
Optimal holdbarhed for 

POTTePlAnTer



Gartnerleddet

1. Anvend de mest holdbare sorter.

2. Planterne skal være opvandet og afdrænet inden pakning.

3. Planternes blade og blomster skal være tørre ved pakning.

4. Salgsplanter skal være afhærdede mht. temperatur og gødning.

5.  Planterne skal have sunde rødder og være fri for sygdomme og
skadegørere.

6. Planter skal pakkes med den rigtige udvikling.

7. Planter pakkes så tæt på leveringstidspunkt som muligt.

8. Pak uden at planterne står for tæt i kassen.

9. Hulbakker skal altid svare til pottestørrelsen.

10.   Planterne skal pakkes på container, så de aldrig rører hylden over.

11. Store og brede planter skal have kassesvøb.

 12. Plastposer skal være perforerede eller helst undgås.

 13. Forstå forholdet mellem temperatur og fugtighed.
 Planter med åbne blomster er normalt mest følsomme for
skader ved høj luftfugtighed.

 14.  Svøb kun hvis nødvendigt: Anvend perforeret containersvøb.

 15. Der må kun anvendes intakte containere, hylder og forlængere.

 16.  Pakkede planter opbevares bedst
med samme temperatur som
transporttemperaturen.
Oftest 13-15° C eller 3-5° C.

 17.  Dialog gennem alle led fra
producent til detailled.

➟ ➟ ➟ ➟

HUSK:
Ved at pakke planterne 
mest hensigtsmæssigt 
får planterne de mest 
optimale betingelser 
inden de sendes ud 

i europa.



1. Registrér altid temperatur og fugtighed i bilen.

2. Pas på kuldeskader ved porte og sluser ved læsning.

3. Kør aldrig med planter, der rager mod loftet.

4. Hold 13-15° C i bilen. (Ved specialkultur efter aftale).

5. Sørg for temperatur og udluftning i henhold til vejledning.

6. Undgå store udsving i temperatur.

7. Udstødning aldrig i nærheden af luftindtag til transportkassen.

8. Aldrig sammen med frugt.

9. Dialog gennem alle led fra producent til detaillist.

 10.  Forstå forholdet mellem temperatur og fugtighed. Planter med
åbne blomster er normalt mest følsomme for skader ved høj
luftfugtighed.

11. Acceptér kun intakte containere og forlængere.

Intransport er ofte en kort proces, og der er en mindre risiko for 
skader end ved de lange transporter.

Skader er et resultat af påvirkningens art og eksponeringstid.

Intransport

➟ ➟ ➟ ➟

HUSK:
Ved mest hensigts-

mæssig behandling får 
planterne optimale 

betingelser for at nå 
frem til tilfredse kunder 

– og antallet af
reklamationer nedbringes.



1. Pas på kuldeskader ved porte og sluser ved læsning.

2. Registrér temperatur og fugtighed i pakkehal/lagerhal.

3.  I pakkehal holdes 13-15° C. Hvor det er muligt opbevares
specialkulturer ved særlig temperatur.

4. Vigtigt med stabil temperaturføring.

5. Så kort tid på lager som muligt.

6.       Anvend perforeret svøb hvor nødvendigt for at undgå
mekaniske transportskader.

7. Anvend kun intakte containere.

8.  Fugtfølsomme kulturer placeres midt eller nederst på container,
hvor det er muligt for at undgå evt. kondensvand fra bilens loft.

9.  Planterne skal pakkes på container, så de aldrig rører hylden over.

	10.  Øverste hylde skal fastgøres til øverste hul på søjlerør/
forlængere, idet det er uforsvarligt at "lægge" hylden ovenpå
søjlerør/forlænger top.
Afsluttes med en tom hylde på øverste forlænger vil betyde
tab af transport.

