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Som et av de større produsentene på akvarieplanter i verden, har Århus-
firmaet Tropica utviklet en høy kompetanse på tropiske vann- og
sumpplanter som de aktivt oppsøker i naturen for bruk som akvarieplanter.

Bakgrunnen for deres suksess mener Claus Christensen har vært god erfaring
kombinert med hardt arbeid. Han begynte sin interesse som akvarist, og har vært
ansatt i Tropica siden 1981. Det er særlig tre grunner som gjør produksjon i Danmark
bedre egnet enn f.eks. tropene:

- Kvaliteten i Danmark er høyere. Det er lettere å ha kontroll over produksjonen,
noe som gir mindre sykdommer og smitte.
- I tropene kan det bli for varmt for plantene. Det er billigere å varme enn å kjøle.
- Danskene er effektive og velutdannede.
Dessuten gir topp produkt topp pris.

Utviklingen siden 1970
Firmaet startet sin virksomhet i 1970 da de leide noen hundre kvadratmeter i
Grenåvej 517. I 1984 kjøpte de et 5000 m2 vekstanlegg. Etter dette er det kommet
til en rekke småbygg med nytt pakkeri og kontor i 1987. På midten av 1990-tallet
hadde Tropica Danmarks første vevslaboratorium. I 2007 flyttet de fra et
utilstrekkelig 7000 m2 lokale til et 10 000 m2 anlegg med topp moderne innretning.
Firmaet har i dag nesten 50 ansatte. I de gamle lokalene i Grenåvej ble 12 forskjellige
veksthus av varierende størrelser brukt. Nå ligger alt under samme tak.

Det danske firmaet Tropica -
en storprodusent av akvarieplanter

Tekst og foto: Leif Gjerde

Den 30. april 2007 flyttet Tropica inn i et nytt og topp moderne anlegg som skal

øke kvalitet og produksjon på akvariepanter betraktelig.
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Omorganisering og salg
I mai 2004 solgte stifteren Holger Windeløv 60% av selskapets aksjer til
investorfirmaet JPS Clemens A/S. Bakgrunnen for salget var å skaffe midler slik at
Tropica kunne posisjonere seg som verdens ledende produsent og utvikler av tropiske
vannplanter for akvarier. Lars Green tok således over som administrerende direktør
fra 1. september 2004.

Firmaet har alltid gått med overskudd, men hvor mye dette er, eller firmaets
omsetning vil Christensen ikke ut med. Han nevner dog at det er i størrelsesorden
30-50 millioner kroner årlig. Etter det nye eierskiftet er Tropica blitt et
datterselskap og er ikke forpliktet til å oppgi egen omsetning til myndighetene.

Nytt anlegg
I forbindelse med omorganisering og ekspansjon ble det nødvendig å bygge et nytt
veksthuskompleks som ble ferdig våren 2007. Hensikten med denne utvidelsen er å
øke produksjon og kvalitet.

Selve planteproduksjonen
Det 10 000 m2 store anlegget er elektronisk overvåket slik at alle planter får riktig
med lys, vanntemperatur, næringsstoffer og vannkvalitet som bl.a. pH og hardhet.
Plantene produseres ved å ta ut sideskudd, så nye frø samt plante nye stiklinger.

Plantene dyrkes fram i små glass hvor det er lett å kontrollere plantenes

fysiologiske miljø, som forøvrig er sterilt og fri for skadyr og sykdommer.
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Her produseres over 2,5 millioner potter årlig, fordelt på mer enn 150 forskjellige
typer. Det er noe mer krevende å drive produksjon av akvarieplanter enn et alminnelig
gartneri. Totalt er nok deres arbeid 5-6 ganger mer arbeidskrevende. Tidligere tok
det 6-7 år fra ei plante ble oppdaget og til den kunne være i produksjon. Nå tar det
rundt et år.

De fleste plantene er sumpplanter, som alle kan leve hele livet nede i vann. Kun rundt
10% av plantene er rene vannplanter. Sumpplanter er dessuten mye enklere å dyrke
fram. Tropica har kun sumpplanter som kan leve hele livssyklusen under vann.

