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Ethylen er et plantehormon, som frigives 
fra levende planter og frisk frugt og 
grønt. Under atmosfæriske forhold er 
ethylen en lugtfri gas, som kan give 
store skader på potteplanter helt ned til 
koncentrationer på 50 ppb (0.05 ppm). I 
værste fald mister planterne deres knop-
per, blomsterne visner, og bladene bliver 
gule. 

Potteplantebranchens jagt på synderne, når det gælder 
ethylenpåvirkning af planter under transport fortsætter. 
Nye resultater frikender stort set potter, bakker og 
pakkematerialer som ethylenkilde
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Kilder til ethylen
Planter og frugter:
•	Ethylenproducerende	potteplanter	
 med blomster og frugter
•	Modnende	klimakteriefrugter	så	som	
 bananer, æbler, pærer, blommer, 
 nektariner, fersken, mango, kiwi, 
 avokado og tomater med flere. 
•	Mikroorganismer	i	dyrkningsmedier

Materialer:
•	Plastbaserede	potteskjulere,	
 potter, bakker, bakkesvøb, pottesvøb, 
 og containersvøb
•	Plastbelægninger	i	rum	og	i	biler.	

Udstødningsgasser:
•	Udstødningsgasser	fra	benzin-	og	
 dieseldrevne motorer. 

Kilder til ethylenfrigivelse
Som det fremgår af faktaboksen er der 
mange kilder til forhøjede ethylenkon-
centrationer ved opbevaring af pot-
teplanter. Forhøjede koncentrationer 
opstår, når ethylen frigives og ophobes 
i luften. Det normale ethylenniveau i at-
mosfærisk luft ligger på mellem 3 til 10 
ppb, så niveauer over 10 ppb er forhø-

jede. Andre potteplanter eller modnende 
klimakteriefrugter kan frigive ethylen, 
som så ophobes i luften på grund af 
manglende ventilation. 
Mikrobiel omsætning i pottejord og 
forbrænding af benzin og diesel kan føre 
til forhøjede ethylenkoncentrationer. 
Ethylen fra plastmaterialer og overfla-
der kan også være en kilde til forhøjede 
koncentrationer, men det er et område, 
som ikke er velundersøgt. Derfor har vi 
netop undersøgt ethylenfrigivelsen fra 
materialer, der typisk bruges i potteplan-
tebranchen. 

Måling af ethylen fra materialer
I branchen anvendes forskellige produk-
ter til dyrkning og pakning af potteplan-
ter; potter, bakker, bakkesvøb, pottesvøb 
og tynde plastbaserede potteskjulere. 
De fleste produkter er plastbaserede, 
men papirbaserede produkter kan også 
forekomme. 
Hele eller dele af materialet placeres i en 
lukket beholder og opbevares i mørke ved 
stuetemperatur i fem dage, hvorefter vi 
måler ethylenkoncentrationen i behol-
deren. Ud fra måleværdierne beregner 
vi ethylenfrigivelsen pr. produkt pr. fem 
dage. 

Begrænset ethylenfrigivelse
I projektet har vi undersøgt mere end 20 
forskellige produkter. Generelt blev der, 
som det fremgår af tabellen, målt meget 
lave ethylenniveauer efter fem dage, og 
der er derfor ingen grund til bekymring 

De fleste plastbaserede pakkematerialer udskiller meget lidt ethylen, som let fjernes 
under normale ventilationsforhold.  
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for ethylenophobning ved normale venti-
lationsforhold, selvom planterne pakkes i 
plastbaserede materialer. 
I et af bakkesvøbene fandt vi dog en rela-
tiv høj frigivelse af ethylen, idet der blev 
målt over 50 nL ethylen efter fem dage 
ved brug af et to meter svøb. n

Resin identifaikationskoden
Resin identifikationskoden (RIC) giver information om de plastbaserede materialers 
kemiske struktur og eller fremstillingsproces, og den beskriver materialets 
egenskaber og anvendelsesområder, og hvordan det bortskaffes.  

Kilde: Wikipidia

Produkt Beskrivelse af produktet Materiale RICa Ethylenfrigivelseb

  Ethylenfrigivelseb  nL pr. produkt pr. 5 dage

Potter Ca. 10 g materiale pr. potte  Polypropylen (PP) 5 0.4 – 5.9

Bakker Ca. 115 g materiale pr. bakke med 12 potter Polystyren (PS)  6 4.3

Bakkesvøb Ca. to meter svøb pr. bakke, 16 – 20 cm høj Polypropylen (PP)  5 3.6 – 50.8

Pottesvøb Ca. 3 – 6 g materiale pr. svøb Polypropylen (PP) 5 0.7 - 7
 Ca. 4 g materiale pr. svøb Lamineret materiale  3 - 8
 Ca. 6 g materiale pr. svøb Papir  2.7

Potteskjuler Ca. 7 – 9 g materiale pr. skjuler Polyethylen (PET)  1 4.6 – 8.4

Frigivelse af ethylen fra forskellige 
produkter, som anvendes i potteplante-
branchen.

aRIC: resin identifikationskode. bKoncentration i en liter luft.

Transport
emballage

&
Lastsikring

Kreativ og gennemtænkt transportemballage 
til frisk frugt og grønt

Vores mangeårige erfaring har givet os en global og central 
position indenfor emballage til frisk frugt og grønt. 
Siden 1922 har vi været bevidste om behovet for konstant 
udvikling og nytænkning. 

Idag er vores fokus rettet mod at opnå længere holdbarhed 
og mindske madspildet. Det gælder også i transport. 
Vi tilbyder en række unikke løsninger, som sikrer at lasten når 
uskadt frem.
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