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I ”Minimalspildsprojektet”, som er støttet af GUDP og 
GAU, er målet at begrænse spildet af prydplanter fra 
producent til forbruger. En af indsatserne går på at 
optimere indpakningen af potteplanter

Indpakning 
af potteplanter
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Potteplanter pakkes ind for at beskytte 
bedst muligt mod mekaniske skader, 
kulde og træk og reducere fordampnin-
gen fra bladene og jorden undervejs i 
forsyningskæden frem til forbrugeren. 
Der kan være tale om tre lag af indpak-
ning. Først er den enkelte plante ofte 
pakket ind i en plastpose, som også 
kan indeholde vigtige informationer til 
forbrugerne om produktet. Det er typisk 
også her, scanningskoden er placeret.  
Det andet lag kan være et kassesvøb. 
Endelig svøbes den færdigpakkede con-
tainer ofte med plast, inden den sendes 
afsted for at holde sammen på planterne. 

Mikroklimaet ændres
Når planter pakkes ind i materialer med 
barriereegenskaber, ændres mikroklimaet 
omkring planterne, fordi luftens bevæ-
gelighed (transmission og lufthastighed) 
ændres. Temperaturen og fugtigheden 
stiger, og gasser som kuldioxid og ethy-
len kan ophobes afhængigt af materia-
lernes barriereegenskaber. 
Disse ændringer kan påvirke planternes 
holdbarhed positivt eller negativt. For 
eksempel er den optimale luftfugtighed 
under transport et kompromis mellem 
udtørring eller kondensdannelse og ned-
slag, som kan føre til svampeangreb. 
Udfordringen er, at kunne håndtere 
planternes forskellige krav til opbevaring, 
selvom de blandes og sendes afsted i 
samme lastbil eller står placeret under 
samme forhold i detailhandlen. 

TEMA - Emballage

Der er ofte tale om tre lag af indpakning 
af potteplanter før transport. Indpaknin-
gen	påvirker	den	relative	luftfugtighed	
omkring planterne.
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Den	relative	luftfugtighed	under	en	
40-timers transport. Der blev målt på tre 
containere placeret forrest, midterst og 
bagerst i lastbilen. Den relative luftfug-
tighed	blev	målt	ved	syv	planter	placeret	
øverst, midterst og nederst på de tre 
containere. Søjler med stjerner viser den 
relative	fugtighed	i	luften	øverst	oppe,	
midt	for	i	den	ene	side	af	lastbilen	(last-
bil)	samt	under	den	midterste	og	neder-
ste	hylde	på	den	midterste	container.

I samarbejde med de danske producenter 
og transportører samt leverandører af 
pakkematerialer er vi gået i gang med at 
finde praktiske løsninger på disse udfor-
dringer.  Målet er at udvikle guidelines 
til indpakning af planter med og uden 
bakke- og containersvøb samt at identi-
ficere fordele og ulemper ved forskellige 
typer af svøb med og uden perforeringer.  

Luftfugtigheden er høj  
I slutningen af sidste år foretog vi de 
første målinger under en transport.  Luft-
fugtigheden og temperaturen blev målt 

ni steder i en lastbil under en transport 
af stueplanter fra Danmark til Norge. 
Resultaterne viste, at den relative luft-
fugtighed inde omkring planterne lå på 
90 procent eller derover, formentlig fordi 
både planter og containere var svøbt i 
plastmaterialer med høje barriereegen-
skaber overfor vanddamp. Udfordringen 
er at finde de bedste løsninger for hver 
planteart, så planternes holdbarhed 

bevares bedst muligt undervejs i forsy-
ningskæden. Her er det ikke nok kun at 
se på plastmaterialernes gennemtræn-
gelighed overfor vanddamp. Vi skal også 
undersøge hvordan forskellige typer af 
indpakninger påvirker lufttemperaturen 
samt luftens indhold af kuldioxid og 
ethylen omkring planten, da det kan 
være forskellige forhold, der påvirker 
planters holdbarhed. n

Den 29. september 1959 begyndte produktionen af det nye 
produkt Jiffypot i Ryomgaard på Djursland. Det blev startskuddet 
til et erhvervseventyr med fabrikken i Ryomgaard som et vigtigt 
omdrejningspunkt. Gennem de seneste 50 år er der årligt pro-
duceret omkring 350 millioner Jiffypotter på fabrikken, hvor 
eventyret fortsætter

Ideen til Jiffypot var ikke helt ny i 1959. Nogle år før havde 
den norske opfinder Odd Melvold fået og udviklet ideen og sat 
en produktion i gang i Norge. 

Markedet tog imod Jiffypot med åbne arme. Ikke mindst i USA 
og i Tyskland voksede efterspørgslen så hurtigt, at produktionen 
dårligt kunne følge med. 

Det var baggrunden for, at produktionen flyttede til Danmark, 
hvor tilgængeligheden af sphagnum var langt større. 

Produktionen på fabrikken i Ryomgaard startede op med 
seks maskiner konstrueret til formålet af Odd Melvold, og siden 
kom yderligere seks til. I begyndelsen af 70erne havde Jiffy i 
Ryomgaard udviklet sig til Djurslands største arbejdsplads og til 
en betydelig faktor i den voksende Jiffy koncern, der stadig er en 
familieejet virksomhed med hovedkontor i Kristianssand i Norge.

Startskud til vækst
I 1967 lancerede den norske opfinder endnu en ide, der skulle 
blive en verdensomspændende succes. Jiffy 7, den lille briket til 
planteformering, er i dag kendt overalt både blandt professionelle 
gartnere og private. 

