gestookt. Bij een gekoelde aanvoerhal
wordt de energiepost vooral zomers ver-
hoogd door de noodzakelijke ventilatie.
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Met uitgebreide (dure) technische voor-
zieningenisheteenenandergoedopte
lossen. Daarbij kan nog worden opge-
merkt dat het produkt bij lage tempera-
tuurweiniggevoelig is voor ethyleen.
De fraaiste oplossing is echter het schei-
den van verkeer-en produktstroom
waardoorethyleen niet meervan invloed
kan zijn op het produkt. Een andere
methode is het voorbehandelen van snij-
bloemen metzilverthiosulfaat, waardoor
het produkt ongevoeliger wordt voor
ethyleen.
Bij het vervoer, vooral het gekoelde ver
voer, zijn erweinig problemengecon-
stateerd, als er sprake isvan een lading
uitsluitend bestaande uitsnijbloemen
en/of potplanten. Weizijnzeer hoge
ethyleenconcentraties gemeten tijdens
vervoer van gemengde ladingen. Dit
ethyleen is afkomstig van vruchten en
fruit als appels, peren, meloenen, toma-
ten erjzovoort.

Figuur 1 geeft de meetresultaten van
zo'n proeftransport met een groentela-
ding, in dit geval naar Zweden. Door de
achterwagen te ventileren (luiken open)
wordt alle ethyleen verwijderd. In voor-
en achterwagen bevond zich vrijwelde-
zelfde lading.
Bij lage temperatuur is het produkt min-
dergevoeligvoorethyleen.dusvoorkoe-
len voor het transport voorkomt ethy-
leenschade in belangrijke mate.
De situatie bij de groothandel en detail-
handel wordt ook weer bepaald door het
aanwezig zijnvan aanwijsbare ethyleen-
bronnen. Gemengde opslag van sier-
teeltprodukten met groente en fruit dient
te worden vermeden, en ook uitlaatgas-
sen van heftrucks en auto's in de ruimte

waarin het produkt zich bevindt is onge-
wenst. Indien dit niet vermeden kan wor
den is het ventileren met buitenlucht de

methode om ethyleen uit deopslagruim-
teteverwijderen.

Ethyleenscrubbers
Indie gevallen waar ventilatie niet moge
lijk, ongewenst of te duur is, moet de
ethyleenverwijdering op andere wijze
geschieden. Op laboratoriumschaal is
op het Sprenger Instituut een aantal
scrubsystemen gebouwd en onder-
zocht. Bekeken zijn een ozonscrubber,
katalytische oxydatie, gaswasser en di
verse luchtfilters.

De bekendste en ook in de handel ver-
krijgbare methode is een luchtf ilter ge-
vuld met paarse korrels bestaande uit
aluminiumoxideen kaliumpermanga-
naat. Deze korrels worden onder diverse
merknamen als Purafil, Ethysorb, Exten-
o-life en Oxylene verkocht.
Uitdrie experimenten is gebleken dat het
toevoegen van zakjes meteen ethy-
leenscrubberaan verpakkingengeen
enkeleffect heeftop de inde verpakking
heersende ethyleenconcentratie. Bij stil-
staande lucht werken deze middelen dus
niet.Als ditmateriaalechter wordtge-
bruikt in een doorstroomfilter werkt het
goed. Delucht uitzo'n filteris dan ethy-
leenvrij.

Uithet onderzoek is tevens gebleken dat:
• het ophangen van een deken in de
opslagruimte geen verlaging van het
ethyleengehalte totgevolg heeft;
• bijhoge relatieve vochtigheid (koel-
cellen, vervoer) het middel inwerking
sterk achteruit gaat (zietabel 1);
• ditmiddel slechts gedurende beperkte
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Tabel 1.Adsorptie-efleet van 40 kgethysorb
bijverschillende RVs uitgedrukt in luchtver-
versing (vergelijking adsorptieventilatie)
RV

(%)
luchtverversingsequivatent(ms/h)

(volume = 50 m3)
100 25

90 50

80 105

70 175

60 265

Tabel. Maatregelen die snijbloemen in meer
of mindere mate beschermen tegen ethyleen,
in volgorde van bescherming van boven naar
beneden •

Maatregelen Effect

Voorbehandelen + + + +

Ventileren + + +

Koelen— kweker + +

— veiling + +

— vervoer + +

Voorkoelen + +

Niet gemengd vervoer -r +

Gasdichte verpakking + +

Scheiden verkeersproduktstroom + + •

Scrubben +

Naverbranders uitlaatsysteem +

Beschimmelde produkten verwij-
deren +

Figuur 1.Ethyleenconcentraties tijdens proeftransport met gemengde lading
ethyleenconcentratie

tijd is te gebruiken. Als de paarse kleur
verdwijnt (controle door enkele korrels
te verbrijzelen)moetde filtervulling wor
den ververst. Hoe meer ethyleen er inde
lucht zit des te vaker dient men te verver-
sen;

• ventilatie effectiever en goedkoper is
dan het gebruik van ethyleenscrubber.

Voorbehandeling
Devermelde wijzen vanethyleenverwij
dering hebben als nadeel dat zij hetethy-
leenprobleem plaatselijk en tijdelijk
oplossen. Een voor snijbloemen veelef-
fectievere methode is het verminderen
van de gevoeligheid van de bloem door
middel van een voorbehandeling met
zilverthiosulfaat.

Figuur2laatduidelijkhetverschilin
vaasdagenzientussenwelennietvoor-
behandelde bloemen. In deze praktijksi-
tuatie varieerde de ethyleen concentra
te tussen de 0- en 2 ppm, een concentra
te die vele malen gemeten is in de diver
se schakels van de afzetketen. Het voor-
deelvande voorbehandeling ten opzich-
te van andere methoden is in dit verband
danookduidelijk. De behandeling „be-
schermf de bloem gedurende de qehe-
leafzet.

Verpakking
In figuur 2isnog eenderde mogelijkheid
van bescherming getoond, namelijk het
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Figuur2.Voorbehandeling anjers tegen ethyleenschade ingemende lading

onbehondeld

~*N. verpokt in gasdchte folie
tijdens het transport

TRANSPORT produkttemp 18 -C

•ethyleenconcentratie 0-2 ppm

Sierteeltprodukten tijdens de overtocht
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verpakken van bloemen in een gasdichte
verpakking. Omdat steeds weer gecon-
stateerd wordt dat het ethyleenprobleem
in de afzet ,,van buiten" komt, ligt het
voor de hand om de produkten in een
verpakking te doen die geen ethyleen
doorlaat. Dat een dergelijke handelwijze
een positieve invloed heeft op de uitbloei
blijkt uit deze figuur. Een nadeel is dat
door deademhaling van het produkt het
COj-percentage in de verpakking te
hoog op kan lopen, en dat bij grote tem-
peratuurschommelingen condens in de
verpakking kan optreden met het risico
van schimmelgroei. Een dergelijke ver
pakking moet dan ook met een lage en
constantetemperatuurgecombineerd
worden.

Samenvatting

In diverse schakels van de distributieke-

ten worden de grenswaarden over-
schreden, die kunnen leiden tot ethy
leenschade aan snijbloemen. Het hier-
tegen beschermen van het produkt is
belangrijk uit het oogpunt van kwali-
teitsbehoud. Metingen in de praktijk
hebben uitgewezen hoe groot de ethy
leenconcentraties zijn en waar ethyleen
van afkomstig is. In dit artikel wordt een
aantal maatregelen genoemd om snij
bloemen te beschermen tegen ethyleen.
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