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Holdbarhed 
       styrker 
renommeet

ptimering af planternes holdbarhed 
er en faktor, der som en rød tråd 
slynger sig gennem alle processer i 

SOgO teams produktion af mini Phalaenop-
sis. alligevel er produktionschef Johnny ras-
mussen gået aktivt ind i arbejdet i styregrup-
pen bag det omfattende holdbarhedsprojekt, 
der lige er sat i søen af danske Prydplanter.

- det falder tilbage på os selv, hvis hold-
barheden ikke er i orden. Mon ikke alle i 
branchen har mærket konkurrencen fra Hol-
land, der oven i købet har kortere afstand til 
tyske kunder. der er 
perspektiv i, at vi alle 
får løftet det her, 
så forbrugerne 
ikke oplever, at 
potteplanter ser 
kedelige ud i bu-
tikkerne. det er et 
skridt, vi er nødt 
til at tage i fælles-
skab med det mål, 
at danmark bliver 
kendt vidt og bredt 

for at levere de produkter, der kan holde i 
butikkerne, siger Johnny rasmussen.

En fælles opgave
Fra første færd har Johnny rasmussen følt, 
at hans deltagelse i projektarbejdet giver 

ekstra input til yderligere optimering 
hjemme i virksomheden.

- Hvis ikke vi gør noget, går vi bare hver 
især hjemme i vores egen lille virksomhed, og 
så bliver de store skridt aldrig taget. Vi skal 
fi nde ud af, hvor svindet er størst, og hvor 
problemerne er. Og så skal vi fi nde løsninger. 
Måske skal der kunne vandes på hylderne. 
Måske skal containerne udstyres med et 
Wunderbaum, der udskiller ethylbloc™. el-
ler måske skal der udvikles en let tilgængelig 
app. Mulighederne er mange, og vi skal fi nde 
frem til de bedste løsninger – dem der kan 
optimere holdbarheden af alle vores forskel-
lige produkter hele vejen gennem værdikæ-
den, understreger han og tilføjer, at en af de 
store udfordringer i sagens natur er, at de 
mange forskellige kulturer, der produceres i 
og transporteres fra danmark til kunder i hele 
europa, ikke stiller de samme krav til behand-
lingen fx under transporten.

Rejseklare planter
SOgO team producerer mini Phalaenopsis 
og har dermed sine egne udfordringer i for-
hold til at optimere produktets holdbarhed. 
Phalaenopsis er som bekendt ikke en plante, 
der bryder sig om kulde og træk, og det kan 
give problemer ved samtransport med kultu-
rer, der har lavere temperaturoptimum.

derfor gør gartneriet alt, hvad det kan, for 
at gøre planterne så robuste og rejseklar som 
overhovedet muligt.

- Vi ser på hele produktionsprocessen og 
har stærkt fokus på fx at afhærde planterne, 
før vi pakker dem. Optimal vandingsteknik er 
en af de faktorer, det betaler sig at optimere 
på. Mini orkideerne tåler dårligt udtørring, 
men kan til gengæld godt tåle, at der står lidt 
vand i skjuleren. det er en ting, vi kan arbejde 
med, fortæller Johnny rasmussen.

Ethylen resistente planter
SOgO team har klimakamre, hvor planter-
nes holdbarhed bliver testet, og de har også 
dannet rammen om forsøg med metoder, der 
gør planterne ethylen resistente. Forsøg, der 
har givet så gode resultater, at planterne ikke 
længere er følsomme overfor ethylen i blom-
stringsperioden.

- der er tale om en behandling, der selv-
følgelig er et fordyrende led i produktionen. 
Men omvendt producerer vi et højværdi pro-
dukt, der kan bære den omkostning i lyset 
af den store gevinst, behandlingen giver. 
Yderligere er vores moder selskab i gang 
med ethylen resistens forædling. Og nu kig-
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Danmark skal være kendt som leverandør 
af planter, der holder i butikkerne, mener 
Johnny Rasmussen.

Alle planter fra SOGO Team er 
ethylenresistente i blomstringsperioden.
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SOGO Team producerer udelukkende mini 
Phalaenopsis og har skarpt fokus på optime-
ring af planternes holdbarhed både gennem 
produktion, ekspedition og transport.

ger vi på, om der kan udvikles en teknik, så 
ethylbloc™ fx kan tilføres i lastbilen, fortæller 
Johnny rasmussen.

Sortering fremmer holdbarhed
Sidste år installerede SOgO team et nyt 
sorteringsanlæg med vision sortering. Også 
det spiller sin rolle i bestræbelserne på at 
optimere planternes holdbarhed. takket 
være anlægget er den manuelle håndtering 
af planterne minimeret, og det giver endnu et 
nøk i opadgående retning til holdbarheden. 
Jo færre håndteringer, jo mindre risiko for 
skader.

- Sorteringsanlægget betyder samtidig, 
at vi kan styre pakningen efter kundernes 
ønsker i mindste detalje. når det gælder 
holdbarhed, betyder blomstens udviklingssta-
die på pakketidspunktet meget, så også det 
har vi fokus på. Fra holdbarhedsforsøg ved 
vi desuden, at sammenhængen ikke er den 
samme sommer og vinter. den viden deler 
vi med kunderne, så de kan regulere deres 
ønsker til udviklingsstadie efter årstiden, poin-
terer han.

Added value med flere funktioner
Phalaenopsis er en kultur, der er meget føl-

som overfor såvel kulde som træk. derfor har 
gartneriet fået installeret en rampe med sluse, 
der betyder, at der ikke kommer kold luft ind 
i pakkerummet, og at planterne ikke risikerer 
at få træk under læssearbejdet i gartneriet.

alle planter fra SOgO team sælges med 
en form for added value, der er udviklet til 
ikke alene at give planten som produkt en 
merværdi men også til at beskytte den under 
transport og dermed til at øge holdbarheden.

- Vi har et hav af forskellige added value 
løsninger. der er fx keramik med mulighed for 

lidt ekstra vand, der er løsninger med vand-
perler eller sand, der også holder på fugtig-
heden, og vi har ligefrem glas, som planterne 
står helt nede i, så de er beskyttet mod træk, 
fortæller Johnny rasmussen og tilføjer, at 
planterne pakkes samme dag, ordren kom-
mer ind.

Sidste trin, inden gartneriet ønsker 
planterne god rejse, er svøb om kasser og 
containere, der igen beskytter mod kulde og 
træk. n

Et nyt automatiseret sorteringsanlæg med 
vision sortering minimerer den manuelle 
håndtering af planterne og dermed risikoen 
for skader.


