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Firmaet har en miljøprofil på sin virksomhet når det gjelder produksjon,
og arbeider aktivt med å ta nødvendige hensyn ute i naturen når nye
planter skal samles inn. Deres enestående miljøprofil er også et av
argumentene som brukes aktivt ved deres markedsføring.

Både Claus Christensen og firmaets stifter Holger Windeløv startet som akvarister,
og er det fortsatt. Dette gjør dem engasjerte og ansvarsbeviste i Tropica.
Akvariehobbyen er en øyenåpner for naturen, sier Christensen. Akvariet er god som
et pedagogisk verktøy fordi denne består av en liten verden i seg selv - et mini
økosystem. Her må lys, varme, næring, planter og dyr eksistere sammen for at alt
skal fungere. Balansen må forsøkes opprettholdt av akvaristen hvis det ikke skal bli
for mye alger, fisk dør av sykdommer osv. Akvariet er derfor god til å gi en forståelse
for naturen, samtidig som en har den hjemme i stua.

Arbeidsmiljø viktig
Firmaets arbeidsmiljø synes å være god. Det bevitner i hvertfall fartstiden til de
ansatte. I snitt blir de ansatte i bedriften i 10 år. Det fine arbeidsmiljøet med
blanding av akvarister og fagfolk bidrar til dette. Fleksibel arbeidstid for de ansatte
gjør også arbeidsdagen mer tilpasset den enkelte. Personalet reiser også på studietur,
og dette inkluderer alle, fra rengjøringspersonalet til direktøren.

Miljøvennlig produksjon
Biologiske bekjempningsmidler brukes i større omfang hos Tropica for å eliminere
skadedyr som f.eks. bladlus, sørgemygg/mygglarver, spinnmidd og trips.

Tabell I. Oversikt over biologiske bekjempningsmidler:

Skadedyr Bekjempningsmiddel
Bladlus snylteveps
Sørgemygg Rovmidd (Hypoaspis miles)
Spinnmidd Spinnrovmidd (Phytoseiulus persimilis)
Trips Tripsrovmidd (Amblyseius cucumeris), limfeller

Bærekraftig produksjon av
akvarieplanter
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Firmaet bruker kun resirkulert embalasje, som forøvrig også sendes til resirkulering.
Et drivhus som skal holde høy temperatur trenger mye kraft for oppvarming. Tropica
bruker overskuddsvarme fra kjølevannet til et nærliggende kraftverk. Som reserve
brukes egen oljefyr. Alt vann som brukes direkte på plantene hentes som regnvann
fra egne bygninger. I 1981 innførte Tropica et system basert på omvendt osmose.
Dette gjør rensing mulig uten bruk av skadelige kjemikalier. Vannet tilsettes
næringsstoffer som så sirkulerer blant plantene. Daglig renses 20 000 liter vann
for salter, og hardheten reguleres. Totalt sirkulerer 150 000 liter vann gjennom
systemet. Overskuddsvann går så tilbake til tankene hvor det resterende
næringsverdien i vannet måles. Så tilsettes vannet kun den mengde næring som er
forbrukt!

Støtter naturvernet
Helt siden 1995 har Tropica støttet Verdens Naturfond som firmamedlem. Dette
innebærer at de har støttet WWF med 10 000 kroner årlig. Et 16 222 m2 stort
tropisk regnskogsområde i Costa Rica er kjøpt opp av Tropicas ansatte via Nepenthes
gruppen (www.nepenthes.dk) ved kjøp av sertifikater til en verdi av rundt 8.000
kroner, eller 160 kroner pr. ansatt. Dette området er idag gjort om til en nasjonalpark.
Det er ingen planer om å kjøpe flere sertifikater. Særlig har de vært interessert i å
støtte prosjekter som arbeider med en bærekraftig høsting av regnskogenes
resurser, et arbeid som gjøres i samarbeid med den lokale befolkningen.

Truende arter
Tar Tropica hensyn til salg til land hvor
plantene kan spres i naturen å medføre
en fare for den lokale flora? Christensen
sier at dette har vært til diskusjon
internt i firmaet, men de har ingen
bevisst firmapolitikk på dette området.
Mange land har regler mot fremmede
plantearter. I Nord-Europa er dette
ingen problem da de kun selger
eksiterende arter som kan leve ute i vår
natur. Hornblad er ett eksempel. Canada

Tropica bruker bevisst biologiske
bekjempningsmidler mot skadedyr.
Her vises ei gul limfelle som skal ta
voksne  trips, samt ei tube og beger
som begge inneholder larver av
snylteveps for bekjempelse av
bladlus.
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har strenge regler. USA har en gradering, lengre sør er flere arter forbudt. Mange
kunder er grossister, Tropica har ingen kontroll over alt. Det er mottakers land som
må føre restriksjonene, mener Christensen. Tropica vet og tenker på
problemstillingene.

