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Planterne må stort set starte forfra med 
at danne nye knopper, da de gamle visner 
og dør efter fi re dage i mørke ved 160C. 
Plantens løv kan derimod godt tåle kom-
binationen af mørke og den relativt høje 
transporttemperatur i den korte periode, 
viser forsøg med transportsimulering. 

Behandlinger
Salgsklare planter med 1-2 åbne blomster 
blev den 22. april 2010 leveret i hulbak-
ker med svøb. Ved ankomsten var der kun 
få gule blade og ingen synlig gråskimmel 
tilstede. 

Planterne, i bakker og med svøb, blev 
transportsimuleret i fi re dage i mørke ved 
enten 4ºC eller 16ºC. efter transportsi-
mulering blev planterne observeret under 
væksthusforhold.

Transporttemperaturen 
er af stor betydning
Umiddelbart efter de fi re dages trans-
portsimulering ved 4ºC eller 16ºC var der 
ikke forskel på antallet af åbne blomster 
og blomsterknopper, der var to åbne 
blomster pr. plante og 108 knopper. 

Knopperne så ved registreringen fri-
ske ud, og der udviklede sig hverken gule 
blade eller gråskimmel i løbet af de fi re 
dage i mørke. det så altså ud som om, 
planterne havde klaret de to transport-
temperaturer lige godt.

Tre uger efter transportsimulering
efter cirka en uge i væksthus blev der ob-
serveret døde knopper på de planter, der 
havde været transporteret ved 16ºC, og 
det gav sig udslag i store forskelle i an-
tallet af åbne blomster og visne knopper 
efter tre uger, se foto og tabel. 

efter 21 dage havde hvide marguerit-
ter transporteret ved 4ºC mange åbne 
blomster, mange friske knopper og for-

holdsvis få visne knopper, mens planter 
transporteret ved 16ºC kun havde få åbne 
blomster, mange friske knopper, men også 
mange visne knopper. 

På planter transporteret ved 16ºC sad 
de åbne blomster tilsyneladende langt 
nede i løvet. det skyldes, at planten, ef-

ter at de oprindelige knopper døde, har 
fået nye blade og knopper. Procentdelen 
af gule blade og angreb af gråskimmel var 
den samme uanset temperaturen under 
transportsimuleringen. 

Stil krav om ubrudt kølekæde
Hvis producenterne og eksportørerne vil 
sikre sig, at transportfølsomme planter, 
som hvide margueritter, har samme gode 
kvalitet, når de når ud til blomsterhandle-
ren/supermarkedet, som de havde, da de 
forlod gartneriet, så skal der stilles krav 
til forholdene under opbevaring og trans-
port. Hvis det er mørkt, er det vigtigt, at 
temperaturen er lav hele tiden. n

Fire dage i mørke ved 16ºC er nok til, at en hvid
marguerit med stort blomstringspotentiale bliver 
en skuffelse hjemme på terrassen 

Planten til venstre har været transportsimuleret fi re dage ved 4ºc og planten til 
højre ved 16ºc. Derefter har begge planter været dyrket i væksthus i 21 dage.

God kvalitet 
kan ødelægges 
under transport

21 dage efter 
transportsimulering 4ºC 16ºC

antal åbne blomster 81,2 17,6
Friske knopper 68,0 111,6
Visne knopper 22,4 78,0
Procent gule blade 7,4 7,4
Procent gråskimmel 5,1 5,8


