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læs om
Blomster mod protektionisme

Krøllede hjerner arbejder med planter
renlighed betaler sig
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Blomster mod protektionisme

nær & Fjern

dansk gartneri informerer

den grønne Vækstklynge fortsætter

Krøllede hjerner arbejder med planter

gør helt rent med desinfektion

renlighed betaler sig

energieffektiv affugtning

Pas på dine hænder

information skaber tryghed

insourcing erstatter outsourcing

det danske flagskib lægger til kaj

elmia – vitaminer for sjælen

Flormart – en messe i ny fjerdragt

dansk fællesstand i medvind

italiensk pris til dansk gartneri

Statistisk fremgang for gartnerier

Få bedre råd

Forside
effektiv vask af væksthusets glas giver ekstra 
lys til planterne.

Foto: Lotte Bjarke
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Kort nyt fra nær og fjern...Kort nyt fra nær og fjern...
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royal protektor for 
Odense Blomsterfestival
h.K.h. Kronprinsesse mary følte sig tydeligvis godt tilpas, 
da hun besøgte Odense Blomsterfestival og igen viste stor 
interesse for festivalens smukke, blomstrende udstillinger. 
nu manifesterer den royale interesse og den gode dialog sig 
i en egentlig protektion.

- h.K.h. Kronprinsesse mary’s protektion er en anerken-
delse, der på fl ere måder vil gøre en forskel for Odense 
Blomsterfestival, for med h.K.h. Kronprinsesse mary får vi 
en både populær og professionel samarbejdspartner, der 
kun vil styrke vores profi l. Vi glæder os til de fortsatte 
blomsterfestivaler og samarbejdet med vores protektor i 
de kommende år. siger Linda hansen, sekretariatsleder for 
Odense Blomsterfestival.

Nye laboratorier 
rejser sig fra asken

midt i juli og midt i et forsøg udbrændte et af de store kli-
makamre ved afdeling for Fødevarer, au i årslev, to andre 
kamre blev skadet af varmen, og sodskaderne var omfat-
tende i hele bygningen. Så gode råd var dyre, men med en 
stor indsats fra personalet blev to forsøg med tomater og 
agurker genstartet andre steder. allerede i samme uge blev 
det besluttet, at der kun var en løsning: at rive ned og 
genopbygge for ikke at stoppe forskningen i klimastyring og 
energibesparelser. til alt held klarede det meste måleudstyr 
sig igennem med rensning og eftersyn, så først i oktober 
stod nye velindrettede laboratorier indfl ytningsklar. nye 
moderne klimakamre, der er udstyret med lidt mindre ener-
giforbrugende og mindre brandfarlige Led lamper. vil gøre 
det muligt at starte på et nyt projekt om dynamisk kunstlys-
styring blandt andet med brug af Led lamper.

Carl Otto Ottosen

øget forbrug 
af tyske tomater
tyske forbrugeres præference for tysk producerede tomater 
vokser, og samtidig vokser tomatforbruget i tyskland. det 
konkluderer en raport fra agrarmarkt informations gesell-
schaft. tallene viser, at mens 11% af de tomater, der blev 
solgt i tyskland var tyske i 2003, vil de tyskproducerede 
tomater i 2012 udgøre omkring 16% af forbruget. i samme 
periode er forbruget af tomater steget fra 7,6 tl 8,1 kg pr. 
person pr år.

Kilde: www.hortibiz.com 18. oktober 2012


