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er produceres årligt cirka 600 mio. 
planter i danmark fordelt på knapt 
300 arter. Heraf går cirka 75% til 

eksport. dermed er danmark den næststør-
ste eksportør af potteplanter og småplanter til 
det globale marked. 

Produktionsværdien af danske blomster 
og planter var i 2010 på knapt 3 mia. kr. 
Heraf blev der eksporteret for 2.4 mia. kr., 
primært til de nordiske lande, tyskland og 
Holland. 

Spildet fra producent til forbruger vurderes 
i dag at være op mod 25% og kan forekom-
me i alle led.

Præcist hvor stort spildet er i de enkelte 
led i værdikæden og præcist, hvad årsagerne 
er, skal projektet forsøge at fastlægge og 
kvantificere. 

Projektets overordnede mål er at be-
grænse det nuværende spild i prydplanters 
værdikæde fra producent til forbruger med 
op til 50% og at dokumentere og garantere, 
at danske prydplanters høje kvalitet bevares 
fra producenten og helt frem til modtageren, 
således at danske Prydplanters konkurrence-
position kan styrkes. 

Ønske fra prydplanteerhvervet
Projektet er udviklet og beskrevet i et samar-
bejde mellem danske Prydplanter, instutut for 
Fødevarer ved aarhus Universitet og de øv-
rige deltagere i projektet med udgangspunkt 
i et ønske fra prydplantesektoren om sikkert 
at kunne samtransportere mange plantearter 
og at kunne transportere over større afstande 
uden tab af plantekvalitet. 

Projektet består af fem arbejdspakker 
med forskningsindhold, som er nærmere 
beskrevet nedenfor. 

Kortlægning af spild
reklamationer og manglende kundetilfreds-
hed kan have mange årsager. derfor vil 
projektet forsøge at kortlægge størrelsen 
af og årsagerne til spild i værdikæden fra 
producent til forbruger. det skal ske ved at 
indsamle historiske data og erfaringer og ved 
at foretage konkrete målinger af mikroklimaet 
som relateres til planternes holdbarhed. 

For at det kan lade sig gøre udvikles og 
etableres metoder til automatisk opsamling 
af luftprøver under transport, og institut for 
Fødevarer har investeret i nyt måleudstyr, der 
kan bruges til bestemmelse af meget lave 
ethylenkoncentrationer frigivet fra planter. 
Som noget af det første skal dette udstyr 
kalibreres, og en målemetode skal indkøres. 
Lektor Merete edelenbos er tovholder. 

Planterne skal klargøres til transport 
Produktionsforholdene har stor betydning 
for prydplanters holdbarhed og transportsik-

kerhed, især i den sidste del af produktions-
forløbet. Præcis hvilke afhærdningsstrategier, 
der skal afprøves, vil blive afgjort i en dialog 
mellem producenter og forskere, men ledetal, 
vandindhold ved pakning og kalciumforsyning 
er oplagte faktorer. 

desuden skal der arbejdes med nedkøling 
i traditionelle kølerum, men hurtig nedkøling 
ved vakuumkøling vil også blive undersøgt 
og behandling med 1-Methylcyclopropene 
(1-MCP), alene eller kombineret med beskyt-
tende pakning.

 Prydplanters egenproduktion af ethylen 
kan være et stort problem ved samtransport 
af flere plantearter. en række prydplanter 
screenes for egenproduktion af ethylen og 
ethylenfølsomhed ved forskellige tempe-
raturer for at kunne forudsige, om der skal 
foretages beskyttende foranstaltninger hos 
grossisten før udtransport. 

det kan være behandling med 1-MCP, 
pakning i modificeret atmosfære, pakning i 
ethylen-absorberende materialer eller fjer-
nelse af ethylen i lastvognens atmosfære. 

MinimalSpild er overskriften for et nyt projekt, der 
skal reducere spildet fra producent til forbruger og øge 
konkurrencepositionen for danske prydplanter 

MinimalSpild

Af: Karen Koefoed Petersen, KarenK.Petersen@agrsci.dk og Merete edelenbos, 
institut for Fødevarer, aarhus Universitet samt Peter Larsen-Ledet og 
Jørgen Kurt andersen, danske Prydplanter // Foto: Lotte Bjarke

D



13gartner tidende // nr. 8 2014

Optimering af transportforhold 
er en vej til minimering af spild.

Kort om projektet

Projekttitel: Mindre blomsterspild fra 
gartneri til forbruger (MinimalSpild)
Projektleder: danske Prydplanter
Projektdeltagere: danske Prydplanter, 
aarhus Universitet – institut for Fødevarer, 
gartneriet thoruplund a/S, alex andersen 
Ølund a/S, Flextechnic apS, gaSa BØg, 
airvention, gartneriet PKM a/S, rosa 
danica a/S, Hallum trading, Sky-light og 
SOgO team apS.
Projektperiode: 1/1 2014 - 31/12 2016
Bevilliget beløb: 6.320.760 kr. fra gUdP 
j.nr. 34009-13-0701
Kontaktpersoner: Peter Larsen-Ledet 
pll@danskeprydplanter.dk, Merete edelen-
bos Merete.edelenbos@agrsci.dk 
eller Karen Koefoed Petersen 
KarenK.Petersen@agrsci.dk                  

Seniorforsker Karen Koefoed Petersen er 
tovholder.

