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Planter blev pakket i åbne poser, lukkede 
poser, se figur 1, eller forblev uembal-
lerede. Både åbne og lukkede poser blev 
fremstillet i tre forskellige plasttyper, se 
tabel 1. Desuden indgik de poser, som 
gartnerne selv bruger, i forsøget.
l Alle planter blev transportsimuleret i 

 fire dage ved 16 grader og 68 procent 
 luftfugtighed i mørke. Det svarer til 
 forholdene under transport og hos 
 eksportøren. 
l Herefter blev planterne flyttet til 
 simulerede detailhandelsforhold i syv 
 dage ved 20 grader og cirka 45 

 procent luftfugtighed og 12 timers 
 svagt lys.
l  Og endelig blev planterne opbeva-
 ret yderligere seks dage ved simule-
 rede stueforhold (samme forhold som i
 detalleddet). 
l Dag 11, blev planterne taget ud af po-
 serne og vandet, hvilket svarer til det, 
 en typisk forbruger vil gøre. 
Planternes vandtab blev bestemt dag 
11, og kvaliteten blev vurderet dag 17, 
se figur 2 og 3.

Pakning reducerer vandtabet
Efter 11 dage var der stor forskel i vand-
tabet, se figur 2, som var højest fra de 
uemballerede planter. Resultaterne viser, 
at mini-potteroser og mini-campanula 
bør pakkes ind for at begrænse vandta-
bet. 
De åbne poser, som gartnerne selv 
bruger, begrænser vandtabet med cirka 
40 procent. De åbne poser, som blev 
designet i dette forsøg i PM1 og PM2 
materialerne, begrænsede også vand-
tabet, men de var ikke nær så effektive, 
som de tilsvarende lukkede poser. 
For eksempel blev vandtabet reduceret 
med 76 procent i lukkede PM1 poser. 
Det betyder, at disse poser kan forlænge 
perioden, inden planterne skal vandes, to 
til tre gange sammenlignet med de åbne 
poser, som bruges i dag. 
Lukkede poser til potteplanter kan 
således begrænse behovet for vanding 
i distributionskæden særdeles effektivt, 
hvis ellers planterne kan tåle at blive 
pakket ind. 

Pakkematerialer er forskellige
Pakkematerialer har forskellig beskaffen-
hed, som det fremgår af tabel 1. Nogle 
materialer som for eksempel det cel-
lulosebaserede har en høj vanddampgen-
nemtrængelighed, mens andre som det 
oliebaserede har en lav. Vanddampgen-
nemtrængeligheden har en meget ringe 
betydning for vandtabet fra åbne poser. 
Det skyldes, at vandet primært forsvin-
der som vanddamp via posens åbne top 
og i mindre grad som vanddamp igennem 
pakkematerialet. 
For lukkede poser spiller pakkemateria-
lets vanddampgennemtrængelighed en 
afgørende rolle for vanddampregulerin-
gen og fugtighedsforholdene, og dermed 
for vandtabet. Planter pakket i lukkede 
poser af PM3 havde dag 11 mistet me-
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Nye pakkeløsninger 
til potteplanter 
Potteplanter tørrer nemt ud, når de har forladt gartneriet. 
Nye resultater fra MinimalSpild viser, at tabet af vand i 
distributionskæden kan reduceres med en pakkeløsning - 
uden at gå på kompromis med kvalitet  
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Figur	1	Mini	roser	i	åbne	(venstre)	og	lukkede	poser	(højre)	 
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Figur	1	Mini	roser	i	åbne	(venstre)	og	lukkede	poser	(højre)	 

	
	
	
	
	
	

Figur 1: 
Mini roser i 
åbne (venstre) 
og lukkede 
poser (højre)

Tabel 1. De anvendte pakkematerialer

Materiale Beskrivelse

PM1 Stivelsesbaseret, bionedbrydeligt materiale; mellem 
 vanddampgennemtrængelighed

PM2 Oliebaseret materiale; lav vanddampgennemtrængelighed

PM3 Cellulosebaseret, komposterbart materiale;  
 høj vanddampgennemtrængelighed
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get mere vand end dem, der var pakket i 
PM1 og PM2 poser på grund af forskel i 
vanddampgennemtrængeligheden. Det 
er derfor vigtigt, at vælge de rigtige pak-
kematerialer til indpakning af potteplan-
ter i lukkede poser. 