Høy kvalitet er viktig ved produksjon. Dette innebærer at de beste plantene velges
ut for videre produksjon, og miljøet må være fri for sykdommer. Dette gjøres best
ved vevsformering eller frøformering.

Vevslaboratoriet ble opprettet i 1994 og innebærer mikroformering. Årlig produseres
over en million planter fordelt på over 50 kulturer med denne metoden. Metoden
består i at små deler av planten som inneholder delingsdyktige celler (meristemceller)
blir skåret fra friske planter med minimale mengder alger, bakterier, sopp og
skadedyr. Plantestykkene renses i bad bestående av sprit og klor for å drepe
mikroorganismer og skadedyr. Deretter isoleres de i sterile reagensglass. Det
tilsettes skiftende blandinger av sukker og gjødsel inntil det er dannet røtter og
skudd. Denne metoden krever mye arbeid, men gir plantene et godt forsprang i
veksten. Tropica må dessuten kunne dokumentere til flere land at plantene er fri
for sykdommer og skadedyr.

Planter med frøformering. Her vises kulturformen Hygrophila corymbosa
«Siamensis».
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Frøformering innebærer at frø sankes fra ferdigvokste planter. For å øke frømengden
fra hver enkel blomst hjelper de til med manuel pollinering. Frøene plasseres i potter
med steinull. Denne metoden gir mange planter i én og samme potte, og veksten
forstyrres ikke ved ompotting. Flere av Tropicas største kulturer produseres på
denne måten, og prosessen tar 8-10 uker fra frøet er sådd til planten kan selges.

Forskning og utvikling
Bioteknologisk forskning er en viktig del av firmaets arbeid. Dette gjøres for å finne
optimale vekstforhold for plantene. Hvert år reiser folk fra Tropica til fjerntliggende
områder for å finne nye og spennende vannplanter. Reisene brukes til å samle nye
planter, men informasjon om «gamle» planter samles også. Bekker, elver og innsjøer
undersøkes hvor nye planter samles inn for å undersøke og kultivere i deres
laboratorium i Århus. Over 40 land er besøkt i forbindelse med dette arbeidet, noe
som har gjort firmaet overbevist om å støtte organisasjoner som arbeider med truede
plante- og dyrearter.

Det er også landets logistikk og sikkerhetsmessige situasjon som vil være viktig for
hvor de reiser. Vest-afrikanske land som Kamerun, Nigeria og Kongo har sikkert 20
nye akvarieplanter å by på, men disse områdene er vanskelig tilgjengelig. Noen land
har flere vannplanter enn andre. Asia har en høy konsentrasjon. Tropica har vært i
sydlige Thailand mange ganger. Innenfor en strekning på 150 kilometer har de funnet
15 kjente akvarieplanter.

Når Tropica samler inn planter, tas alltid 9 eksemplarer. Tre gis til herbariet til
Botanisk museum i Köbenhavn, tre oppdyrkes av samme institusjon, og tre brukes av
Tropica til kommersialisering. Som eksempel har Botanisk museum 60 lokalitetsplanter
fra SriLanka som Tropica har supplert. Det dukker stadig opp nye varianter og
underarter ute i naturen. Mange kan være ubeskrevet. Problemet med planter er at
artsbegrepet her ikke er så tydelig som i dyreriket. Planter hybridiserer ofte, og
hybridene kan formere seg videre. Dette gjør situasjonen veldig uoversiktelig. Dog
har Tropica funnet en ny art for vitenskapen! Holger Windesløv fant på Mauritania i
1992 en art som senere er beskrevet som Lilaeopsis mauritiana. Den ble beskrevet
av Gitte Petersen ved Botanisk institutt i København (Petersen & Affolter 1999).

