TEMA - Holdbarhed & Lagring

PROJEKT

MINIMALSPILD

Projektet er støttet af GUDP, GAU
og partnerne

Flora Dania - Brancheforering for produktion og salg af potteplanter

MINDRE BLOMSTERSPILD
fra gartneri til forbruger

Karen Koefoed Petersen, Merete Edelenbos, Alexandru Luca og Connie Krogh Damgaard,
Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, karenk.petersen@food.au.dk

Find info om

MinimalSpild
Seks små videoer på YouTube er produceret til at formidle
resultater fra projekt MinimalSpild. Der er videoer målrettet
både til forskere, producenter, detailhandel og forbrugere
Projektet MinimalSpild er nu gået ind
i sin afsluttende fase, hvor vi primært
koncentrerer os om at formidle resultater
ud til brugerne og til andre forskere.
Blandt andet har vi lavet seks videoer,
som man nemt kan finde på YouTube ved
at bruge MinimalSpild som søgeord.
Desuden kan man finde artikler og nyhedsbreve fra projektet på hjemmesiden
for FloraDania, der er brancheforening
for produktion og salg af potteplanter, www.floradania-org.dk. Du finder
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nemmest frem til siden ved at google
minimalspild.
YouTube videoer til dato
1. MinimalSpild – Planter der kan stå
uden for butikken.
2. MinimalSpild – Planter der skal stå
inde i butikken.
I video 1 og 2 giver Michael Elnegaard
fra Home&Garden gode råd om, hvilke
planter, der skal stå indenfor, og hvordan man bedst beskytter potteplanter,

der placeres udenfor. De henvender sig
primært til detailhandlen.
3. MinimalSpild – Potteplanter og ethylen
i detailhandlen.
4. MinimalSpild – Ethylene (på engelsk).
Baseret på døgnmålinger af luftens indhold af ethylen i en række plantecentre
og supermarkeder har vi ved Aarhus Universitet simuleret disse forhold og viser
i video 3 (dansk) og 4 (engelsk) nogle af
resultaterne. Desuden fortæller videoerne. Hvad man kan gøre for at undgå
skadelige koncentrationer af ethylen i
luften. De henvender sig til gartnere,
transportører og detailhandlen.
5. MinimalSpild – Udtagning af luftprøver
til ethylenmåling.
Video 5 viser, hvordan man tager en
luftprøve i sit gartneri, på lageret, i lastbilen eller i butikken, hvis man vil have
undersøgt luften for ethylen.
6. MinimalSpild – Dør dine potteplanter
også?
Denne video henvender sig mest til
forbrugerne, men man er velkommen til
at lægge et link på sin hjemmeside, hvis
man ønsker det. n

