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”Det store forsvindingsnummer” var 
overskriften for et par uger siden på en 
artikel i Morgenavisen Jyllandsposten, der 
omhandlede svind for millioner i detail-
kæderne i Danmark. Et svind, der kunne 
reduceres alene ved at sætte øget fokus 
på problemet via simple, men dokumen-
terede tiltag. Jem & Fix havde ifølge 
artiklen reduceret sit svind i butikkerne 
fra kr. 50 mio. om året til det halve. 
Flora Dania, Aarhus Universitet, Alex 
Andersen, GASA Group, tre gartnerier 
samt tre interessenter til branchen har 
gennem de seneste to år arbejdet på 
projektet MinimalSpild for at reducere 
spildet i branchen – med det mål at spare 

Projekt MinimalSpild sætter hele kæden fra gartneri til 
butik under lup for at mindske svind og kasserede planter. 
De første metoder er allerede identificeret

Ned med 
blomsterspildet
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branchen for svind og kasserede planter 
for flere millioner kroner. Status er, at de 
første metoder allerede er identificeret. 

Dokumentation af effekt
I Projekt MinimalSpild er alle led i kæden 
repræsenteret. Det betyder, at delta-
gergruppen strækker sig fra gartneri til 
detailled. Når alle led er med, er der de 
bedste chancer for at belyse blomster-
spildet fra flere vinkler. 
Hos GASA Group, der er en af deltagerne 
i projektet, pointerer Niels Peter Bach 
vigtigheden i, at hele værdikæden står 
sammen om projektet. 
- Projektet har først og fremmest skabt 

opmærksomhed omkring, hvordan 
planten behandles gennem hele kæden. 
Det er vigtigt at belyse disse forhold i de 
enkelte led, så vi kan bruge den viden til 
at nedbringe blomsterspildet, siger han.  
Lige nu er der i projektet stort fokus på 
faktorer, der har indflydelse på planten 
under transport. Hos Alex Andersen har 
man derfor gennemført to transportfor-
søg med transporter til Norge, hvor man 
med måleudstyr har målt på henholdsvis 
ethylen og temperatur under transport. 
Transporterne til Norge har gjort det 
muligt at se på udviklingen i bilen over 
en længere periode. 
Ib Andersen fra Alex Andersen, der 
også deltager i projektet, fortæller om 
vigtigheden af at få dokumenteret, hvilke 
tiltag, der har konkret effekt.
- Gennem målinger under transporten, får 
vi dokumenteret, om de ting, vi tror, der 
virker, også har en reel effekt, siger Ib 
Andersen.

Fintfølende udstyr   
Måleudstyret, der anvendes i Projekt 
MinimalSpild, er fintfølende og kan derfor 
måle meget små koncentrationer af ethy-
len. Ved GASA Group er der også blevet 
målt ethylen i lagerhallerne. Her blev der 
dog ikke konstateret ethylen af betyd-
ning. Hos GASA Group har man fået mere 
indsigt i transportforholdene, da det er 
muligt at følge med i transportforhold 
ved Alex Andersen digitalt. 
- Det, at vi kan følge med i forholdene i 
bilen under transport, bruger vi særligt i 
forhold til reklamationer, og heldigvis kan 
vi sige, at kun få reklamationer skyldes 
dårlige transportforhold, forklarer Niels 
Peter Bach, GASA Group. 
Hos Gartneriet Thoruplund er der også 
glæde over den viden, der skabes gen-
nem projektet.
- Det har været overraskende, at der er 
blevet konstateret en meget høj luftfug-
tighed i bilerne. Det er selvfølgelig noget, 
vi også skal være opmærksomme på her i 
gartneriet, når vi pakker, både i forhold til 
pakning i kasser, på containeren og med 
hensyn til svøb, fortæller Jørgen Ander-
sen fra gartneriet. 
Han har været meget positiv over, hvor-
dan Alex Andersen gennem projektet har 
udviklet og opkvalificeret transporten af 
planter. 

TEMA - Emballage & Transport

Alle led i kæden deltager og byder ind, når der holdes Partnerskabsmøde i Projekt 
Minimalspild.
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Ethylen i emballager
En anden vigtig faktor er ethylenudvik-
lingen i planterne, der kan være meget 
forskellig fra plante til plante. Gartneriet 
Thoruplund har deltaget i flere forsøg, 
blandt andet om ethylenudvikling i 
emballage.
- Et af forsøgene viste, at nogle embal-
lager udvikler mere ethylen end andre. 
Det er vigtig viden for os som gartneri. 
Denne viden kan vi bruge til at pakke 
planterne optimalt i forhold til transport, 
hvis det i perioder kniber med ventilatio-
nen, uddyber Jørgen Andersen. 
I et andet forsøg forsøgte man at be-
handle planterne med Agrylene inden 
transport, dette forsøg viste nye mu-
ligheder, men der var også problemer i 
forbindelse med denne behandling.
- Det er vigtigt, at vi som gartneri er 
opmærksomme på de forhold, vi kan 
forbedre hos os. Projektet har været 
med til at sætte fokus på for eksempel 
betydningen af størrelsen på potteklum-

pen, tilsætningsprodukter til spagnum-
men og hvor meget planten er opvandet, 
forklarer Jørgen Andersen.  

Guidlines påkrævet
Deltagerne har som mål, at Projekt 
MinimalSpild skal resultere i en række 
håndfaste guidelines for, hvordan plan-
ten skal håndteres i det enkelte led, så 
blomsterspildet bliver minimeret. Lige nu 

planlægges der forsøg i et af de sidste 
led i kæden, detailhandlen. Her er håbet 
at komme tættere på, hvordan forhol-
dene i forretningerne er, og hvad der kan 
gøres bedre. 
Projekt MinimalSpild afholder åbent hus 
arrangement den 1. juni 2016 – invi-
tation følger. Kontakt Flora Dania for 
yderligere oplysninger eller læs mere på 
www.floradania-org.dk. n

Ventilationssystemet i de lastbiler, der 
transporterer danske potteplanter til 
destinationer i hele Europa, blev præ-
senteret på Partnerskabsmødet i Projekt 
MinimalSpild.

Bliv klar til bærsæsonen 
med den rette emballage

Bunzl Food ∫ Greve Main 30 ∫ 2670 Greve ∫ Telefon 77 40 34 34

Husk

Bunzl FoodGreve Main 302670  GreveTel. 77 40 34 34

Vi handler også med:• Toiletpapir, håndklæderuller, aftørrings-
ruller og dispensere til disse• Håndhygiejne: Sæbe - desinfektion

• Engangshandsker i enten latex eller nitril
• Arbejdshandsker• Arbejdstøj og fodtøj• Rengøringsmidler og rekvisitter

SalgskonsulentCharlotte HansenMobil: 25661925email: ch@bunzl.dk

Bunzl bakker  bærsæsonen op med Danmarks bredeste sortiment

SÆSONAKTUELEMBALLAGE 2016

RING OG BESTIL BROCHUREN

Kontakt salgskonsulent Charlotte Hansen
på telefon 25 66 19 25 og bestil vores nye, 
flotte emballagekatalog allerede i dag

Hos Bunzl har vi alt, hvad du skal bruge, også: 
Toiletpapir, håndklæde- og aftørringsruller samt dispensere, alt til håndhygiejne, 

engangshandsker i både latex og nitril, arbejdstøj, arbejdshandsker, fodtøj, rengøringsmidler samt rekvisitter.