11. Undgå altid frugt på plantelager.

	12.  Dialog gennem alle led fra producent
til detaillist.

 13.  Forstå forholdet mellem temperatur
og fugtighed. Planter med åbne
blomster er normalt mest følsomme
for skader ved høj luftfugtighed.

 14.  Acceptér kun intakte containere og
forlængere.

eksportøren

➟ ➟ ➟ ➟

HUSK:
Ved at pakke planterne 
mest hensigtsmæssigt 

opnås flest tilfredse 
kunder og samtidig 

nedbringes antallet af 
reklamationer.



1. Registrér altid temperatur og fugtighed.

2. Pas på kuldeskader ved porte og sluser ved læsning.

3. Kør aldrig med planter, der rager mod loftet.

4.  Hold 13-15° C i bilen. Ved specialkulturer holdes temperatur
efter anvisning fra gartner/eksportør.

5. Sørg for temperatur og udluftning i henhold til vejledning.

6. Udstødning aldrig i nærheden af luftindtag til transportkassen.

7. Aldrig sammen med frugt.

8. Dialog gennem alle led fra producent til detaillist.

9.  Forstå forholdet mellem temperatur og fugtighed.
Planter med åbne blomster er normalt mest følsomme for
skader ved høj luftfugtighed.

eksportbiler

➟ ➟ ➟ ➟

HUSK:
Ved at pakke og 

behandle planterne 
mest hensigtsmæssigt 

mangedobles planternes 
mulighed for at 

overleve.



 1. Planter udpakkes og kontrolleres straks ved modtagelse.

	 2. Planter placeres lyst men ikke i direkte sol.

	 3.  Planter placeres bedst ved 13-15° C og ikke for høj  luftfugtighed. 

	 4. Planter vandes altid fra under med tempereret vand.

	 5. Undgå udtørring og ekstrem fugtighed i potten. 

	 6. Aldrig sammen med frugt. 

	 7. Dialog gennem alle led fra producent til detaillist.

 Detailled

➟ ➟ ➟ ➟

HUSK:
Ved at planterne 

præsenteres bedst 
muligt opnås mindre 

spild og tilfredse kunder 
– der kommer igen.



Transporttemperatur 

Kultur ° C bemærkninger
Anthurium 10-15

Argyranthemum frutescens 2-6

Asters 2-6

Azalea 5-10

Begonia 2-6

Campanula 2-6

Capsicum 2-6

Chrysanthemum indicum 2-6

Cyclamen 2-5

Dieffenbachia 12-15

Dracaena 16-18

Euphorbia pulch. 10-16

Exacum 6-12

Ficus 13-16

Gerbera 12

Hedera 4-12

Hibiscus 10-16

Hyacint 2-5

Hydrangea 2-5

Jasmin 2-6

Kalanchoë 2-12

Narcissus 2-5

Nephrolepis 10

Osteospermum 2-5

Pelargonium 2-5

Phalaenopsis 15-18

Primula 2-6

Radermachera 12

Ranunculus 2-6

Rhipsalidopsis 10-15

Rosa hybrid 2-5

Schlumbergera 10-15

Saintpaulia 10-16

Solanum 2-6

Spatiphyllum 13-16

*: Usikkerhed om hvor lav 
temperatur Phalaenopsis 
kan tåle. 

Temperaturerne i skemaet er de i litteraturen angivne ideelle  
temperaturer til potteplanter under transport. Men nedenstående 
skal ses som vejledende temperatur.

Som det fremgår af 
tabellen, kan man 
dele planterne op  
i 2 grupper: 

	1.  Planter som 
kræver en  
højere  
transport-
temperatur. 
Disse kan  
transporteres 
ved 12-15° C *

	2.  Planter som 
med fordel kan 
transporteres 
ved en lav  
temperatur. 
Disse kan  
transporteres 
ved 3-5° C 

En stabil temperatur er vigtig for at undgå fugtskader. Det bør under-
streges, at luftfugtighed og luftskifte under transport er en vigtig faktor, 
der ikke må glemmes. 
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