CITES og rødlister
Det er samlet mye kunnskap om planter i tropiske og subtropiske strøk på Jorda.
Dog er det lite som er samlet inn om vannplanter. Dette trolig fordi vannplanter er
vanskeligere å finne, og mange sykdommer spres gjennom vann i tropene. I 2001 var
ikke én vannplante oppført på CITES-listen. Sumporkideer står oppført, men disse
selges ikke av noen. Christensen kjente ikke til IUCN’s rødliste, men skulle ta en
titt på denne nå. Nasjonale rødlister har de ingen oversikt over. Det er én plante
som Christensen mente bør være på CITES-listen, og det er Cryptocoryne thwaitesii
(Schott, 1857). De finnes i fjellbekker med steinbunn. Plantene vokser i grupper
med grunne rotsystemer. En bunt er hele planten, og alt tas i en jafs hvis den samles
inn.

Ville planter sankes inn
Vannplanter fra naturen egner seg dårlig for innsamling og salg som akvarieplanter.
Dette fordi bladene er sårbare for transporten, og ødelegges lett. Det er derfor
kun løkplantene som kan være aktuelle for regulær innhøsting.

Arbeidsmiljøet er godt hos Tropica, noe som resulterer at folk i snitt blir i bedriften
i 10 år. Her ser vi Diana Jensen og Son Mau
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Crinum thaianum (Schulze, 1970) vokser i de store flodene i sydlige Thailand. Denne
brukes som spiseløk og til å utvinne kremer. Løken vil ta 2 år å dyrke fram og blir
derfor uøkonomisk i produksjonssammenheng. Denne samles idag inn som løk og selges
til grossister som akvarieplante.

Aponogeton crispus (Thunberg, 1781), A. madagascariensis (Bryggen, 1968) og A.
longiplumulosus (Bryggen, 1968) vokser på markene i SriLanka. De får Tropica inn
som knoller. Etter at risen er høstet på Madagaskar dukker det opp store mengder
A. ulvaceus (Baker, 1881) som høstes inn som akvarieplante. Dette gjelder også A.
madagascariensis. Den siste arten trodde en var truet pga innsamling, men det viste
seg ikke å være tilfellet. Personer som høster inn løker som akvarieplanter liker ikke
å gå for langt. Den var bare blitt vanskeligere å finne langs veiene. Det er derfor
alltid vanskelig å vurdere om ei plante er truet eller ei. Lokalbefolkningen bruker
denne planten til mat. Den tilberedes som ristede poteter og har en fin nøttesmak.
Det er altfor dyrt å produsere vannplanter fram som matplanter da det tar 5-6 mer
arbeid enn et tradisjonelt gartneri. For akvaristen å bruke vannplanter som mat byr
på problemer som sykdommer og virus, bl.a. salmonella. Christensen bruker dog
vannplanter som kryddersnaps. Her blir alle sykdommer og bakterier sterilisert i
alkoholen.

Tropicas innsamling og kultivering av tropiske vannplanter er med på å verne de ville
plantene. Dette fordi det opparbeides kunnskap om plantenes fysiologiske krav,
samtidig som det finnes en kultivert plantebestand. Kun små antall planter samles
inn fra naturen. Dette arbeidet er således ingen trussel mot de ville plantene.
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Bærekraftig utnyttelse
Akvarieplanter ble sanket inn fra naturen i Sri Lanka av lokalbefolkningen. Dette ga
en inntekt for de lokale, og var med på å holde grunnen verdifull økonomisk slik at
utbygging og ødelegging av naturlig skog hindres. Idag er slik bærekraftig utnyttelse
forbudt i Sri Lanka, og Christensen frykter at disse områdene nå kan være ødelagte
ved storkapitalens utnyttelse. I Amazonas arbeider det i dag mange organisasjoner
med bærekraftig utnyttelse av naturen.

Tilbakføring til naturen
I slutten av 1960-tallet mottok Tropicas stifter, Holger Windeløv, en samling planter
fra det brasilianske firmaet Lotus Osiris. Eksemplarer av arten Echinodoris osiris
var blant disse. Denne ble så produsert av Tropica. Da Tropica fikk høre at artens
naturlige biotoper ble ødelagt, tilbød de å sende planter tilbake til Brasil. På midten
av 1970-tallet ble det så returnert 500 planter med kurér. Dette ble gjort av Tropicas
Amanda Bleher, i samarbeid med firmaet Lotus Osiris. Plantene ble satt ut på sine
opprinnelige voksesteder i Amazonas sin øvre del, ved Mato Grosso syd i Brasil.

Engasjert
Claus Christensen vært akvarist i 45 år, og arbeidet med vann-planter i 30 år. Hans
spesialfelt er etnobotanikk og studerer bruken av vannplantene i sine egne hjemland.
Christensen ønsker at Tropica fortsatt skal ha tett kontakt med hobbyistene. Dette
har også vært en prioritert politikk fra ledelsen inntil den nye eieren tok over i
2004


