
 

 

GEZIEN IN DE KETEN 

 
Schade na vervoer samen met 

meloen 

 
Verdeelcentrum met 90% 

groenten en fruit verwerkt ook 
orchideeën 

 
In een supermarkt staan orchideeën 

IN de groenten en fruit afdeling 

Orchidee Nederland heeft met het project 

ketencommunicatie mogelijk gemaakt dat 

verschillende sierteeltketens van voor tot achter in 

kaart zijn gebracht.  

Ethyleen knelpunten zijn er in alle soorten ketens en 

bij alle ketenschakels van kweker tot eindklant. 

Ethyleen metingen laten zien dat verbeteringen soms 

dringend nodig zijn. Iedereen weet dat orchideeën 

gevoelig zijn maar hoe hoog is het risico precies?  

Door ethyleen worden kleine knoppen geel, kunnen 

grotere knoppen en bloemen verdrogen en afvallen 

en soms kan ook het blad geel worden. De rood 

verkleurde lip bij Cymbidium is een heel kenmerkend 

schadebeeld. Of het symptoom opgewekt wordt 

door ethyleen van buitenaf (van groenten en fruit of 

uitlaatgassen) of wordt aangemaakt door de plant 

zelf omdat die stress heeft is vaak niet van elkaar te 

onderscheiden. Ethyleen is het hormoon dat in alle 

planten/ vruchten rijping en uiteindelijk 

zaadvorming plaats laat vinden (veroudering= 

uitbloei). Voor de natuur is het een heel belangrijk 

proces maar in de afzetketen van sierteeltproducten 

willen we dit juist zo lang mogelijk uitstellen omdat 

het een vermindering van de houdbaarheid betekend. 
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ETHYLEEN 
BEHEERSEN 

 VENTILEREN  

 ETHYLEEN BRONNEN 
KENNEN EN 
VERWIJDEREN 

 METEN (contact FH 
Kenniscentrum) 

 TEMPERATUUR ZO LAAG 
MOGELIJK (15°C  (12°C voor 
Cymb.) 

 SCRUBBERS/ ABSORBERS 
MET CIRCULATIE 
GEBRUIKEN 

 STRESS VOORKOMEN: 7 
dagen in donker is te lang 

 VOORKOM DROOGTE 

 ETHYLBLOC/ 
ETHYLEENBUSTER 

ETHYLEEN 
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ETHYLEEN IN DE KETEN 
Alert zijn op risico’s 

Ethyleen concentratie 

De concentratie van ethyleen in een ruimte wordt 

bepaald door de bron en de ruimte zelf. Bronnen die 

veel ethyleen produceren zijn veel soorten groenten 

en fruit maar vooral ook groenafval en 

retourstromen van afgekeurd/ rottend groente en 

fruit. Als de ruimte goed geventileerd is kan ethyleen 

zich niet ophopen. Is de ruimte klein en gesloten kan 

de concentratie zeer hoog oplopen. De hoogste 

meetwaardes kwamen wij in de “bloemenhoeken” 

tegen die midden in de groenten en fruit afdelingen 

geplaatst stonden. Daarnaast zijn uitlaatgassen van 

verbrandingsmotoren sterke ethyleenbronnen (b.v. 

heftrucks of LPG, vrachtwagens, ketel).  

Ventileren is de allerbeste remedie. Soms zijn er 

ventilatiemogelijkheden die niet gebruikt worden. 

Naast ventilatie kan de lucht ook gereinigd worden 

door ethyleenfilters (scrubbers) te gebruiken. De 

lucht wordt dan door een filter met een actieve stof 

gezogen die het ethyleen uit de lucht verwijdert. 

Filters zonder luchtbeweging en zakjes met dezelfde 

inhoud hebben minder effect.  

 

Inwerktijd van Ethyleen 

Lage concentraties die over een lange tijd inwerken 

kunnen meer schade veroorzaken dan korte hoge 

pieken. Na een inwerktijd vanaf 2 uur kan bij hoge 

concentraties al schade optreden. De gevoeligheid 

voor concentratie en inwerkduur verschilt per 

variëteit. Bij zeer gevoelige soorten kan al bij 0.1ppm 

over 5 dagen schade ontstaan. Het verkorten van 

transport en bewaring vermindert dus het risico. Om 

zeker te zijn van het risico op schade zijn ethyleen 

metingen noodzakelijk. De afdeling kwaliteitsadvies 

van FloraHolland kan deze metingen ook bij u 

uitvoeren.  

 

 

 

 

Temperatuur  

De temperatuur speelt een grote rol bij 

ethyleenschade. Een 10°C hogere temperatuur kan 

de gevoeligheid van de plant 10 keer verhogen. Bij 

een lage ethyleenconcentratie kan de temperatuur het 

verschil maken tussen wel of geen schade oplopen. 

Belangrijk is daarom de temperatuur zo veel mogelijk 

optimaal te houden. Voor de meeste orchideeën is 

dat 15°C (Cymbidium 12°C).   

 

Behandelen/ Begassen 

Orchideeën kunnen behandeld worden met een anti- 

ethyleen behandeling (b.v. Ethylbloc of 

Ethyleenbuster). Beide middelen hebben dezelfde 

werkzame stof die planten tijdelijk minder gevoelig 

maakt voor schade door ethyleen. Per variëteit kan 

echter zowel de gevoeligheid voor ethyleen als de 

werking van het middel verschillen en na verloop 

van tijd neemt de gevoeligheid weer toe.  

Behandelde planten zijn op het oog of door 

metingen niet te onderscheiden van onbehandelde. 

In bepaalde ketens is men zich ervan bewust dat er 

hoge ethyleenconcentraties kunnen voorkomen. Een 

anti-ethyleenbehandeling is dan nodig of nuttig. De 

klant moet dus kunnen vertrouwen op de informatie 

van de leverancier of het product is voorbehandeld 

of niet. 

Omdat de gevoeligheid na anti-ethyleen behandeling 

na verloop van tijd weer toeneemt moeten 

risicofactoren nog steeds in kaart gebracht en 

uitgesloten worden. Een 100% bescherming biedt de 

behandeling niet.  

Het probleem is moeilijk grijpbaar. De gevoeligheid 

van de plant, de werking van de anti –ethyleen 

behandeling en de schadelijke omstandigheden zijn 

voor het oog niet zichtbaar en het 

werkingsmechanisme is complex. Om risico’s goed 

in te kunnen schatten zijn metingen nodig en de 

beoordeling door een expert. Het Kwaliteitsadvies en 

Kenniscentrum van FloraHolland bieden dit aan.
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