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I distributionskæden udsættes potteplanter ofte for forskellige 

temperaturforhold

Gartneren - Kølelager ved lav (3-5 °C) eller høj (12-16 °C) temperatur

Intransport og i eksportbilerne - (3-5 °C) eller (12-16 °C), der kan være 

højere eller lavere temperatur ved porte og sluser

Eksportøren - Oftest 12-16 °C, men der kan være højere/lavere 

temperatur ved porte og sluser

Centrallagre - Opbevaring og transport ved lav temperatur (3-5 °C) pga. 

samtransport med frugt og grønt

Detailleddet – Afhænger af forholdene i den enkelte butik og om de 

placeres indenfor i eller udenfor butikken 

Temperatur
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Groft set kan vores potteplanter deles op i to grupper efter optimal transport og 

opbevaringstemperatur

Køligt ved 3-5 °C eller lunt ved 12-16 °C

Ofte er temperaturen et kompromis, som tilgodeser de potteplanter der har det 

højeste temperaturkrav

Temperatur

Nr. Kultur Mængde

1 Kalanchoe 40,0 mio.

2 Rosa hybrid 22,8 mio.

3 Campanula port. 21,6 mio.

4 Osteospermum 7,7 mio.

5 Euphorbia pulch. 7,6 mio. 

6 Phalaenopsis 7,4 mio.

7 Hedera helix 7,2 mio

8 Narcissus cycl. 7,0 mio. 

9 Schlumbergera 6,7 mio.

10 Argyranthemum 6,6 mio.

Optimal temperatur 3-5 °C 12-16 °C

Kalanchoe x x

Rosa Hybrida x

Campanula port. x

Osteospermum x

Euphorbia pulcherrima x

Phalaenopsis x

Hedera helix x x

Narcissus cycl x

Schlumbergera x

Argyranthemum frutescens x

14 °C                  4 °C                 4 °C
90 timer         18 timer         90 timer

TOP 10 liste over 

danske kulturer 

2014
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Temperatur – højere temperatur end nødvendigt under 
transport forkorter hyldelivet

Antal åbne blomster lige efter transportsimulering i Campanula port.

C. portenschlagiana ’Get Mee’ køle-lagret i 28 

dage ved 4ºC i mørke og transportsimuleret i 

mørke i 4 dage ved 16ºC (venstre) eller 4ºC 

(højre). Foto: Connie Krogh Damgaard.

16ºC        4ºC

Transportsimulering Transportsimulering

0-10 åbne blomster ved start 10-20 åbne blomster ved start
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Temperatur – Fire dages transport ved 16 °C i mørke 
visne knopper der ikke udvikler sig hos forbrugeren

4 ºC                                             16 ºC
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Luftfugtighed
I distributionskæden udsættes potteplanter ofte for relativt høje 

luftfugtigheder (RH) som kan føre til kondensering og nedslag.

Gartneren – Pak kun planter med tørt løv, god afstand i kassen, 

perforerede poser, perforeret containersvøb. Kun sunde planter.

Intransport og i eksportbilerne – Ofte høj RH som søges sænket ved 

udluftning. Undgå store temperaturudsving ved sluser. Især fra højere til 

lavere temperatur. 

Eksportøren - Undgå store temperatursving. Perforeret containersvøb.

Centrallagre - Undgå store temperatursving. Luftskifte vigtigt. 

Detailleddet – Afhænger af forholdene og om de placeres indenfor i 

butikken eller udenfor. 
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Luftfugtighed

Især blomstrende potteplanter og planter med tæt løv og tynde blade er 

følsomme overfor høj luftfugtighed og angreb af gråskimmel.

Man skal være opmærksom på sammenhængen mellem temperatur og RH. Især 

ved pludselige temperatursvingninger hvor temperaturen falder.

Høj luftfugtighed Følsom

Kalanchoe

Rosa Hybrida x

Campanula port. x

Osteospermum x

Euphorbia pulcherrima

Phalaenopsis

Hedera helix

Narcissus cycl

Schlumbergera

Argyranthemum frutescens x
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Luftfugtighed - Sammenhængen mellem temperatur og 
relativ luftfugtighed

Kondensering
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Lys
I distributionskæden udsættes potteplanter for perioder med mørke og lys

Gartneren – Produktionen sker under næsten optimale forhold. 

Opbevaring i kølerum i mørke (2-5 °C) eller ved sænket temperatur og 

evt. reduceret lys i væksthuset.

Intransport og i eksportbilerne – Mørke.

Eksportøren – Perioder med lidt lys og mørke.

Centrallagre – Mørke.

Detailleddet – Afhænger af forholdene og om de placeres indenfor eller 

udenfor butikken (svinger fra svagt lys til kraftig direkte sollys).
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Lys – har det overhovedet nogen betydning for planterne om 
de distribueres i lys eller mørke?