Nye former
Tropica prøver hele tiden å utvikle nye plantetyper. Det er ingen definisjon på hva en
ny type er, og det finnes stor variasjon innen samme art i planteriket. Nye typer
ofte forvirrer akvaristen, og artsbegrepet ødelegges. For at Tropica skal kalle ei
plante en ny kulturform, må denne skille seg tydelig ut for akvaristen. Rundt ¼ av alle
plantetypene de har for salg er kulturformer de har dyrket fram selv. Dog vil de
alltid beholde de gamle opprinnelige typene.

Christensen har ingen kjennskap til om genmodifisering brukes til utvikling av
akvarieplanter, men både stråling og kjemiske metoder brukes for å utvikle nye typer.
Et morsomt eksempel er der planten selv utviklet en ny type. Tropica hadde fått en



Norsk Akvarieblad  nr. 1-2008, årgang 9

29

altfor stor sending av Microsorum pteropus. Dette resulterte i at mange planter sto
lenge og ble gamle. En av plantene utviklet så typen som nå heter Microsorum pteropus
’Windeløv’.

Eksport
Idag leverer Tropica planter til 33 land, og alle forhandlere de leverer til står
oppført på deres hjemmesider. Bortsett fra 6 asiatiske og 3 amerikanske land, ligger
det største markedet i Europa. Frankrike, Tyskland og England er de største. Utrolig
nok har USA som eneste land sterke handelsrestriksjoner slik at Tropica ikke kan
selge sine varer der. Det er landbruksrestriksjonene i USA som forbyr import av
akvarieplanter. Alle planter som er i et voksemedium (dvs har røtter) må ha en «Pest
Risk Analysis». Dette gjelder også planter som ikke klarer seg ute i naturen pga et
for kaldt klima, eller er kultivert i drivhus i flere generasjoner. Sterile planter
dyrket i laboratorium er også omhandlet. Noe som viser at dette i praksis egentlig
er et importforbud, sier Christensen.

På verdensbasis finnes mange aktører som produserer selv eller høster akvarieplanter
fra naturen. Dog er de fleste nasjonale eller regionale firmaer. Tropica utgjør nok
nærmere 20 enn 80% av verdens markedsandel, men deres varemerke er nok den

Planten Microsorum pteropus er et av Tropicas mest kjente produkter, og

firmaets stolthet. Her viser Claus Christensen fram planten som er oppkalt etter

Tropicas stifter Holger Windeløv.
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mest kjente. Alle deres produkter selges direkte til engros eller detaljister og det
har derfor ikke vært behov for datterselskap i andre land.

Informasjon
Et av varemerkene til Tropica er det høye informasjonsnivået firmaet holder. Denne
formidles via hjemmesidene, nyhetsbrev, bøker og etiketter som følger plantene.
Hjemmesidene ble påbegynt i 1995. Idag består den av 3000 sider og har kostet
noen få millioner kroner. Sidene finnes foruten i dansk versjon, også på engelsk,
fransk og tysk. At tysk er viktig, selv om dette ikke er et internasjonalt språk,
skyldes det tyske markedet som er meget stort.

Alle planter påføres en etikett hvor bilde, artsnavn, lysforhold, størrelse, temperatur,
utbredelse, hardhet, pH og vanskelighetsgrad opplyses. Det henvises dessuten til
mer informasjon på firmaets hjemmesider.

Framtidige målsetninger
De vil nok i framtiden forsette å satse på det de er gode til, nemlig akvarieplanter og
plantenæring til disse. Forhøyet kvalitet blir en viktig framtidig målsetning. Mindre
stressede planter gir større overlevelse i akvariet. Det vil også bli viktig å utvikle
nye produkter, både planter og plantenæring. Et eksempel på et nytt og populært
produkt fra Tropica er Aquadekor.

Hvorfor Tropica?
Hva gjør Tropica så spesielle at folk bør kjøpe plantene sine fra dere? Christensen
nevner 5 punkter:
· Høy kvalitet
· Stadig nye former
· God informasjon om plantene
· Sykdomsfrie planter
· God miljøprofil
Plantene trenger ikke å være store for å ha høy kvalitet. Det viser seg at med det
godt opparbeidete navnet er mange kunder lojale mot deres varemerke.
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