Risiko for vandmangel 
Når man skal vælge pakkeløsninger til 
potteplanter, er det ofte en hårfin balan-
ce mellem et stort vandtab og svampe-
vækst. Nogle pakkeløsninger resulterer i 
et stort vandtab, se figur 2, som hurtigt 
vil medføre vandmangel. 
I figur 3, yderst til højre, kan man se, 
at uemballerede mini-roser og mini-
campanula mistede deres prydværdi, og 
at der opstod vandmangel, før de blev 
vandet dag 11.  Vandtabet fra uembal-
lerede mini-roser og mini-campanula var 
60 procent højere end fra planter pakket 
i gartnerens egen pose. 
Det betyder, at mini-roserne var mere 
følsomme for udtørring end mini-cam-
panula. De første tegn på udtørrings-
skader i miniroser er gule og visne blade. 
Generelt er planters tolerance overfor 
udtørring og vandmangel arts- og sorts-

afhængig, og de har derfor forskellig 
gavn af indpakning. 

Risiko for gråskimmel
Uanset pakkematerialets beskaffenhed 
førte lukkede poser i mini-campanula til 
vækst af gråskimmel i blomsterne. Dog 
var der stor forskel mellem pakkemate-
rialerne. Det største angreb forekom i 
mini-campanula pakket i en lukket PM2 
pose, som også havde den laveste vand-
dampgennemtrængelighed. 
I roser har vi derimod ikke observeret 
øget sygdomsangreb ved pakning i luk-
kede PM1 poser. 
Forsøgene viser, at roser med fordel 
kan pakkes i lukkede PM1 poser, mens 
Campanula bør pakkes i åbne poser for 
at undgå gråskimmelangreb. I roser, og 
især i miniroser, er det derfor muligt at 
pakke planterne i lukkede poser for at 
undgå vandmangel i distributionskæden, 
mens der skal bruges andre strategier i 
Campanula.

Fremtid for nye pakkeløsninger
Der er en fremtid for nye pakkeløsnin-
ger til potteplanter, men det er vigtigt, 

at indpakningen tilpasses produktet. 
Resultater fra projekt MinimalSpild viser, 
at lukkede poser med fordel kan bruges 
til at beskytte roser imod udtørring og 
vandmangel i distributionskæden. 
Det kan blive en vigtig fremtidig konkur-
renceparameter for den danske prydplan-
tebranche. Omvendt viser resultaterne 
også, at Campanula ikke tåler indpakning 
i lukkede poser, fordi det øger risikoen 
for gråskimmel. Derfor er det helt afgø-
rende, at en ny pakkeløsning tilpasses 
den enkelte potteplante, fordi forkert 
indpakning kan ødelægge planten mere, 
end den kan gavne. n

Figur 3. Plantekvalitet efter 17 dages opbevaring. Planter blev opbevaret 11 dage i forskellige indpakninger uden vanding.
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Figur	3.	Plantekvalitet	efter	17	dages	opbevaring.	Planter	blev	opbevaret	11	dage	i	forskellige	
indpakninger	uden	vanding.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Figur	2.	Vandtab	i	mini-roser	og	mini-campanula	efter	11	dages	opbevaring	ved	simulerede	
transportsimulerings-	og	detailhandelsforhold.	Planter	markeret	med	*	var	visnede	før	de	blev	vandet	
dag	11.	
	

	

	

	

	

	

Figur 2. Vandtab i mini-roser og mini-
campanula efter 11 dages opbevaring 
ved simulerede transport- og detailhan-
delsforhold. Planter markeret med * vis-
nede, før de blev vandet dag 11.


