
Bedre kvalitet,  
længere holdbarhed  
og mindre spild
På denne konference får du et godt overblik over 
mulighederne for at nedbringe spildet af potteplan-
ter i distributionskæden fra gartneri til forbruger.  
Der vil særligt være fokus på praktiske værktøjer, 
som direkte kan anvendes i virksomhederne hvis 
man ønsker optimal håndteringen af potteplanter.

Scenen sættes med en status på spild af potte- 
planter fra en dansk dagligvarekæde, der har 
potteplanterne stående som en af de første vareka-
tegorier, når man træder ind i deres butikker. Fokus 
vil derefter være på optimal produktion, pakning, 
håndtering og tranport af potteplanter, da disse 
faktorer har betydning for potteplanternes kvalitet 
og holdbarhed og dermed spildet i distributions- 
kæden. Med erfaringer fra den danske detailhandel 
og inspiration fra en norsk markedsledende butiks-
kæde lægges der op til paneldebat og diskussion 
blandt deltagere om spild i potteplantebranchen.

Dato Torsdag d. 23. november 2017, kl. 09:30 - 16:00

Sted Flora Dania (DLG-bygningen), Hvidkærvej 29,  
5250 Odense SV

Tilmelding kan ske på linket her

Tilmeldingsfrist: Den 15. november 2017.  
Der er begrænset antal pladser.

Pris Gratis. 

Ved manglende afbud senere end d. 20. november 
kl. 12:00 vil der blive opkrævet et no-show fee på 
DKK 200,00 til dækning af forplejning.

Deltagerprofil 
Potteplanteproducenter og grossister, kvalitetsmed-
arbejdere, produktudviklere, indkøbere, kategoriche-
fer, emballageleverandører m.fl.

Holdbarheden på en potteplante, der er håndteret optimalt i distributionskæden fra gartneri til 
forbruger og potteplanten, der har lidt bare den mindste overlast, er markant. 

Potteplanters holdbarhed kan forlænges betragteligt ved korrekt produktion, pakning, håndtering og 
transport samt butikspræsentation. Derved opnås både mindre spild og mere tilfredse forbrugere!

i potteplantebranchen
Mindre spild

INVITATION TIL KONFERENCE TORSDAG DEN 23. NOVEMBER 2017 KL. 09:30 – 16:00

Konferencen er arrangeret af:

http://www.floradania-org.dk/tilmelding-konference-minimalspild/


Program
9:30 Registrering og morgenmad

10:00 Velkomst   
v/ gartneriejer, medlem af Flora Danias bestyrelse og styregruppemedlem Nicolai Abildgaard 

10:15 Det gør Coop for at nedbringe potteplantespildet!

 v/ kategorichef Mette Ruud Nielsen, COOP

10:45 MinimalSpild – et GUDP-projekt med udspring i branchens behov! 
v/ direktør Peter Larsen-Ledet, Flora Dania

11:00 Pause

11:15 Kortlægning af spild i distributionskæden – hvor ligger fælderne? 
v/ lektor Merete Edelenbos, Aarhus Universitet 

 Hvilke planter er følsomme overfor hvad? 
v/ seniorforsker Karen Koefoed Petersen, Aarhus Universitet 

12:00 Frokost 

12:45 Pakning af potteplanter på nye måder 
v/ postdoc Alexandru Luca, Aarhus Universitet  (indlægget foregår på engelsk!)

13:15 Introduktion af showcases

13:30  Showcases 

 Bliv klogere på nogle af projektets resultater og diskuter med projektets deltagere. 
 •   Måleudstyr brugt ved kortlægning 
 •   Beskyttende pakning 
 •   Optimal håndtering og transport 
 •   Forlænget holdbarhed og kvalitet

14:30 Hvad vil mindre spild af potteplanter betyde for branchen? 
v/ direktør Erling Ølstad, Mester Grönn

15:00 Paneldebat. Hvem vil være med til at nedbringe spildet? 
v/ indlægsholderne og deltagerne

15:45  Opsamling og afrunding

 Med forbehold for mindre programændringer

Hjælp os 
med at 
sprede  
budskabet
Seminaret er 
åbent for alle.  
Du er velkommen 
til at videresende 
denne invitation 
til dit netværk.

Yderligere information
Kontakt Peter Larsen-Ledet, Flora Dania på:  pll@floradania-org.dk eller 
Merete Edelenbos, Aarhus Universitet på: merete.edelenbos@food.au.dk

Arrangementet afholdes i forbindelse med afslutning af projektet Mindre 
blomsterspild fra gartneri til forbruger støttet af GUDP,  Promilleafgiftsfonden 
og partnerne.
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