
Projektets titel
Mindre spild og bedre holdbarhed af frugt

Projektets formål
At øge holdbarheden i frugt ved at behandle den med en kombination af varmt vand og  
UV-lys og derved nedbringe madspild, der er både et ressource- og miljøproblem.

Projektets tidslinje med faser og milepæle

Projektets vigtigste læring

Hvilken del/dele af værdikæden hører projektet under? 
  Produktionsled                    Forarbejdningsled                    Afsætningsled

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra grøn bæredygtighed?

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra økonomisk bæredygtighed?

Hvad er de bedste råd, I kan give til andre, der gerne vil lave et lignende projekt og  
engagere sig i grøn omstilling?

Milepæl 2
Varmtvandsystem udviklet

Milepæl 1
Protokol for behandlinger

Milepæl 3
UV-system udviklet

Milepæl 4
Evaluering og test af begge

Projektets støtte fra GUDP
kr. 3.647.920

Projektets samlede budget
kr. 4.347.040

Projektets væsentligste resultater: I projektet 
er der udviklet en varmtvandsmaskine, som 
effektivt kan bekæmpe udviklingen af rådsyg-
domme i æbler og pærer. Den nyudviklede 
maskine muliggør behandlingstider på ned til 
30 sekunder uden, at effekten kompromitteres. 
Maskinen er i efteråret 2015 integreret i en  
kommerciel sorteringslinje, og her har forsøg-
skørsler vist, at maskinen i sin nuværende form 
lever op til det forventede med hensyn til både 
funktionalitet og kapacitet. I projektet er der 
også udviklet en UV-C belysningsenhed. Denne 
står ved projektets afslutning i en mere ufuld-
stændig version, men anvendes i forbindelse 
med forsøg ved AU-FOOD. 

Projektets største udfordring: Det er en stor 
udfordring at udvikle udstyr til sæsonbetonede 
produkter. Der er kun mulighed for at udføre 
forsøg og justeringer af maskineri en gang om 
året i en relativ kortvarig periode, og derved 
forlænges udviklingstiden væsentligt. Det har 
ikke været muligt helt at overholde køreplanen 
for projektet på grund af uforudsete problemer 
med både maskindesign og svingninger i fore-
komsten af råd.

Hvorfor gør projektet en forskel for samfundet: 
Varmtvandsteknologi reducerer madspild og 
medvirker til at forbedre mulighederne for en 
dansk økologisk æbleproduktions levedygtighed. 
Økologiske æbleavlere har pt. ingen mulighed-
er for at bekæmpe råd, og må enten acceptere 
et udbyttetab som følge af rådne frugter eller 
afkorte lagringsperioden og dermed risikere 
flaskehalse og kort forsyningsperiode for dansk 
økologisk frugt. Anvendes varmtvandsmaskin-
en af konventionelle avlere, kan 1-2 sprøjtninger 
med fungicider om året undgås.

Mindre madspild - rådne frugter reduceres med 
50-70%, og effekten opnås både under lagring, i 
detailleddet samt hjemme hos forbrugeren.

Potentiale for at reducere forbruget af 
svampemidler i æbleproduktion. Varmtvands-
behandling har potentiale til at erstatte de sene 
sprøjtninger som med stor sandsynlighed efter-
lader pesticidrester på frugten.

Der har i projektet været fokus på, at varmt-
vandsmaskinen skulle være en økonomisk rent-
abel løsning for avlere med mindre produktion-
senheder. Maskinen er derfor konstrueret med 

henblik på at minimere både vand- og energi-
forbrug, og i opbygningen af maskinen indgår i 
størst muligt omfang eksisterende komponenter 
for at billiggøre den.  

Det er vigtigt med engagerede deltagere med 
forskelligartede ekspertiser, som kan sikre  
synergi frem for konkurrence i projektet. 

I projekter som kompetencemæssigt spænder 
meget vidt, er det vigtigt med en projektleder 
(/-deltager), som formår at være mellemled 
mellem forskning (teoretisk viden) og den mere 
praktiske del af projektet, og som kan koordi-
nere samarbejde med mange mindre projekt-
partnere (i vores tilfælde fx smede, el). 

Der findes flere behandlingsteknikker som har 
været forsømt udviklet, fordi brugen af pesti-
cider har været nem og effektiv, disse teknikker 
kan med moderne teknologi udvikles til et  
kommercielt grønt alternativ. 
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