Det afhænger meget af plantens oprindelige voksested om den klarer sig godt 

uden lys eller ej. Generelt har udplantningsplanterne mere behov for lys end 

indendørs-planterne.

Behovet for lys afhænger af temperaturen. Jo højere temperatur jo større behov 

for lys.

Behov for lys 3-5 °C 12-16 °C

Kalanchoe ? ?

Rosa Hybrida x

Campanula port.

Osteospermum x

Euphorbia pulcherrima ?

Phalaenopsis ?

Hedera helix ? ?

Narcissus cycl

Schlumbergera ?

Argyranthemum frutescens x
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Lys – kølelagring i op til 4 uger ved forskellige lysniveauer 
efterfulgt af 4 dages transport ved 4 °C og 21 dage i væksthus

12

Lysniveau på kølelager (µmol m-2 s-1)

Dage på 0                 3                  15               30 

lager

7

14

21

28

0 dage på lager
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I distributionskæden udsættes potteplanter ofte for forskellige ethylen-

kilder

Gartneren – Normalt ingen ethylen. Udluftning under produktionen hvis 

planterne selv producerer ethylen. Diesel- og benzindrevne maskiner.

Intransport og i eksportbilerne – Samtransport med tomatplanter med 

frugter på, pyntegrønt, ikke ofte, men set FRUGT.

Eksportøren - Diesel- og benzindrevne maskiner, frugt og planter der 

afgiver ethylen.

Centrallagre - Opbevaring og transport sammen med frugt og grønt.

Detailleddet – Placering sammen med frugt og grønt + diesel- og 

benzindrevne maskiner.

Ethylen
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Potteplanter kan deles ind i flere grupper efter deres følsomhed overfor ethylen.

Nogle potteplanter, som for 25 år siden blev betragtet som meget ethylenføl-

somme, f.eks. Kalanchoe og potteroser, er i dag næsten fuldt modstandsdygtige 

pga. en målrettet forædlingsindsats.

Ethylen

Ethylen Følsom

Kalanchoe (x)

Rosa Hybrida (x)

Campanula port. xxx

Osteospermum (x)

Euphorbia pulcherrima x

Phalaenopsis xxx

Hedera helix (x)

Narcissus cycl xxx

Schlumbergera xxx

Argyranthemum frutescens nej
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Ethylen – jo højere ethylenkoncentration og jo længere 
exponeringstid desto større skader ses (eksponering ved 16 °C)

0                     50                      250                   5000 ppb ethylen

Ethylen

 Visne knopper

 Færre knopper 

der udvikler sig 

til blomster

 Visne blomster

Her dag 14 efter 

eksponering
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Ethylen – jo højere ethylenkoncentration og jo højere 
temperatur desto større skader ses

90 timers transport efterfulgt af 
14 dages holdbarhedstest

250 ppb ethylen i 90 timer               5000 ppb ethylen i 90 timer
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Ethylen – jo højere ethylenkoncentration, jo længere expo-
neringstid og jo højere temperatur desto større skader ses

18 timer                               

90 timer

0            50           250      5000         250       5000

Ethylen (ppb)      

Ethylen

 Knopfald

 Færre knopper 

der udvikler sig 

til blomster

 (fylokladier

falder af)

Her dag 14 efter 

eksponering

16 °C 5 °C
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Vand
I distributionskæden er der indtil potteplanterne når detailhandlen for det 

meste ikke mulighed for at vande

Gartneren – Vigtigt at planterne er godt opvandede og at overskydende 

vand er drænet væk før de pakkes. Beskyttende indpakning.

Intransport og i eksportbilerne – Beskyttende indpakning.

Eksportøren – Så kort tid som muligt bl.a. for at undgå udtørring.

Centrallager – Så kort tid som muligt bl.a. for at undgå udtørring. 

Beskyttende pakning.

Detailleddet – Risiko for både udtørring og overvanding. Bakker med 

måtte og evt. lille hul til afløb. 
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Vand 
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Konklusion

RH Ethylen

3-5 °C 12-16 °C Følsom 3-5 °C 12-16 °C Følsom Transport Detail

Argyranthemum frutescens x x x nej Høj temperatur + RH Mørke

Campanula x x xxx Høj temperatur + RH Ethylen

Euphorbia pulcherrima x ? x Lav temperatur Lav temperatur

Hedera x x ? ? (x)

Kalanchoe x x ? ? (x)

Narcissus x xxx Høj temperatur Ethylen

Osteospermum x x x (x) Høj temperatur + RH Mørke

Phalaenopsis x ? xxx Lav temperatur

Lav temperatur; 

Ethylen

Rosa Hybrida x x x (x) Høj temperatur + RH Mørke

Schlumbergera x ? xxx Lav temperatur Ethylen

Temperatur Lys Pas på!