Beskyttende pakning 
der skal udvikles beskyttende pakning af 
prydplanter mod ethylen, høj luftfugtighed 
og kulde under transport, som skal sikre, at 
planterne har en høj kvalitet, når de når de-
tailhandlen. 

Blandt andet undersøges plastfolier og 
’pads’ med ethylen- og/eller fugtighedsbin-
dende egenskaber, som er under udvikling 
til frugt og grønt. isolerende indpaknings-
materialer undersøges til beskyttelse af 
kuldefølsomme planter mod kuldeskader. 
der udvikles metoder til pakning i modificeret 
atmosfære (Ma) både af enkeltplanter og 
containere. Forskellige pakkematerialer testes 
ved forskellige temperaturer for deres trans-
missionsegenskaber overfor ilt, kuldioxid, 
ethylen og vanddamp og deres evne til at 
beskytte mod ethylen og kuldeskader. 

de mest lovende pakkemetoder testes på 
udvalgte modelplanter, hvor der under trans-
portsimulering måles ilt, kuldioxid, ethylen, 
temperatur og fugtighed, og hvor den efter-
følgende kvalitet undersøges ved holdbar-
hedstest. Merete edelenbos er tovholder.

Optimal håndtering og transport
Under transport og ompakning af prydplanter 
er det meget væsentligt at kunne kontrollere 
luftens fugtighed, temperatur og ethylenind-
hold. der vil blive arbejdet med teknologier 
til at nedsætte koncentrationen af ethylen i 
lastbilernes atmosfære blandt andet gennem 
brug af simple beskyttelseszoner og ved at 
fjerne ethylen ved hjælp af UV lys eller aktivt 
kul. 

der arbejdes også med tekniske løsninger, 
der kan mindske risikoen for kondens, blandt 
andet aktiv affugtning af luften ved at trække 
den gennem en saltopløsning, der binder 
store mængder vand. Store anlæg baseret 
på denne teknik bruges i dag til affugtning i 
væksthuse. 

de mest lovende teknikker afprøves i 
praksis eller under praksisnære forhold. des-
uden udvikles en app, der kan videresende 

alarmer og instruktioner til chaufføren, når 
luftfugtighed eller temperatur er uden for det 
ønskede område, således at chaufføren kan 
handle. ib andersen, alex andersen Ølund 
a/S, er tovholder. 

Systemer til forlænget hyldeliv ved salg
For at mindske spildet i detailhandlen ud-
vikles en vejrskærm, der forhindrer direkte 
sol og regn når planterne står på containere 
udenfor forretningen. et sådant system, kal-
det FlowerShading, er allerede delvist udviklet 
af Flextechnic, men vil blive videreudviklet i 
samarbejde med aarhus Universitet og de-
tailhandlen. 

desuden udvikles et system, hvor en eller 
flere containere kan vandes på én gang, for 
at undgå udtørring. Systemet udvikles til et 
nyt hyldesystem, som er under udvikling af 
Container-Centralen og brugerne. Prototyper 
afprøves under forskellige klimaforhold (lys, 
temperatur og fugtighed) og effekten kvanti-
ficeres ved holdbarhedstest. Per Vestergård, 
Flextechnic apS, er tovholder

Transportsimulering og holdbarhedstest
i flere af arbejdspakkerne testes virkningen 
af forskellige kvalitetsbevarende tiltag ved 
transportsimulering og holdbarhedstest. 
transportsimuleringen vil være en såkaldt 
Moskvatest. det vil sige syv dage i mørke ved 
16°C med mulighed for at kontrollere luftens 
indhold af ethylen, CO2, O2 og fugtighed. 
Holdbarhedstesten vil være en standardtest 
ved 20°C, lavt lys (10-15 µmol m-2 s-1), lav 
luftfugtihed og 12 timers dag.  

Videnudveksling og projektstyring
indenfor projektet, har vi for hver arbejdspak-
ke forsøgt at sammensætte arbejdsgrupper, 
som har deltagelse af alle relevante partnere 

og med relativt stort overlap af deltagere i de 
enkelte grupper. dermed forsøger vi at sikre 
en god synergi mellem arbejdspakkerne og 
en stor grad af samarbejde og udveksling af 
viden.

For at sikre at projektets resultater bliver 
samlet og formidlet på en for brugerne, det 
vil sige gartnere, grossister, transportører, 
kunder i ind- og udland og detailhandel, let 
tilgængelig måde, er det danske Prydplanter, 
der er tovholder for en særskilt arbejdspakke 
for implementering i erhvervet. 

det vil ske i tæt samarbejde med de øv-
rige projektpartnere og vil udmøntes i Åbent 
Hus arrangementer og konkrete anvisninger 
som formidles via danske Prydplanters inter-
ne kanaler og via fagtidsskrifter. der afholdes 
styregruppemøder og partnermøder to gange 
om året. n

Hvad sker der hvor og hvorfor i værdikæden 
fra gartneri til forbruger? Det skal kortlægges 
i et nyt projekt, der har til formål at minimere 
spild og dermed optimere konkurrenceevnen 
for danske potteplanter. 


