
Erkenning

Contactpersonen

KU Leuven: Pieter.Verboven@kuleuven.be

PCH: : Julie.Moelants@proefcentrum.be

PSKW: Bart.Van.Calenberge@proefstation.be

VCBT: Ann.Schenk@vcbt.be

BEHANDEL ENKEL ‘S NACHTS
 De dosering kan gebeuren gedurende 12 uur tijdens

de nacht en wanneer geen personeel aanwezig is.

 Sluit de verluchtingsramen en poorten van de serre.
Voorkom lek naar naburige serres.

 Zet ventilatoren aan voor start van de toepassing en
laat ze draaien voor een uniforme verdeling van
ethyleen.

 Gebruik de juiste doseermethode om 0,5 ppm
ethyleen in de serre te brengen en constant te
houden gedurende de nacht (zie hierboven).

 Verlucht ‘s morgens om het aanwezige ethyleen te
verwijderen.

 Belangrijk: Herhaal dezelfde behandeling elke nacht
gedurende maximum 6 weken.

1. VIA HET CO2 DOSEERSYSTEEM
 Hierbij wordt ethyleen geïnjecteerd in de verdeelbuis

bij de ventilator.

 Dit is een makkelijk implementeerbare oplossing voor
automatische dosering met sensoren (zie hierboven).

 Het ethyleengas wordt zo gelijkmatig over de hele
serre verspreid.

 Laat de ventilatoren continu draaien.

 Voordeel: er moeten geen cilinders geplaatst en weer
verwijderd worden op het gangpad.

 Opmerking: deze oplossing kan enkel als het CO2

verdeelsysteem van de te behandelen serre strikt
gescheiden is van de andere.

2. MET CILINDERS OP HET GANGPAD
 Cilinders met flowregelaar worden op het gangpad

geplaatst.

 Zet de cilinders nabij een ventilator die blaast in de
richting van de plantenrij.

 Doseer manueel de juiste hoeveelheid. Nauwkeurig
timen met de juiste flow is belangrijk.

 Indien meer dan 1 cilinder wordt gebruikt, verdeel ze
dan gelijkmatig over de breedte van de serre. Stel
dezelfde flow in voor alle cilinders en pas de duur van
de dosering aan: met 2 cilinders halveert de duur van
de dosering ten opzichte van met 1 cilinder.
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 Te behandelen teelt: 
Tomaten (onder 
bescherming)

 Toepassingsstadium: 
Einde van de teelt, op 
getopte planten

 Ter bestrijding van 
ongelijkmatige afrijping

 Dosis / concentratie:

Max. 0,5 ppm ethyleen

Gedurende 6 weken

‘s Nachts behandelen

 Bron ethyleen:

Gascilinders 4%

 Verdere informatie per 
gasleverancier:  
www.fytoweb.be

Belangrijke aandachtspunten

 De wetgeving voor fytoproducten (gewasbescherming) en VLAREM (cilinders onder hoge druk) zijn van toepassing.
 Sla de cilinders op in een afgesloten ruimte, voldoende beschermd tegen weersinvloeden.
 Voorzie labels zoals hierlangs aangegeven.

Opslag gascilinders

Juist verdelen van ethyleen

Dit is het resultaat van een VLAIO Landbouwtraject (IWT.135073, 1/9/2014 - 30/11/2018) met
cofinanciering van LAVA, de Boerenbond, Air Liquide, Air Products, Linde Gas, Messer, Praxair,
Westfalen, IJsfabriek Strombeek, Environmental Monitoring Systems (EMS) en Restrain.

Handleiding voor de toepassing van ethyleengas in 
tomatenserres op het einde van de teelt

1. AUTOMATISCH MET SENSOREN
Gebruik één of meerdere ethyleensensoren (A) tussen de
planten om de ethyleenconcentratie in de lucht te meten.
 De sensoren zijn via software gekoppeld aan een

gecontroleerd doseringssysteem.
 Het systeem zal automatisch doseren als de gemeten

concentratie daalt onder een in te stellen minimum.
 De dosering stopt als de ingestelde maximum

concentratie is bereikt.
 Kies een sensor die nauwkeurig is in het meetbereik:

voor advies, contacteer PSKW of PCH.

2. MANUEEL ZONDER SENSOREN
Doseer rechtstreeks uit de cilinder met een flowregelaar
(B):
 Bereken het volume van het te doseren gas op basis van

het volume van de serre om 0,5 ppm te bereiken.
 Doseer dit volume met een flowregelaar en timer

gedurende een bepaalde doseerperiode (bv. 1 uur).
 Bijdoseren kan nodig zijn als een daling van de

concentratie wordt verwacht.

 Gebruik van cilinders zonder flowregelaar is uit den boze want dit zal leiden tot hoge en variabele concentraties die niet toegelaten zijn en de goede werking
én uniformiteit niet kunnen verzekeren.

 Laat ventilatoren draaien. Ethyleen is een vluchtig gas maar de afstanden in een serre zijn groot. Luchtcirculatie zorgt dat een homogene verdeling in de serre
snel wordt bereikt. Luchtcirculatie is belangrijker dan het teeltsysteem, de grootte van de serre en het aantal en positie van de cilinders in de serre.

 Vermijd lekken. Houd ramen en poorten dicht, zeker ook naar naburige serres die niet behandeld worden. Ongewenste blootstelling aan ethyleen kan leiden
tot bladveroudering, bloem- en bloemknopval.

 Juist berekenen en meten. We bieden advies en ondersteuning aan voor optimale dosering, uniformiteit en meten van ethyleengas. Zie het kader hieronder.

Identiteit en contactgegevens 

beheerder lokaal (fytolicentie)

Advies en ondersteuning
DOSERINGSBEREKENINGEN
 De instelling van de flowregelaar is specifiek voor elke

serre. Daarvoor is een rekenblad beschikbaar:

Contacteer PCH of PSKW

ETHYLEENMETING
 Meten is weten: via een gassamplingsysteem worden

gasstalen op verschillende posities en tijdstippen
verzameld voor analyse in het lab:

Contacteer het VCBT

COMPUTERSIMULATIES
 Advies op maat over uniformiteit en optimale

plaatsing/dosering van gascilinders via simulaties op
basis van uw grondplan:

Contacteer KU Leuven
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