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Må tidligst publiceres tirsdag den 26. januar 2010 

Ny opfindelse forlænger potteplanters liv og øger 
indtjeningen i detailhandlen 
 
Det er første gang, at gartnerier nu vil kunne garantere detailhandlen, at potteplanter 
har en holdbarhed på minimum 10 dage i butikkerne uden at der skal tilføres vand. 
Årsagen er, at den fynske opfinder Jørn Hansen - indehaver af firmaet JACKPOT i 
Søndersø – igen har været kreativ i potteplantebranchen, og har udviklet og patenteret 
konceptet ”EASY WATER – LONG LIFE”. EASY WATER er en potteskjuler med 
indbygget vand-reservoir, og er introduceret på markedet ved den store internationale 
fagmesse for gartneri ”IPM 2010” i Essen i Tyskland i slutningen af januar.  
 
”Det er et stort problem, at holde planterne friske og forsynede med vand i detailbutikker 
som supermarkeder, havecentre, tankstationer og andre steder, hvor den moderne 
forbruger i stigende omfang foretrækker at gøre sine indkøb af potteplanter” udtaler 
opfinder Jørn Hansen. ”Ofte har denne type butikker et svind på op til 50 % af 
planterne, fordi de simpelt hen går til ved udtørring, da der ikke er personale til at passe 
dem. Svindet koster butikken penge, og giver ofte tillige forbrugeren en dårlig oplevelse 
med den købte plante. Dette har fået JACKPOT til at udvikle en speciel dekoreret 
potteskjuler af plast, som kan indeholder ca. 1/3 liter vand, som planten stille og roligt 
kan forsyne sig med, mens den i topform i butikken venter på at få et nyt hjem”.  
JACKPOT har i nogle år med stor succes markedsført potteskjulere med ”frosted glass” 
dekoration, og nu tilføjes skjulerne endnu en funktionalitet. 
 
Som sidegevinst ved den nye opfindelse er tillige, at forbrugeren i hjemmet kan nøjes 
med at kontrollere vand et par gange pr. måned, og når vandreservoiret er fyldt op, vil 
potteplanten i EASY WATER skjuleren også i hjemmet kunne klare sig i 1-2 uger. Så 
nu behøver potteplanteforbrugeren altså ikke længere bede naboen passe sine planter 
under ferie, og forbrugerne får en meget større nytteværdi for næsten de samme penge.  
”Vi har regnet lidt på det” udtaler Torben Moth Madsen ejer af gartneriet Rosa Danica 
A/S i Marslev på Fyn, som det første gartneri overhovedet, der lancerer opfindelsen på 
markedet. ”Hvis bare butikken får et mersalg på 5 % af sit indkøb, så er der balance i 
regnskabet, og det er vores vurdering, at det så rigeligt vil være tilfældet. Vi introducerer 
derfor produktet til vore ’Kordana’ potteroser overfor udvalgte kunder fra primo 
februar, og ser det som et gennembrud for netop vores produktion af potteroser, der er 
på mere end 10 mio. stk. årligt.”  
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Gartneriet Thoruplund A/S i Fraugde på Fyn er med på ideen fra starten. Thoruplund vil 
sælge deres Campanula ’Blue Ocean®’ i den nye skjuler, der har fået navnet EASY 
WATER med binavnet LONG LIFE. Dette refererer til den lette måde at vande på og 
dermed den meget længere holdbarhed.  
”EASY WATER giver kun få meromkostninger i produktion og marketing. Konceptet 
tilfører på denne måde en ny interesse for de danske potteplanter på det store 
europæiske eksportmarked. Nyudvikling er altafgørende for fremgang og EASY 
WATER er et godt bidrag hertil” siger salgsdirektør Bodil C. Johansen, Gartneriet 
Thoruplund A/S.  
 
Danmark er fortsat Verdens næststørste eksportør af potteplanter med en eksportværdi 
på ca. 2,4 mia. DKK årligt. 
 
 

 
 
Yderligere information kan fås ved: 
 
Jørn Hansen, JACKPOT,  
mobil +45 2040 0032 www.jackpot-danmark.dk 
  
Torben Moth Madsen, ROSA DANICA A/S  
mobil +45 3055 9733 www.rosa-danica.dk  
 
Bodil C. Johansen, THORUPLUND A/S 
mobil +45 2366 7447 www.living-colours.dk/thoruplund 


