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I ’Minimalspildsprojektet’ er vi i gang med 
at undersøge ethylenniveauerne i forsy-
ningskæden, herunder niveauerne under 
transport, da nogle planter tager skade 
selv ved lave koncentrationer. 
Det har vi netop vist i novemberkaktus, 
som får skader ved 90 timers transportsi-
mulering ved 160C i en luft med 50 ppb 
ethylen.
For at kunne vurdere om potteplanter 
tager skade af ethylen under transport er 
det derfor nødvendigt at kende ethylen-
koncentrationerne inde i transportkas-
sen. 
I december 2015 var Aarhus Universi-
tet med på en af Alex Andersen Ølunds 
transporter til Namsos i Nordnorge. 
Transporten foregik ved 160C, og der 
blev transporteret forskellige plantear-
ter i samme bil. Turen gik fra Odense til 
Hirtshals og videre med færge til Larvik 
og dernæst fra Larvik til Namsos. I Larvik 
blev alle planter læsset af og bilen blev 
lastet med planter til turen i Norge.
Du kan læse mere om disse resultater på 
Flora Danias hjemmeside, www.flora-
dania-org.dk, under services og projekt 

I potteplantebranchens Minimalspildsprojekt er der fundet 
forhøjede ethylenkoncentrationer under en færgeoverfart. 
Niveauerne var for lave til at skade planterne
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Ethylenopsamling
I Odense blev der monteret to slanger; 
en slange fra førerhuset til transportkas-
sens forreste del og en anden slange fra 
førerhuset til transportkassens bagerste 
del. 
Inde i førerhuset foregik prøveudtag-
ningen cirka hver halve time. Først blev 
der suget luft via den ene slange over 
i et tæt syltetøjsglas og dernæst via 
den anden slange over i et andet tæt 
syltetøjsglas. 
Et højt flow på pumpen sikrede, at luften 
i syltetøjsglasset blev skiftet ud i løbet 
af to minutter. Herefter blev en lille del 
af luften i syltetøjsglasset overført til et 
analyseglas, som senere blevet analy-
seret i Årslev på vores ultrafølsomme 

ethylendetektor. 
De målte ethylenniveauer
Ethylenniveauet lå generelt lavt på 
mellem 3 og 11 ppb på hele turen fra 
Odense til Larvik og fra Larvik til Namsos 
både foran og bagved i kassen, som det 
fremgår af figuren. Disse niveauer svarer 
til baggrundsniveauet i atmosfærisk luft. 
Det var kun efter overfarten fra Hirts-
hals, at vi fandt en forhøjet ethylenkon-
centration. Her målte vi 23 ppb, lige før 
bilen kørte fra borde.
Ethylenkoncentrationen faldt dog hur-
tigt, da bilen forlod færgen, og ventilati-
onssystemet igen blev tændt. Ud fra det 
lave niveau og den korte tid på mindre 
end fem timer vil vi vurdere, at planterne 
ikke tog skade.

Færgeoverfart i fokus
Hvorfor stiger ethylenkoncentrationen 
under overfarten? Det kan skyldes flere 
forhold. Dels stopper bilens køle- og 
ventilationssystem under overfarten, så 
luftcirkulationen begrænses, og der ikke 
ventileres med udeluft. 
Hvis planterne selv producerer ethylen, 
kan dette formentligt føre til en vis op-
hobning af ethylen. 
En anden mulig forklaring er, at der 
trængte ethylen ind i transportkassen fra 
bildækket, der havde et forhøjet niveau 
på mellem 44 og 71 ppb i forbindelse 
med lastning og tømning. Da bilens ven-
tilationsklapper forblev åbne under hele 
overfarten, er det sandsynligt, at der 
skete en vis opblanding af luften inde i 
transportkassen med luften på bildækket. 
Fremover vil vi se nærmere på ethylenni-
veauerne ved færgeoverfart. Til det for-
mål har vi netop udviklet et ubemandet, 
automatiseret prøvesystem, der løbende 
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Ethylenkoncentrationen	målt	i	en	transport	med	potteplanter	fra	Odense	til	Namsos	i	Nordnorge	i	december	2015.