En fabrik blev etableret i Norge, hvor Jiffy 7 produceres den 
dag i dag, og siden fulgte etableringen af endnu en fabrik i 
Canada, hvor der er store tørveforekomster. Fabrikken produce-

Da Odd Melvold for mere end 50 år siden opfandt Jiffypot, var han på mange måder langt forud for sin tid. 
En fremsynethed der betyder, at der i dag er flere gode grunde til at vælge Jiffypot end nogensinde

Jiffypot slog hurtigt igennem, fordi professionelle gartnere opdagede det nye dyrkningssystems indlysende fordele: 
Hurtigere, nemmere og sikrere produktion, fordi planternes udvikling ikke bliver forsinket i forbindelse med 
omplantning. Og mange forbrugere så det samme. Det er simpelthen nemt, når hele potten kan plantes med ud 
i krukken eller blomsterbedet, ligesom det er dejligt at kunne smide både, plante, jord og potte på komposten, 
når krydderurten i køkkenvinduet er klippet ned.

Miljøvenligt alternativ
Hvad de færreste nok tænkte på dengang er, at planteproduktion i Jiffypotter er et miljøvenligt alternativ 
til plasticpotter. Jiffypot er et rent naturprodukt godkendt til økologisk planteproduktion, hvilket understreger 
dyrkningssystemets bæredygtighed.
Fortsat udvikling af Jiffy produkterne betyder også, at nutidens Jiffypot uden problemer kan anvendes 
i moderne, gennemautomatiserede gartnerivirksomheder. Dobbeltpressede potter har en glat overflade 
og skilles derfor nemt fra hinanden, og kanter gør det muligt for fx robotter at arbejde med potterne.

Potte med signalværdi
Jiffy har fortsat fokus på produktudvikling og har netop nu store forventninger til en serie nye potter, der 
er designet til maskinel håndtering, og som samtidig gør det muligt at forsyne potten med fx logo, stregkode 
eller dyrkningsanvisninger. 
De nye potter har en krave fremstillet af PLA, der er et plastlignende men 100 procent biologisk nedbrydeligt 
materiale baseret på majs. Kraven kan påtrykkes præcist det budskab, den enkelte producent ønsker, 
og øger mulighederne for at sælge planterne direkte i en Jiffypot frem for en plasticpotte. En nyskabelse, 
der har fået en god modtagelse på det amerikanske marked, og nu præsenteres også i Danmark, 
hvor Jiffys forventninger til især markedet for sommerblomster er store.

Jiffy AS
Industrivej 4

8550 Ryomgaard
Telefon +45 86 39 43 88

Fax +45 86 39 49 08
www.jiffygroup.com

– fra go’ ide til global succes

rer såvel Jiffy 7 som Jiffypot især til det store amerikanske mar-
ked, hvor forbrugerne i høj grad efterspørger de bæredygtige 
naturprodukter fra Jiffy.

Siden slutningen af 1990erne har Jiffy koncernen med en 
determineret vækststrategi udvidet aktiviteterne omkring sin ker- 
nekompetence nemlig planteformering.

Alt til planteformering
I USA og Holland opkøbte Jiffy virksomheden Preforma, der med 
en unik teknik producerer formeringshulbakker med indstøbt, 
sphagnumbaseret voksemedie til professionel planteformering. 
Siden kom produktionslinjer i Spanien og Japan til, og i 2002 
etablerede Jiffy egen fabrik på Sri Lanka, da kokos som vokse-
medie for alvor begyndte at vinde frem. 

Fabrikken producerer Jiffy 7 baseret på kokos i stedet for tørv 
og har siden udvidet produktionen med flere kokosbaserede 
produkter så som dyrkningsblokke og plantesække. I Canada blev 
der opkøbt moser for at sikre råvareforsyningen til  fabrikkerne, 
og desuden blev frøfirmaerne Ferry-Morse og McKenzie opkøbt 
for at styrke det hastigt voksende salg på det amerikanske hobby 
marked.

Som foreløbig sidste store ekspansion overtog Jiffy i april 
2008 Hollands største sphagnum producent Tref-Ego. Denne 
virksomhed passer godt ind i sortimentet og på den baggrund 
har Jiffy indført et nyt slogan ”fra start til slut” for at understrege, 
at Jiffy er med hele vejen i dyrkningsprocessen fra formering til 
færdige planter. Da Tref-Ego ejer moser og produktionsanlæg i 
Estland og Sverige, er dette særligt aktuelt for de danske gartnere. 

Vidste du at… Do it in a jiffy er en 
amerikanske vending for at klare 
noget i en håndevending…

Vidste du at…  En Jiffypot udelukkende består af 
sphagnum, træmasse, der fungerer som bindemiddel, 
lidt kalk, der stabiliserer pH værdien, og vand…

Vidste du at…  Den oprindelige Jiffypot er i produktion 
den dag i dag som en del af et stort sortiment 
af potter til forskellige formål…

– fra natur til kultur

Rasmus Nørgaard 
Telefon 87 59 22 56 
Rasmus.norgaard@jiffygroup.com

Hans Gammelgaard 
Telefon 20 49 43 88 
H.gammelgaard@jiffygroup.com      Lene.boye@jiffygroup.com

Lene Boye 
Telefon 87 59 22 53 

   Din kontakt til Jiffy

Hvis du vil vide mere om det 
omfattende produktsortiment 
fra Jiffy og de muligheder, 
det giver i netop dine kulturer, 
sidder vi klar ved telefonerne 
og aflægger dig altid gerne 
et besøg.

Ring og få prøve af:

Vores nye 
komposterbare potter

Kokos dyrkningsmedier 
og substrater

Kvalitets sphagnum 
substrater

Kokos dyrkningsmedier 


